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Parādu dēļ bez ūdens
varētu palikt vēl četras mājas
 Sintija Čepanone

Daudzdzīvokļu mājai
pārtrauc aukstā ūdens
piegādi – tik radikāli
SIA «Jelgavas ūdens»
bija spiesta rīkoties,
lai izbeigtu Māras ielas
1. mājas apsaimniekotāja «Latio namsaimnieks» sistemātisko
nenorēķināšanos par
nodrošināto pakalpojumu. Šis bija pirmais
precedents, taču ne
pēdējais – jau tuvākajās dienās, ja atsevišķi
apsaimniekotāji nerīkosies, lai problēmu
risinātu, bez aukstā
ūdens paliks vēl četras
mājas Jelgavā.
Lielākie parādnieki «Jelgavas
ūdenim» pašlaik ir SIA «Ēku
saimnieks» (māja Satiksmes ielā
35a), kā arī dzīvokļu īpašnieku
kooperatīvs «Saule» (mājas Satiksmes ielā 37, Meiju ceļā 48 un
50). «Likumā noteiktajā kārtībā
gan šos apsaimniekotājus, gan
attiecīgo daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājus jau esam brīdinājuši, ka aukstā ūdens piegāde
tiks pārtraukta, ja apsaimniekotājs neatrisinās jautājumu
par parāda dzēšanu, veicot kaut
daļēju tā apmaksu un izveidojot
parāda atlikušās daļas dzēšanas grafiku. Kaut arī zināma
interese tiek izrādīta, problēma
nav atrisināta nevienā no kopumā četrām mājām,» skaidro
«Jelgavas ūdens» tehniskais
direktors Viktors Juhna, norādot – pieredze ar Māras ielu 1
apliecinājusi, ka, tikai rīkojoties,
iespējams panākt rezultātu.
«Tikai pēc tam, kad ūdens bija
atslēgts, «Latio namsaimnieks»
sāka meklēt risinājumu, un no
kopumā apmēram 2500 latu
parāda nekavējoties tika dzēsti
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Meiju ceļš 50

1000 lati. Savukārt saskaņā ar
vienošanos pārējā parāda summa jānomaksā pusgada laikā
un regulāri jānorēķinās arī par
kārtējiem maksājumiem,» tā
V.Juhna.
Viņš atgādina, ka «Jelgavas
ūdenim» līgums par pakalpojumu sniegšanu noslēgts ar namu
apsaimniekotāju un tieši tam
jāuzņemas atbildība iedzīvotāju
priekšā par kavētajiem maksājumiem. «Protams, mēs apzināmies, ka mājā daļa iedzīvotāju
par ūdeni norēķinās savlaicīgi
un pilnā apmērā un ka parādnieku dēļ viņiem nākas piedzīvot
neērtības, dzīvojot bez ūdens.

Taču mūsu mērķis pirmām kārtām nav iedzīvotājus atstāt bez
ūdens, bet gan panākt, lai par
sniegto pakalpojumu ar mums
norēķinātos līgumā noteiktajā
kārtībā,» uzsver tehniskais
direktors.
Jāpiebilst, ka problēmas ar
atmaksu Māras ielai 1 sākās,
tiklīdz no Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvaldes mājas apsaimniekošanu pārņēma «Latio
namsaimnieks», un pagājušajā
gadā parāds sasniedza pat 4500
latu, kas ir aptuveni sešu mēnešu ūdens patēriņš (rēķins) šai
mājai. «Sākotnēji, jau no 2010.
gada novembra, veicām saraksti

un brīdinājām par iespējamo
ūdens padeves pārtraukšanu
parāda neapmaksāšanas gadījumā. Tikai tad, kad reāli
bijām spēruši šo radikālo soli
pārtraukt ūdens piegādi, «Latio
namsaimnieks» rada iespēju
dzēst ievērojamu daļu parāda,»
secina V.Juhna.
Un līdzīgā situācijā, kad iedzīvotājiem atbilstoši normatīviem
tiek nodrošināts vien dzeramais
ūdens, kas pievests ar mucu,
visticamāk, nonāks vēl vairāku
māju dzīvokļu īpašnieki, jo «Jelgavas ūdens» pieņēmis lēmumu
ar parādniekiem rīkoties strikti.
«Par ūdens atslēgšanu parādnie-
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kus esam brīdinājuši, un tagad
tikai šo apsaimniekotāju ziņā ir,
vai ūdens piegāde konkrētām
mājām tiks pārtraukta,» informē V.Juhna. Viņš atgādina, ka
«Jelgavas ūdens» vienmēr ir
atvērts sarunām ar klientiem,
lai nodrošinātu nepārtrauktu
pakalpojumu sniegšanu un sakārtotu norēķinu jautājumus,
gatavs sadarboties, apsaimniekotājam piedāvājot vienoties
par parāda atmaksas grafiku.
«Taču pārējais atkarīgs no apsaimniekotāja – no tā, cik gatavs
viņš ir sadarbībai un kompromisa rašanai,» saka tehniskais
direktors.
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ZOC jauna
vadība
 Sintija Čepanone

6. jūlijā SIA «Zemgales Olimpiskais centrs»
dalībnieku sapulcē no
amata atstādināts līdzšinējais uzņēmuma valdes
loceklis Andris Misters,
kurš zaudējis kapitālsabiedrības dibinātāju
– Jelgavas pašvaldības
un Latvijas Olimpiskās
komitejas – uzticību
saistībā ar uzņēmuma
ekonomisko darbību.
Kapitālsabiedrības dalībnieki
nolēma atbrīvot no amata kapitālsabiedrības valdes locekli
A.Misteru un viņa vietā iecelt
Armandu Ozollapu, kurš no 2003.
gada bija SIA «Sporta komplekss
«Zemgale»» valdes loceklis, bet
kopš halles dibināšanas – 2001.
gada – tās tehniskais direktors.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš dalībnieku lēmumu
skaidro ar neekonomisku un neefektīvu kapitālsabiedrības darbību
un neveiksmīgu sporta kompleksa
apsaimniekošanu, kā rezultātā
kapitālsabiedrība strādājusi ar
zaudējumiem. 2010. gadā tie bija
380 562 lati, bet saskaņā ar operatīvo informāciju 2011. gada pirmajā
pusē – jau 120 507 lati.
Jaunais kapitālsabiedrības vadītājs A.Ozollapa apstiprina, ka sācis
lietu pārņemšanu, kas jāpabeidz
augustā, tad arī varēšot izdarīt secinājumus par uzņēmuma finansiālo
situāciju. «Iepazīstos ar dokumentāciju un noslēgtajiem līgumiem,
lai konstatētu, kāda ir situācija.
Meklēsim risinājumus, kā uzlabot
saimniecisko darbību, jo atsevišķās
pozīcijās, piemēram, apsardzes
nodrošināšanā, izdevumi nav bijuši
samērīgi. Ir skaidrs, ka administrācijas izmaksas nepieciešams samazināt, turpretim tehnisko darbinieku
skaits, iespējams, pat būtu jāpalielina, lai kvalitatīvi apsaimniekotu
centru. Nevaru solīt, ka ar pirmo
dienu strādāsim bez zaudējumiem,
tomēr esošās izmaksas var samazināt,» tā A.Ozollapa.

Pašvaldība pārņem bijušā lidlauka ēkas un būves
 Kristīne Langenfelde

Līdzšinējā lidlauka teritorija ar visām ēkām,
būvēm un zemi nu ir
pašvaldības īpašums
– jūnija beigās tika
pārņemti pēdējie objekti šajā teritorijā no
uzņēmuma «Baltdel
aero», kas savulaik tos
bija privatizējis.
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Visa bijušā lidlauka teritorija
atrodas 731 631 kvadrātmetra
lielā platībā – tie ir gan virszemes, gan pazemes metāla re-

zervuāri, lidmašīnu stāvvietas,
17 ēkas un citas būves. Līdzšinējais īpašnieks «Baltdelaero»
administrācijas ēku un teritoriju bez atlīdzības bija ļāvis
izmantot Rīgas aeroklubam,
kas, savukārt, nodrošināja to,
ka lidlauka teritorija regulāri
tiek pieskatīta.
Kā skaidro pašvaldības Īpašumu konversijas pārvaldes vadītāja Sigita Beļaka, pašvaldība
jau ir saņēmusi Rīgas aerokluba
vēstuli ar lūgumu ļaut viņiem
izmantot teritoriju un dot iespēju turpināt darbību objektā.
Taču ir skaidrs, ka Rīgas

aeroklubam nav mērķtiecīgu
plānu, kā attīstīt šo vietu. Jau
šobrīd klubs šajā vietā darbību
praktiski ir apturējis līdzekļu
trūkuma dēļ. Kā atzīst kluba
valdes locekle Marina Cigrate,
līdzšinējā lidlauka teritorijā šobrīd izvietoti vien daži
privātie lidaparāti, bet klubs
gaida ekonomiskās situācijas
uzlabošanos, lai varētu atjaunot
izpletņlēkšanas un lidojumu
pakalpojumus. «Mēs ceram, ka
līdzšinējai lidlauka teritorijai
atradīsies spēcīgs investors, ar
kuru mēs varētu sadarboties
un savu darbību šajā vietā

nepārtraukt, jo pretējā gadījumā būtu skumji, ka mums no
Jelgavas vajadzētu jāaiziet pēc
tur pavadītiem divdesmit gadiem,» tā M.Cigrate, piebilstot,
ka pašu spēkos gan neesot šo
vietu attīstīt.
Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
uzsver, ka šobrīd arī pašvaldībai
pats svarīgākais ir atrast lidlauka teritorijai jaunu attīstītāju,
investoru, kurš būtu ieinteresēts lidlauka atjaunošanā. Tieši
tāpēc pašvaldība lems par konkursa izsludināšanu, kurā apzinās potenciālos investorus.
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Videonovērošanai jāpieslēdz
arī pilsētas naktsklubi
 Jānis Kovaļevskis

«Pavisam nesen kādai
sievietei, kura bija iesprūdusi liftā, kļuva
slikti – arī šādos gadījumos mēs varam
palīdzēt,» atzīst Pašvaldības operatīvās
informācijas centra
(POIC) vadītājs Gints
Reinsons.
Februāra sākumā Jelgavā
atklāja POIC, kas ir Jelgavas
pilsētas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» struktūrvienība. Centra uzdevums
– pieņemt un apstrādāt informāciju, lai dažādās krīzes un
problēmsituācijās atbildīgie
dienesti spētu operatīvi reaģēt.
Ne mazāk būtiska centra funkcija ir sadarbībā ar Pašvaldības
policiju veikt pilsētas videonovērošanu, lai preventīvi novērstu
potenciālos likumpārkāpumus
un citus apdraudējumus. Arī
pašiem iedzīvotājiem ir iespēja
pieteikt konstatēto problēmu
īpaši izveidotā mājas lapā karte.
pilsetsaimnieciba.lv vai pa bezmaksas tālruni 8787.
Savā ziņā POIC šobrīd, darbojoties diennakts režīmā, pilda
pilsētas dispečera funkciju un
palīdz risināt ne tikai nopietnas krīzes situācijas, bet arī
ikdienišķas nebūšanas saistībā
ar pilsētas infrastruktūras uzturēšanu un dažādu dienestu darbu. POIC vadītājs G.Reinsons
intervijā «Jelgavas Vēstnesim»
atklāj, ka piedāvātās iespējas jau
ir novērtējuši arī pilsētnieki, jo
centrs ne tikai fiksē pieteiktās
problēmas, bet arī seko līdzi to
novēršanai, par izpildi informējot arī pieteicējus.
Kā jūs raksturotu līdzšinējo POIC darbību?
Ikdienas darbā iegūtie rezultāti apliecina, ka centra darbība
ir būtiski uzlabojusi saikni starp
iedzīvotājiem un atbildīgajiem
dienestiem, jo pilsētas apsaimniekotāji un pašvaldības vadība
iegūst plašāku, precīzāku un,
galvenais, ātrāku pārskatu par
notikumiem pilsētā, lai iespēju
robežās varētu operatīvi reaģēt
un novērst konstatētās problēmas. Līdz šim no iedzīvotājiem
esam saņēmuši vairāk nekā 3000
zvanu un 302 pieteikumus problēmu kartē. Visa šī informācija
tiek apkopota un nodota tiem
dienestiem, kuri par to atbildīgi.
Aģentūrā «Pilsētsaimniecība»
esam izveidojuši īpašu problēmu
uzskaites un kontroles sistēmu,
kurā varam skrupulozi izsekot
problēmas risinājumam. Sekojam līdzi arī pārējo dienestu, tajā
skaitā namu apsaimniekotāju,
darbībām konkrēto problēmu
risināšanā. Tādēļ vēlos aicināt
uz sadarbību visus pilsētas
namu apsaimniekotājus, lai nepieciešamības gadījumā varam
informēt kaut vai par nenotīrītajām ietvēm vai nenopļauto
zālienu – ja mums nav šīs kontaktinformācijas, esam spiesti
vērsties Pašvaldības policijā,
kura par pilsētas saistošo noteikumu pārkāpumiem ierosinās
administratīvo lietvedību.

«Daudz problēmu pieteikumu saņemam no konkrētiem rajoniem
un pat ielām. Acīmredzot cilvēki
vēlas sakārtot teritoriju ap savām
mājām, kas ir tikai pozitīvi,» saka
Pašvaldības operatīvās informācijas
centra vadītājs Gints Reinsons.
Foto: Krišjānis Grantiņš
informācijas centru uzturēšanā?
Šobrīd Latvijā līdzīgas pieredzes nav, un savā ziņā esam
celmlauži – citu pašvaldību pārstāvji brauc pie mums pieredzes
apmaiņas vizītēs, tajā skaitā
arī viesi no Lietuvas, Čehijas,
Zviedrijas un Baltkrievijas.
Ar identisku centru darbību
nav nācies saskarties arī citur
Eiropā, jo pārsvarā šādi centri
tiek veidoti, aptverot plašākus
reģionus, un darbojas kā krīzes
vadības centri
jau nopietnāku
apdraudējumu
gadījumos (piemēram, plūdi,
mežu ugunsgrēki, tehnoloģiskās katastrofas),
neiesaistoties
ikdienas problēmsituāciju
novēršanā, par
kurām atbild
katrs dienests
atsevišķi. Arī
POIC sākotnēji
tika plānots kā
krīzes vadības
centrs, tomēr
praksē secinājām, ka daudz
lielāka atdeve būs tad, ja centrs
veiks arī ikdienas darbu, iesaistoties ikdienišķu problēmu
risināšanā. Tas ļaus operatīvāk
reaģēt arī nopietnāku apdraudējumu gadījumos.

nepieciešamo informāciju. Protams, neesam izziņu dienests,
bet iespēju robežās cenšamies
palīdzēt arī šādos gadījumos.
Jelgavniekiem gan jārēķinās,
ka operatīvais tālrunis 8787 nav
domāts tam, lai vienkārši parunātos, jo ļoti iespējams, ka tieši
tajā brīdī kāds vēlas informēt
par būtisku problēmsituāciju,
bet līnija ir aizņemta.

ķinās, ka ieguldījumi infrastruktūras sakārtošanā būs jāveic par
saviem līdzekļiem. Arī pašvaldības Informāciju tehnoloģiju
pārvalde strādā, lai attīstītu
videonovērošanai nepieciešamo infrastruktūru, un šobrīd
datus par novērojumiem varam
uzglabāt jau mēneša garumā.
Tas būtiski atvieglo policijas
darbu, jo iespējams pārbaudīt
informāciju par reģistrētajiem
Cik plašu Jelgavas teritori- noziedzīgajiem nodarījumiem.
ju šobrīd aptver POIC videonovērošanas
Kā mainījies priekšstats
centrs?
par nakts dzīvi Jelgavā pēc
Š o b r ī d v i - videonovērošanas centrā
deonovēroša- apkopotās informācijas?
na tiek veikta
Pašvaldības policijas inspek1 6 p i l s ē t a s tori, kuri veic videonovērošakrustojumos, nu, ir pieredzējuši, tādēļ viņus
kā arī terito- pārsteigt ir grūti, bet cilvēkiem,
rijās ap tādām kuri ar to nav saskārušies,
p a š v a l d ī b a s varētu būt arī zināmi pārsteiiestādēm kā gumi. Ar videonovērošanas
Zemgales re- starpniecību esam konstatējuši
ģ i o n a Ko m - virkni pārkāpumu, sākot ar
petenču attīs- sīko huligānismu, pilsētas intības centrs, frastruktūras objektu bojāšanu
I z g l ī t ī b a s un beidzot ar būtiskākiem pārpārvalde, Jel- kāpumiem. Piemēram, pavasarī,
gavas reģionā- pateicoties videonovērošanā
lais Tūrisma iegūtajai informācijai, tika aizcentrs, kā arī ap pašvaldības turēta persona par uzbrukumu
administrācijas ēku. Pagaidu taksometra vadītājam. Pavisam
risinājums rasts arī Lielupes nesen izdevās aizturēt arī cilvēpromenādes un pludmales teri- ku, kurš piesavinājās dekoratīvo
torijai, kas vasarā ir ļoti apmek- stārķi pludmales teritorijā.
lēta. Kopumā videonovērošanai Iegūtā informācija lieti noder
izmantojam 39 kameras, ap- arī ceļu satiksmes negadījumu
tverot pilsētas centrālo daļu no izmeklēšanā. Piemēram, DoDambja ielas līdz «Valdekai», kā beles šosejas un Atmodas ielas
arī teritoriju ap Rūpniecības ielu krustojumā smagā automašīun Zemgales Olimpiskā centra na, vedot metāllūžņus, nogāza
apkārtni.
luksoforu konsoli, kura maksā
sešus tūkstošus latu. PateicoVai tehniski iespējams ties videoinformācijai, izdevās
paplašināt šo teritoriju un aizturēt arī šo vadītāju.
cik aktīvi tas notiek?
Visos jaunajos ielu rekonsJūsu kompetencē ietilpst
trukcijas projektos tiek iestrādā- arī satiksmes vadības centra
ta sakaru kanalizācijas izbūve, pārraudzība, kā tā izpaupa kuru vēlāk iespējams izvilkt žas?
optisko kabeli un pieslēgt vi17 no 44 pilsētā uzstādītajiem
deokameras. Plānots, ka pēc luksoforiem ir pieslēgti satikrekonstrukcijas videonovēro- smes vadības sistēmai, ar kuras
šanai tiks pieslēgta arī Raiņa starpniecību varam konstatēt to
iela un Čakstes bulvāris. Ir arī darbības traucējumus un operaciti objekti, kurus Pašvaldības tīvi reaģēt, lai novērstu bīstamas
policija iekļāvusi prioritāšu situācijas satiksmes organizācijā.
sarakstā, tomēr ne visur uzreiz Tāpat sistēma paredz iespēju
iespējams izbūvēt sakaru kana- attālināti regulēt luksoforu darlizāciju, bet bezvadu risinājumi bības režīmus un nepieciešamīnav drošākais variants. Per- bas gadījumā izveidot noteiktus
spektīvā varētu izskatīt iespēju braukšanas maršrutus, veidovideonovērošanai pieslēgt arī jot zaļo koridoru operatīvajam
tādas sabiedriskās ēkas, ap transportam. Šo sistēmu varam
kurām pulcējas daudz cilvēku, izmantot arī gadījumos, kad lielu
piemēram, klubus, lielveikalus, pasākumu laikā pilsētā veidojas
tomēr šo ēku īpašniekiem jārē- sastrēgumi vai notikuši kādi bū-

Pagaidu risinājums
videonovērošanai
rasts arī pilsētas
pludmalē Lielupes
promenādē, līdz ar
to arī šajā teritorijā nebūšanas varēs
novērst daudz operatīvāk.

Par kādām problēmām
iedzīvotāji informē visbiežāk?
Visvairāk pieteikumu esam
saņēmuši par ielu apgaismojumu, bojātām ceļa zīmēm, ielu
vai ietvju seguma stāvokli, kā
arī jautājumiem, kas saistīti
ar lietus ūdens atvades komunikācijām. Jāņem vērā arī tas,
ka pieteikumi ir sezonāli, jo,
piemēram, ziemas periodā dominēja pieteikumi par nenotīrītām
ietvēm un piesnigušiem pagalmiem, savukārt šobrīd aktualitāte ir klaiņojošie dzīvnieki.

Vai līdzšinējā darbā bijuši
arī kādi neikdienišķi zvani
vai problēmu pieteikumi?
Dispečeriem nākas sastapties
ar dažādām situācijām, piemēram, saņēmām zvanu par to, ka
Jelgavas novadā ir sagāzusies
stārķa ligzda ar mazuļiem. Cilvēki zvana arī tādēļ, lai noskaidVai ir bijusi iespēja iepa- rotu dažādu dienestu darba
zīties ar citu pašvaldību laiku, tālruņa numurus vai citu
pieredzi līdzīgu operatīvās ikdienas jautājumu risināšanai

tiski satiksmes negadījumi.
Kā veidojas sadarbība ar
citiem pilsētas dienestiem?
Līdz šim no citiem dienestiem esam saņēmuši pozitīvas
atsauksmes, jo daudzās situācijās pirmie informējam par
problēmu. Esam tikušies gan
ar operatīvajiem, gan saimnieciskajiem dienestiem, lai
pārrunātu sadarbības principus
un rīcību krīzes situācijās. Laba
sadarbība veidojas ar tādām
iestādēm un uzņēmumiem kā
«Jelgavas ūdens», «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde»,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, «Latvijas Gāze»
un citiem.
Esat organizējuši vairākas
mācības un sanāksmes civilās aizsardzības jomā, tomēr
informāciju par amonjaka
noplūdi stacijas teritorijā
POIC un pašvaldība saņēma
novēloti. Vai nākotnē šādas
situācijas neatkārtosies?
Tā bija nopietna situācija,
kuru esam pārrunājuši ar «Latvijas Dzelzceļa» atbildīgajām
amatpersonām. Saņēmām solījumu, ka turpmāk par šādiem
gadījumiem tiksim informēti nekavējoties. Piedalāmies civilās
aizsardzības mācībās vairākas
reizes gadā, modelējot plūdu
draudus, ķīmiskās noplūdes un
citas avārijas. Esam konstatējuši, ka informācijas apmaiņa notiek raiti, tomēr turpmāk būtu
jāpilnveido dienestu sadarbības
jautājumi, jo ne vienmēr ar visu
var tikt galā organizācijas, kuras
kompetencē ietilpst konkrētās
problēmas risinājums.

Pašvaldības operatīvās
informācijas centrs
Darbinieku skaits – 5
Darbinieku skaits videonovērošanas centrā – 8
Kopš 2010. gada decembra saņemto pieteikumu
skaits interaktīvajā kartē – 302
Saņemto zvanu skaits pa tālruni 8787 – 3116

Procentuāli saņemto
problēmu pieteikumu
sadalījums
Problēmas veids
Apgaismojums
Ceļa zīmes
Ielas un ietves

Daudzums
268
263
245

%
16
16
15

Hidrotehniskās būves

306

19

Dzīvnieki

161

10

Koki

32

2

Transporta būves

168

10

Luksofori

62

4

Grāvji

13

1

Ielu plāksnītes

28

2

Pieturvietas

33

2

Zaļās zonas

58

3

Kopā

1637

100

Izpildei reģistrēto
pieteikumu skaits
Iedzīvotāji
			
Februāris
132
Marts
101
Aprīlis
127

«Pilsētsaimniecības»
inženieri
179
245
218

Maijs

90		

164

Jūnijs

72		

206

Jūlijs

26		

35

Kopā

548

1047

Pilsētnieks vērtē

Cik apzinīgi jūs
maksājat par komunālajiem pakalpojumiem?
Inta, pensi
onāre:
– Par komunālajiem pakalpojumiem
norēķinos,
līdzko saņemu
pensiju. Tas man ir galvenais. Tiesa,
ņemot vērā, ka pensija ir maza, veicu
dalīto maksājumu – katru mēnesi
maksāju noteiktu summu. Bet tajā
mēnesī, kad zinu – jāiet pie ārsta,
atļaujos samaksāt mazliet mazāk.
Man ir bail, ka par nemaksāšanu
mani varētu izlikt no dzīvokļa.
Agris, autovadītājs:
– Dzīvojam
īrētā dzīvoklī,
un pamatnoteikums, tajā
ievācoties, bija
obligāti katru mēnesi nomaksāt
komunālos rēķinus, tad – norēķināties par telefonu, kabeļtelevīziju
un internetu. Ja kādu mēnesi ir
grūtāk ar naudu, par īres maksu ar
saimniekiem var runāt – to atlikt vai
samaksāt pa daļām. Taču komunālie
jānomaksā noteikti.
Ludmila, jelgavniece:
– Gribu dzīvot
mierīgi, tāpēc
katru mēnesi
rēķinos, ka pēc
naudas saņemšanas vispirms jādodas nomaksāt
komunālie rēķini, jāsamaksā par
elektrību, televīziju. Jāatzīst, šobrīd
to izdarīt ir grūtāk, jo naudas maks
kļuvis plānāks, taču labāk atsakāmies
no kā cita, nevis iekrājam parādus un
sagādājam sev nepatikšanas.
Aija, auklē
bērniņu:
– Parāds nav
brālis, tāpēc,
plānojot ģimenes izdevumus, rēķināmies, ka noteikta summa no
ienākumiem tiek novirzīta komunālajiem maksājumiem, tad skatāmies, kas paliek pāri, un plānojam
nākamās prioritātes. Mūsu mājā,
par laimi, nav parādnieku.
Raivo, galdnieks:
– Ja vienu
mēnesi nesamaksāsi, būs
vilinājums nesamaksāt arī
nākamajos, bet summa augs, un
tad jau būs grūti tikt atpakaļ uz
kājām. Tāpēc labāk atsakos no
kādas ballītes, tālāka izbraukuma,
bet norēķinos par to, ko esmu
patērējis. Vasarā jau šie izdevumi
ir saprātīgi – kādi 50 lati, bet ziemā ir grūtāk, jo summa uz pusi
lielāka. Negribu nokļūt «melnajā»
sarakstā, tāpēc cenšos būt apzinīgs maksātājs.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: JPA «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Ziņas par elektrības
piegādes traucējumiem
var saņemt telefonā
 Ilze Knusle-Jankevica

Elektroapgādes uzņēmums «Latvenergo»
piedāvā klientiem pakalpojumu – īsziņu
mobilajā telefonā par
skaitītāja kontrolpārbaudē fiksēto rādījumu, plānotajiem atslēgumiem un plānoto
atslēgumu atcelšanu.
Jelgavā un Jelgavas
novadā šī pakalpojuma saņemšanai ir reģistrējušies jau 18 379
klienti.
«Latvenergo» Ārējās komunikācijas daļas vadītājs Andris
Siksnis stāsta, ka pakalpojums
tika ieviests jau 2009. gadā,
bet tagad kļūst arvien pieprasītāks, tāpēc regulāri tiek
ieviesti arī dažādi jauninājumi.
«Kopš februāra, konstatējot
bojājumus vidsprieguma tīklā,
«Latvenergo» automātiski visiem klientiem izsūta īsziņu ar
informāciju, ka esam konstatējuši elektroenerģijas piegādes
traucējumus klienta objektā.
Tādējādi klienti ir informēti, ka
zinām par bojājumu, un viņiem
vairs nav vajadzības zvanīt pa
bojājumu pieteikšanas tālruni,»
tā A.Siksnis, piebilstot, ka klienti ir informēti par elektroenerģijas piegādes traucējumiem un

bojājumu novēršanu mājā vai
dzīvoklī arī brīžos, kad paši tur
neatrodas.
«Latvenergo» šogad veiksmīgi
pabeidzis arī tehnisko risinājumu izstrādi un ieviešanu, kas
ļauj klientam ne tikai saņemt
uzņēmuma sūtītās īsziņas, bet
arī pašam sūtīt atbildes un
pieprasījumus īsziņās uz «Latv
energo». A.Siksnis rezumē, ka
šobrīd klients, nosūtot īsziņu,
var reģistrēt savu mobilo tālruni informatīvu īsziņu jeb SMS
saņemšanai, kā arī uzzināt
savu pēdējo apmaksāto skaitītāja rādījumu un to, cik kilovatstundu klientam ir atlicis no
piešķirtajām 1200 starta tarifa
kilovatstundām. Lai reģistrētos informācijas saņemšanai,
īsziņa ar tekstu «REG atstarpe
līguma Nr.» (piemērs: REG
1002003000) jāsūta uz numuru
8800. Nosūtītās īsziņas cena ir
0,05 lati. Saņemtās īsziņas no
«Latvenergo» ir bezmaksas.
Šie pakalpojumi pieejami LMT,
«Tele 2» un «Bite» klientiem.
Šobrīd vidēji mēnesī visā
Latvijā tiek izsūtītas ap 300
tūkstošiem īsziņu par konstatētajiem bojājumiem vidsprieguma elektrotīklos, plānotajiem
remontdarbiem un ar tiem
saistītajiem elektropiegādes pārtraukumiem, kā arī informācija
par plānoto darbu izmaiņām un
elektropiegādes atjaunošanu.

Slēgts Raiņa ielas
krustojums ar Elektrības ielu
No šīs nedēļas, turpinot Raiņa ielas rekonstrukciju, slēgts
arī Raiņa ielas krustojums ar Elektrības ielu,
informē pašvaldības
aģentūra «Pilsētsaimniecība».
Raiņa un Elektrības ielas
krustojums slēgts līdz 24. oktobrim, un šajā laika posmā
piebraukšana pie objektiem,
kuri atrodas Elektrības ielā,
piemēram, LIF stāvlaukums,
«Latvenergo», modes nams
«Tēma», tiek nodrošināta no
Akadēmijas ielas puses.
Tāpat turpinās darbi Raiņa
ielas posmā no Sakņudārza
ielas līdz Pētera ielai; no Mātera ielas līdz iebrauktuvei uz
«Vivo centra» stāvlaukumu
un no Elektrības ielas līdz
LLU peldbaseinam, ieskaitot
stāvlaukumu. Slēgts arī Raiņa
ielas krustojums ar Pulkveža
O.Kalpaka ielu un Pasta ielu,
savukārt Ūdens ielā, Elektrības ielas posmā, Pētera ielā,
Sakņudārza ielā, Sarmas ielā,

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jauns izolatora tipa auto

3

Īsi

 Jelgavas pilsētas pašvaldībai
2011. gads budžeta izpildes jomā
ir veiksmīgāks, salīdzinot ar 2010.
gada pirmo pusgadu. Uz šo brīdi
pašvaldības budžeta ieņēmumi
2011. gadā ir 19,2 miljoni latu,
kas ir par 2,3 miljoniem vairāk
nekā 2010. gada pirmajā pusgadā. Palielinājums saistīts ar
transfertu ieņēmumiem, realizējot
ES finansētos projektus. Šogad nedaudz samazinājies iedzīvotāju ienākuma nodoklis – tie ir 9,8 miljoni
latu jeb par 202 882 latiem mazāk
nekā pirmajos sešos mēnešos pērn.
Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
par 500 000 latu palielinājušies ir
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, kas skaidrojams ar divkārt
palielinātu nodokļa likmi. Kopumā
nodokļu ieņēmumi šogad, salīdzinot ar 2010. gadu, ir auguši par
300 840 latiem un uz šo brīdi veido
nedaudz vairāk kā 11 miljonus latu.
Izdevumu sadaļā pirmajā pusgadā
ir izlietoti 43,7 procenti no plānotajiem līdzekļiem, kas skaidrojams
ar līdzekļu optimizāciju un gada
Jelgavas Pašvaldības policija iegādājusies jaunu izolatora tipa mikroautobusu, kas būtiski atvieglos aiztu- griezumā plānoto nepieciešamo
līdzfinansējumu pilsētā realizējarēto pārvietošanu. Kā skaidro Jelgavas Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste juriste Sandra miem projektiem. Kopumā budžeta
Reksce, vidēji mēnesī Pašvaldības policijas darbiniekiem nākas pārvadāt ap 300 aizturētu personu un līdz izpilde noris saskaņā ar plānoto.

šim tas tika darīts ar četrām pielāgotām automašīnām «Caddy». «Jaunajā automašīnā «Renault Trafic»
policistiem strādāt būs gan ērtāk, gan arī drošāk. Tur ir iebūvēts galdiņš, pie kura var uzrakstīt protokolus,
– iepriekš tādas iespējas nebija, tāpat drošības nolūkā, atverot aizmugurējās durvis, vēl ir iebūvētas restes,
kas pasargā policistus no agresīviem aizturētajiem. Restotajā mašīnas daļā atsevišķi ir izvietots arī ventilators. Policistiem, kas patrulē ar šo auto, bieži vien visa darba diena – 12 stundas – aizrit mašīnā, tāpēc darba
apstākļi ir būtiski,» uzsver S.Reksce. Jāpiebilst, ka ar jauno auto vienlaikus var pārvadāt četrus aizturētos,
kas ir vairāk nekā līdz šim. Mikroautobuss iegādāts par Jelgavas pilsētas domes piešķirto finansējumu – 11
475 latiem (bez PVN), un tas paredzēts Pašvaldības policijas Patruļpolicijas nodaļai sabiedriskās kārtības
nodrošināšanai pilsētā – patrulēšanai ielās, saņemto izsaukumu apkalpošanai. Foto: Krišjānis Grantiņš

Var pieteikties brīvpusdienām un
pabalstam skolas piederumiem
 Kristīne Langenfelde

lietu pārvaldes sociālās palīdzības
organizatore Edīte Zvilna, paJelgavas Sociālo liebalsts skolas piederumu iegādei
tu pārvalde šomēnes
tiek izsniegts dāvanu kartes veisākusi pieņemt iedā: bērniem, kuri apgūst obligāto
sniegumus pabalsta
sagatavošanas programmu, – 20
pieprasījumam skolas
latu apmērā, pārējiem skolēpiederumu iegādei
niem – 40 latu. Pieprasījuma
un brīvpusdienām, ko
pieteikumus var iesniegt līdz 30.
finansē pašvaldība.
septembrim.
Jau pirmajās dienās
Savukārt brīvpusdienas tiek
pieņemts liels skaits
piešķirtas uz pusgadu, un tām
iesniegumu, taču pirvar pieteikties visa mācību gada
mais to apstiprināgarumā.
jums gaidāms komisiMinētos pašvaldības pabalstus
jas sēdē 20. jūlijā.
var saņemt trūcīga ģimene, kurā
ir darbspējas vecuma personas
Kā informē Jelgavas Sociālo un ģimenes ienākumi mēnesī

kā arī Mātera ielas posmā no
Zirgu ielas līdz Rūpniecības
ielai aizliegts apstāties.
Jāatgādina, ka apbraukšanas ceļš Elejas virzienā visiem
transporta līdzekļiem paredzēts
pa Lielo ielu, Mātera ielu un
Rūpniecības ielu. Slēgto posmu
apbraukšanai var izmantot Lielo
ielu, Dambja, Sarmas, Tērvetes,
Zirgu, Pētera, Svētes, Katoļu un
Sudrabu Edžus ielu. Ceļa darbu
zonā esošajiem objektiem piekļūšana iespējama, izmantojot
tuvākos ielu pieslēgumus.
 Sintija Čepanone
Sabiedriskais transports Pasta un Raiņa ielas krustojuma
Lapsas pilsētā ir ierasapbraukšanai izmanto Svētes
ta lieta, un arī Jelgava
ielu, Mātera ielu un Sudrabu
nav izņēmums. «ŠoEdžus ielu, bet slēgtā Raiņa iebrīd fiksētas divas laplas posma maršruts novirzīts pa
sas, kuras, visticamāk,
Mātera ielu, Rūpniecības ielu un
jau šeit ir piedzimušas,
Tērvetes ielu. Uz rekonstrukciadaptējušās un jūtas
jas laiku ir slēgtas sabiedriskā
droši. Notvert viņas
transporta pieturas Raiņa ielā
sevi gan neļauj, turklāt
pie Pulkveža O.Kalpaka ielas un
pilsētā jārēķinās ar
pie Mātera ielas.
zināmiem ierobežojuPasta iela posmā no Svētes
miem šajā ziņā, un tas
ielas līdz Raiņa ielai ir divvirzieapgrūtina cīņu,» saka
nu, lai nodrošinātu piekļūšanu
SIA «Bauskas veterināēkai Pasta ielā Nr.14.
rais centrs» dzīvnieku

uz vienu personu nepārsniedz
90 latus; ja ģimenē ir skolēni,
bet nav darbspējīgas personas
un ienākumi mēnesī uz vienu
personu nepārsniedz 140 latus; ja skolēns dzīvo aizbildņa
ģimenē, kur ienākumi uz vienu
personu nepārsniedz 160 latus.
Jāpiebilst, ka personai jābūt
deklarētai dzīvesvietai Jelgavas
pilsētā. Lai pieprasītu pabalstu,
iedzīvotājiem līdzi jāņem iztikas
līdzekļu deklarācija, iesniegums,
izziņa no skolas, ka bērns mācās
šajā izglītības iestādē, un ienākumus apliecinošs dokuments,
ja šie dati nav pieejami Sociālo
lietu pārvaldes datu bāzē.

Notvertas divas lapsas; darbs turpinās

ķērājs veterinārārsts
Jānis Bite.

Pēdējā laikā gan pašvaldības
aģentūrā «Pilsētsaimniecība», gan
Pašvaldības policijā fiksētas sūdzības par Jelgavā pamanītām lapsām,
un iedzīvotāji ir nobažījušies, ka šie
meža dzīvnieki apdraud mājdzīvnieku un cilvēku drošību gan kā plēsēji,
gan kā iespējamie slimību pārnēsātāji. Taču, kā akcentē «Pilsētsaimniecības» dzīvnieku uzturēšanas
uzraudzības speciāliste Rita Voicehoviča, līdz šim, laboratorijā veicot
trakumsērgas pārbaudi pilsētā atrastajiem mirušajiem dzīvniekiem,
šī slimība nav konstatēta nevienā

gadījumā – acīmredzot Pārtikas un
veterinārā dienesta regulāri izvietotās vakcīnas arī Jelgavā devušas labus rezultātus. Taču viņa atgādina,
ka par savu mājdzīvnieku veselību,
vakcinējot pret trakumsērgu, gan
iedzīvotājiem nevajadzētu aizmirst
– īpašnieka pienākums ir pieskatīt
savus mājdzīvniekus, regulāri veikt
vakcināciju, tādējādi parūpējoties
par savu un citu dzīvnieku, kā
arī par apkārtējo cilvēku drošību.
Klaiņojoši dzīvnieki ir potenciāli trakumsērgas pārnēsātāji un inficētāji.
Turklāt trakumsērgas pazīmes var
būt gan redzamas, gan slēptas – arī
miermīlīgs suns var būt slims.
«Pašvaldība klaiņojošo dzīvnieku,
tostarp meža dzīvnieku, izķeršanai
pievērš ļoti lielu uzmanību, un šos
darbus saskaņā ar līgumu nodrošina SIA «Bauskas veterinārais
centrs». Visbiežāk iedzīvotāji mūs
informē par klaiņojošām stirnām
un lapsām, taču jāņem vērā, ka
pilsētā meža dzīvnieku izķeršanai
pastāv ierobežojumi, piemēram, tos
nedrīkst šaut, tāpēc ķērājiem nākas
izmantot citas metodes,» akcentē
R.Voicehoviča, piebilstot, ka pašlaik
lapsām ir kucēnu laiks, tādēļ tās
pilsētā manāmas vēl biežāk.
«Mūsu redzeslokā ir nonākušas
divas lapsas, Saldus un Dambja
ielas apkaimē esam uzgājuši arī

to alas, taču tās notvert diemžēl
līdz šim nav izdevies,» atzīst J.Bite.
Iedzīvotāji ziņojuši arī par lapsām
«Ģintermuižas» apkārtnē, līnijās,
Loka maģistrāles, Kalnciema ceļa
pusē un citviet pilsētā, un dzīvnieku ķērājs norāda, ka liela iespējamība iemitināties lapsai ir ikvienā
nesakoptā vietā. «Lapsas pilsētā
ienākušas, meklējot barību, un
pie atkritumu konteineriem tās
netrūkst. Jāņem arī vērā, ka tās
lapsas, kas piedzimušas pilsētā,
mežā, visticamāk, neatgriezīsies,
un arī minētās divas lapsas ir
«pilsētnieces» – no pagājušā gada
metiena. Diemžēl lapsu notveršanu apgrūtina vairāki apstākļi,
tostarp aizliegums pilsētā medīt
meža dzīvniekus, drošības apsvērumu dēļ tās arī nedrīkst indēt, un
vienīgais, kas atliek, ir to notveršana automātiskajā ķeramajā būrī
jeb lamatās vai arī iemidzināšana,
iešaujot ar pneimatisko narkozes
ierīci. Taču no tās dzīvniekam
atkarībā no vēja virziena var
trāpīt, maksimālais, no 20 metru
attāluma, bet, lai arī cik drošas
lapsas būtu pilsētā, no cilvēkiem
viņas bēg,» skaidro J.Bite.
Šogad Jelgavā notverta viena
lapsa, viens lapsēns un uzietas 11
mirušas lapsas, taču trakumsērga
nav konstatēta nevienai.

 Septītā starptautiskā antīko
motociklu brauciena «Kurzemes
riņķis» dalībnieki savā ceļojuma
maršrutā iekļāvuši arī Jelgavas
pili – viņi te piestās 16. jūlijā ap
pulksten 17.30. Braucienā piedalīsies vairāk nekā 30 seno spēkratu
entuziastu no visas pasaules:
lielākā daļa brauciena dalībnieku
ieradīsies no Lielbritānijas, Somijas, Norvēģijas, divi pārstāvēs
Vāciju, savukārt pa vienam būs
no Zviedrijas, ASV un Austrālijas,
bet no Latvijas – četri motocikli. «Kurzemes riņķī» dalībnieki
veiks 600 kilometru garu izturības
braucienu, apceļojot divpadsmit
Latvijas rietumu pilis, kā arī vakaros
baudot dažādus kultūras pasākumus. Paredzams, ka pie Jelgavas
pils ceļotāji uzturēsies no pulksten
17.30 līdz 19.
 Turpinās Jelgavas Pensionāru
biedrības centra «Sadraudzība»
ēkas renovācija Dobeles ielā 62a.
SIA «Būvnieks 07» veic remontdarbus, bet, lai tos pabeigtu un
iekārtotu dienas centru, Pensionāru biedrība atkārtoti lūdz
palīdzību iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuri varētu ziedot
līdzekļus vai mantas centra
ierīkošanai (tālrunis 26190589,
e-pasts: pilsseniors@inbox.lv).
Ziedojumus var pārskaitīt uz kontu
«Swedbank» Jelgavas filiāle, konta
Nr.LV22HABA0551029761549, ar
norādi «Dienas centram «Sadraudzība»». Ziedotājiem ir iespēja
saņemt nodokļu atlaides. Tie, kuri
ziedo vairāk nekā 500 latus, tiek
ierakstīti centra konferenču zāles
sponsoru sienā, bet mazāko ziedotāju vārdi tiek ierakstīti centra
Pateicības un atzinības grāmatā,
informē biedrības priekšsēdētāja
Marija Kolneja, piebilstot, ka ziedojums centram – tas ir cieņas
apliecinājums vecākiem un vecvecākiem. Centrā darbosies dažādas
interešu grupas, būs pieejami trenažieri, masāža, notiks izglītojoši
semināri un konferences, darbosies
auklīšu istaba. M.Kolneja arī teic
paldies līdzšinējiem ziedotājiem.
Līdz 1. jūlijam saziedoti jau 1018
lati. SIA «Kulk» ziedojusi 510 latus,
Pensionāru biedrības biedri – 343
latus, Janis Kolnejs – 100 latus, vēl
ziedojuši Andris Garančs, Vitālijs
Zubeļaks, Normunds Pūce, Rita
Vectirāne. Savukārt «Swedbank»
uzdāvinājusi biroja mēbeles un datorus 600 latu apmērā, SIA «Kanclers plus» sponsorējusi transportu
mēbeļu piegādei, Baškevicu ģimene uzdāvināja masāžas krēslu 300
latu vērtībā, Ilze Riņķe – klubkrēslu
un izlietni par 100 latiem. Biedrības
galvenie atbalstītāji – «Latvijas
valsts meži» (24 000 latu) un Jelgavas pilsētas dome, kas piešķīra
telpas un dotāciju 12 633 latu
apmērā centra uzturēšanai.

Sintija Čepanone
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Šoreiz pilsētā
Lai bumbas nepazustu
upē, plānots uzstādīt žogu smaku rada dūņas
Redakcijā pēdējo nedēļu laikā vērsušies vairāki jelgavnieki, paužot
neapmierinātību par smaku, kas laiku
pa laikam valda pilsētā. Viņi ir neizpratnē, kāpēc atbildīgie dienesti neko
nedara, lai ar to cīnītos, un nesaprot,
kas šo smirdoņu rada. «Smaka ir neciešama, īpaši no rītiem un vakaros.
Dzīvoju Meiju ceļā, un šajā pilsētas
daļā brīžiem pat nav ko elpot,» sašutusi
ir Jeļena.

Kā skaidro Valsts vides dienesta
Jelgavas reģionālās vides pārvaldes direktors Hardijs Verbelis, šoreiz smaku,
visticamāk, rada dūņu lauki pie attīrīšanas iekārtām, tādēļ likumsakarīgi,
ka visvairāk to izjūt tuvējās apkaimes
iedzīvotāji. «Arī mēs esam saņēmuši
jelgavnieku sūdzības, taču jāsaprot,
Mācību gada laikā Jelgavas 3. pamatskolas stadionā gandrīz
nav nevienas stundas, kad Driksā neiekristu kāda bumba,
bet, ja pietiks līdzekļu, rekonstruējot Čakstes bulvāri, arī
stadions tiks norobežots ar jaunu žogu.
Foto: Krišjānis Grantiņš
2. kārtas rekonstrukcijas laikā plānots
rekonstruēt stadiona žogu, kas tur paliks pastāvīgi. Tomēr viņa piebilst, ka šīs
ieceres realizācija ir atkarīga no tā, vai
pietiks finansējuma, jo pēdējie lielie projekti rāda, ka reālās izmaksas pārsniedz
savulaik plānotās un no vairākām iecerēm to īstenošanas gaitā nākas atteikties.
Šobrīd jau rit projekta 1. kārta, kurā tiek
atjaunota Raiņa iela visā tās garumā.
Projekts «Ielu infrastruktūras attīstība
un Driksas upes krastmalas sakārtošaJelgavas pašvaldības Attīstības un na» tiek īstenots aktivitātes «Nacionālas
pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gu- un reģionālas nozīmes attīstības centru
nita Osīte norāda, ka Čakstes bulvāra izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts
Jelgavas 3. pamatskolas sporta skolotāja Larisa Drusta laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» norāda, ka ap skolas
stadionu esošais žogs ir pārāk zems un
sliktā tehniskā stāvoklī, tāpēc regulāri
tiek pazaudētas bumbas, kas sakrīt upē,
un tiek apdraudēta bērnu drošība, jo
viņi no skolas teritorijas samērā brīvi
var nokļūt krastmalā. Skolotāja vēlas
noskaidrot, vai un kad šī situācija varētu
uzlaboties.

attīstībai» gaitā. Tā laikā kopumā trijos
gados tiks rekonstruēta Raiņa iela un
Lielās ielas posms no Dambja ielas līdz
tiltam pār Driksu, taču vērienīgākās
pārmaiņas sagaida Čakstes bulvāri, kur
līdztekus ielas rekonstrukcijai tiks izveidota gājēju promenāde, kā arī gājēju tilts
pār Driksu. Projekta kopējās plānotās
izmaksas ir 12 868 350 lati ar PVN. ERAF
līdzfinansējums ir 10 938 097 lati ar PVN,
bet pašvaldības līdzfinansējums – 1 930
253 lati ar PVN, ieskaitot plānoto valsts
budžeta dotācijas summu.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica

Meklē iespējas krustojumā
pagarināt zaļo signālu gājējiem
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā
vērsās kāds jelgavnieks, norādot
uz, viņaprāt, neadekvāti īsu zaļās
gaismas signālu luksoforā gājējiem
Lielās un Dambja ielas krustojumā.
«Lai Lielo ielu šķērsotu pie Dambja
ielas, gājējam teju vai jāskrien – ejot
normālā solī, to vienkārši nevar paspēt,» klāsta jelgavnieks, ierosinot tur
izmainīt gaismas signālu intervālu,
lai šajā krustojumā pāri Lielajai ielai
gājēji var iet droši. Viņaprāt, cits risinājums, domājot par gājēju drošību,
nepieciešams arī Lielās un Katoļu
ielas krustojumā. «Tur taču mašīnas,
kas vēlas nogriezties uz Lielās ielas,
cilvēkiem, kuri iet kājām, praktiski
brauc virsū!» tā viņš.
«Lielās un Dambja ielas krustojumā, lai šķērsotu Lielo ielu, gājējiem
atļautais signāls luksoforā kopumā
ir septiņpadsmit sekundes, no tām

divpadsmit sekundes ir zaļš signāls,
bet piecas – mirgojošs zaļš signāls.
Transports pa Lielo ielu kustību uzsāk
vēl pēc desmit sekundēm. Šajās desmit
sekundēs gājējs drīkst pabeigt šķērsot
Lielo ielu, bet gadījumā, ja kāds to nav
paspējis, autovadītājam atbilstoši ceļu
satiksmes noteikumiem jādod ceļš gājējam,» informē pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns, atgādinot, ka ceļu satiksmes
noteikumu 144. punkts paredz: kad
luksoforā iedegas zaļais atļaujošais
signāls, transportlīdzekļa vadītājam
jādod ceļš to transporta līdzekļu vadītājiem, kas iebraukuši krustojumā, kad
viņiem to atļāva luksofora signāls, kā
arī gājējiem, kas nav paguvuši šķērsot
brauktuvi.
Taču, kā akcentē A.Baļčūns, ņemot
vērā reālo situāciju, kad gājējiem iela
jāšķērso septiņpadsmit sekunžu īsā
laika posmā, tiek meklēts risinājums,

kā iespējams pagarināt gājējiem zaļo
signālu, vienlaicīgi nodrošinot «zaļo
vilni» pa Lielo ielu posmā no Čakstes
bulvāra līdz Dambja ielai.
Savukārt, komentējot lasītāja iebildes
par Lielās un Katoļu ielas krustojumu,
«Pilsētsaimniecības» direktors skaidro,
ka no Katoļu ielas transportlīdzekļiem
atļauts izbraukt uz Lielās ielas tikai
tad, kad gājēju pārejā deg sarkans signāls, un vienlaicīgi jādod ceļš transportam, kas brauc pa Lielo ielu. «Jebkurā
gadījumā transportlīdzekļa vadītājam
nogriežoties jādod ceļš gājējam,» tā
viņš, norādot, ka pašlaik tiek izstrādāts
Lielās ielas rekonstrukcijas projekts
un šī projekta gaitā tiks izmainīta satiksmes organizācija, tostarp Lielās un
Katoļu ielas krustojumā. «Paredzēts,
ka šis krustojums būs pilnībā regulēts,»
uzsver A.Baļčūns.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Sakārto nepabeigto ēku Lielajā ielā
«Kāpēc nekas netiek darīts ar nepabeigto
būvi Lielajā ielā pie Latvijas Krājbankas?
Kopš to sāka celt, pagājuši jau vairāki
gadi, bet vēl šodien tā nav pabeigta, un
tas bojā pilsētvidi,» «Jelgavas Vēstnesim»
klāsta jelgavnieks, kurš nobažījies par to,
kā šī nepabeigtā būve iekļausies kopējā
pilsētvidē pēc tam, kad būs rekonstruēts
Lielās ielas posms gar to. «Vai tiešām nav
iespējams būves īpašniekam likt atbildēt
par šādu nolaidību? Kā tas izskatīsies, ka
Lielā iela būs skaista un sakopta, bet ielas
malā – principā grausts?!»
Kā noskaidroja «Jelgavas Vēstnesis»,
nepabeigtā daudzstāvu ēka Lielajā ielā
3a pieder SIA «LBB īpašumi». Tiesa gan,
pašlaik pie ēkas manāma rosība – īpašnieks izpilda Jelgavas pilsētas Būvvaldes
prasību līdz septembrim savest kārtībā

Sagatavoja Sintija Čepanone

Autobusu pieturas
uzkopšana izmaksā
piecus latus
«Jelgavas Vēstnesis» saņēma Lienes
kundzes vēstuli. Viņa sevi sauc par
savas pilsētas patrioti un vēstulē uzteic Jelgavas sakoptību. Viņa raksta:
«Mūsu skaistajā pilsētā ir daudz labu,
skaistu lietu, dažādi pasākumi, aktivitātes. Tiek kopts, veidots, stādīts.
Patīkami redzēt un priecēt acis ar ziedu
stādījumiem, kuru vidū – stārķu klātbūtne. Kam varētu nepatikt koptā apkārtne, izpļautā zāle Lielupes krastos,
gar Tērvetes ielas malām neapdzīvotā
sektorā... Arī par kapiņiem tiek domāts
– Baložu kapos nevar neredzēt, kā par
to sakopšanu rūpējas Baibas kundze un
Ērika kungs. Pie viņiem vienmēr var
vērsties pēc padoma – nekad neatteiks,
vienmēr ieteiks, kā labāk.» Jelgavniece
arī priecājas par to, ka mūsu pilsētā
ir iespēja šķirot atkritumus, taču viņa
rosina vismaz vasaras sezonā pilsētā izvietot vairāk dalīto atkritumu konteineru. «Manuprāt, tiem noteikti vajadzētu
būt autoostas teritorijā, tos vajadzētu
arī peldvietā pie Brīvības bulvāra, pie
kapiem, lielveikalu tuvumā. Cik skaisti
vēl būtu, ja sētniekiem būtu apziņa,
ka arī viņi, tīrot savus objektus, var
«dalīt» atkritumus!» tā Liene. Lai gan,
viņasprāt, autobusu pieturas mūsu pilsētā lielākoties ir sakārtotas, gadās pa
kādai, kur «var vērot, kā zirnekļi tīklos
vilina kukaiņus». «Tāds «šedevrs» kā
autoostas pietura pašā centrā godu gan
nedara. Ja kāds nezina, kādas izskatās
tīras, mazgātas, spodras pieturas, lai
paskatās uz pieturām Pārlielupē, RAF
dzīvojamā masīvā,» raksta kundze,
vēloties noskaidrot, cik izmaksā vienas
autobusu pieturas uzturēšana kārtībā.
«Būsim apzinīgi savas pilsētas patrioti!
Cienīsim darītājus, kuri rūpējas par
pilsētas tēlu, tīrību!» tā viņa.

autobusu pietura – trīsdesmit apsaimnieko pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība», 31 – SIA «JCDecaux»,
un lasītājas minētā pietura pie autoostas ir šī uzņēmuma pārziņā, informē
«Pilsētsaimniecības» speciāliste Rita
Voicehoviča.
Savukārt «Pilsētsaimniecība» par
sev piederošo autobusu pieturvietu
apkopi Jelgavas pilsētā ir noslēgusi
līgumu ar SIA «Uzkopšanas serviss».
««Pilsētsaimniecības» speciālisti, veicot
pilsētas ikdienas apskati, fiksē pieturvietu tehnisko un vizuālo stāvokli, un
pēc tam tiek sastādīts darba pasūtījums.
Vienas stiklotās pieturvietas uzkopšanas
reize izmaksā piecus latus,» informē
R.Voicehoviča.
Jāpiebilst, ka «Pilsētsaimniecība»
apsaimnieko daļu stikloto pieturu Rīgas
ielā (sešas pieturas), Rūpniecības ielā
(astoņas pieturas), Tērvetes ielā (četras
pieturas), Brīvības bulvārī (četras stiklotās pieturas) un Dobeles šosejā (piecas
pieturas), kā arī pieturu Loka maģistrālē pie DUS «Neste», Satiksmes ielā pie
tirdziņa, kā arī Garozas ielā virzienā no
centra. Savukārt «JCDecaux» pārziņā
ir abas pieturas pie Latvijas Lauksaimniecības universitātes starp tiltiem – pa
vienai Rīgas un centra virzienā, piecas
pieturas Rīgas ielā, piecas Mātera ielā,
piecas Lielajā ielā, divas pieturas Akadēmijas un divas Tērvetes ielā, kā arī
pie Hercoga Jēkaba laukuma abos virzienos. Šis uzņēmums arī atbildīgs par
stikloto pieturvietu Blaumaņa ielā pie
tirgus, Pasta ielā pie divpadsmitstāvu
mājām, Aspazijas ielā pie 5. vidusskolas,
Pasta ielā pie rotācijas apļa, Zemgales
prospektā pie stacijas, Pērnavas ielā
pie tirdziņa, kā arī Loka maģistrālē pie
veikala «K–Rauta»

Kopumā mūsu pilsētā ir 61 stiklotā

Sagatavoja Sintija Čepanone

Gādās, lai nobrauktuve būtu
piemērota visiem bērnu ratiņiem

ēkas fasādi.
SIA «LBB īpašumi» pilnvarotā pārstāve Judīte Radvila-Vāvere stāsta, ka,
lai to izdarītu, vispirms no fasādes tika
noņemts putuplasts, ko lielāks vējš nereti
pluinījis un izvazājis pa pilsētu, bet pēc
tam sekos pārējie fasādes remontdarbi.
«Mums fasāde jāsataisa saskaņā ar tehnisko projektu, bet to izstrādāja ēkas
bijušais īpašnieks. Iespējams, būs nelielas izmaiņas, bet principā visam jābūt
tā, kā noteikts tajā projektā,» norāda
J.Radvila-Vāvere, piebilstot, ka fasādi
plānots nosiltināt un nokrāsot.
Tiesa, nekādu plānu, ko tālāk ar šo ēku
Lielajā ielā darīt, uzņēmumam nav, jo tā
kredītiestādes īpašumā nonāca tiesas ceļā
– no pagājušā gada septembra beigām.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica

ka attīrīšanas iekārtām ir jāstrādā un
dūņas rada nepatīkamu smaku. Esam
aicinājuši lielāku uzmanību pievērst
laika apstākļiem, īpaši vēja virzienam,
kad dūņas tiek transportētas, jo šis faktors būtiski ietekmē smakas intensitāti
pilsētā,» tā H.Verbelis, arī iedzīvotājus
aicinot izturēties ar sapratni, jo smaka nav jūtama nepārtraukti, bet gan
periodiski.
Jāatgādina, ka arī pavasarī Jelgavā
bija jūtama nepatīkama smaka, tiesa
gan – tad to radīja vistu mēsli, ar
kuriem Platones pagastā tika mēsloti
lauki. Un arī toreiz smakas intensitāte
bija atkarīga no vēja virziena – jūtamāka tā bija tad, kad pūta dienvidu,
dienvidrietumu vējš.

Foto: Krišjānis Grantiņš

«Kādu laiku, pastaigājoties ar bēbjiem ratiņos pa Jelgavas trotuāriem,
esam konstatējušas daudzas vietas,
kas ar ratiņiem nav normāli izbraucamas,» jauno māmiņu vārdā «Jelgavas
Vēstnesim» raksta Agnese, īpaši vēršot
uzmanību uz situāciju pie gājēju pārejas, kas ir netālu no Lielās ielas un
Čakstes bulvāra krustojuma, kur jāiet
pa trepēm lejā, lai nokļūtu uz pili. «Tur
it kā ir metāla sliedes nobraukšanai,
taču pa tām var nobraukt tikai ar ierobežota modeļa ratiem,» konstatējusi
Agnese, lūdzot labot šo kļūmi, pārveidojot nobrauktuvi, lai tā būtu piemērota

visiem, kam tā nepieciešama.
«Šo problēmu plānots risināt būvprojekta «Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcija Jelgavā gaitā»,» uz Agneses
norādīto problēmu par nobrauktuves
metāla sliežu neatbilstību atbild pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja
vietnieks Māris Mielavs.
Jāatgādina, ka līgumu par Čakstes
bulvāra rekonstrukciju pašvaldība jau
noslēdza pagājušajā nedēļā.
Sagatavoja Sintija Čepanone
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Nostiprinās 5. vietā

Svētdien, 10. jūlijā, «Skonto»
stadionā Rīgā FK «Jelgava» aizvadīja Latvijas čempionāta spēli,
kurā ar rezultātu 3:1 pārspēja JFK
«Olimps». Vārtus jelgavnieku labā
guva Vladislavs Kozlovs, bet divas
reizes izcēlās Oļegs Malašenoks.
Līdz ar to jelgavnieki ar izcīnītajiem
23 punktiem nostiprinājušies 5.
vietā, atraujoties no FB «Gulbene»
jau par pieciem punktiem. Svētdien noslēdzās arī LFF un portāla
sportacentrs.com aptauja, kurā par
virslīgas labāko spēlētāju jūnijā tika
atzīts V.Kozlovs. Nākamo spēli FK
«Jelgava» aizvadīs 17. jūlijā Slokas
stadionā Jūrmalā pulksten 19, tiekoties ar FC «Jūrmala».

Autosprints «Rullītī»

Nedēļas nogalē sporta
kompleksā
«Rullītis» norisinājās Latvijas vasaras
autosprinta
čempionāta 3. posms. Sacensībās piedalījās 33 sportisti, tostarp arī jelgavnieki
Mārcis Aizkalns un Guntars Miķelsons.
Sacensības norisinājās piecās dažādās
klasēs. M.Aizkalns startēja 2500+ klasē,
kur divpadsmit dalībnieku konkurencē
izcīnīja 5. vietu, bet G.Miķelsonam, kurš
piedalījās tehniski uzlaboto automašīnu
2500+ Open klasē, radās tehniski sarežģījumi – viņš sacensības pabeidza bez
rezultāta.

sports
FK «Jelgava» spēlēs
Blekpūlē

25. jūlijā FK «Jelgava» dosies uz
Lielbritāniju, kur aizvadīs divas pārbaudes spēles ar Anglijas klubiem
«Fleetwood town FC» un «Blackpool
FC». Blekpūliešiem šī būs viena no
pārbaudes spēlēm, gatavojoties 1.
līgas čempionātam «Championship», kuru «Blackpool FC» uzsāks
5. augustā ar spēli pret «Hull City»
klubu. Savukārt Flītvuda ir ambiciozs
klubs, kura mērķis ir cīnīties par uzvaru savā konkurencē. Jāpiebilst, ka
pirmo reizi FK «Jelgava» ar Blekpūles
klubu tikās Zemgales Olimpiskā centra atklāšanas spēlē pagājušā gada
2. septembrī. Šajā spēlē jelgavnieki
svinēja uzvaru ar rezultātu 2:1.
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Krīgeram sudrabs Eiropā

Ar sudraba
godalgu no
Eiropas čempionāta, kurš
norisinājās
Nīderlandes
pilsētā Haksbergenā, atgriezies Jelgavas BMX kluba «Mītavas kumeļi» pārstāvis
Kristers Krīgers. Viņš savā B-15 vecuma
grupā piekāpās tikai Torem Navrestadam
no Norvēģijas. Tas sportistam bija jau otrais
vicečempiona tituls, jo sudraba godalgu
Eiropas čempionātā viņš izcīnīja arī pērn.
Savukārt sesto vietu divpadsmitgadīgo meiteņu konkurencē izcīnīja «Mītavas kumeļu»
sportiste Vanesa Buldinska.

Noslēdzies lielākais jauniešu futbola
festivāls Latvijā «City Cup»
 Ģirts Pommers

No 8. līdz 10. jūlijam Jelgavā un Ozolniekos notika
futbola kluba «Jelgava» un
futbola skolas «Metta» kopīgi rīkotais jauniešu futbola
turnīrs «City Cup». To droši
var saukt par lielāko šāda
veida turnīru Latvijā – tajā
piedalījās 58 komandas no
Latvijas, Lietuvas, Polijas un
Lielbritānijas.
Turnīra dalībnieki tika iedalīti sešās
vecuma grupās, sākot no U-7 līdz pat U12 grupai. Mači noritēja Ozolniekos un
Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā.
Izšķirošās spēles aizvadītas svētdienas
pēcpusdienā, kad kā savdabīga noslēguma ceremonija bija U-12 vecuma
Prestižajā U-12 vecuma grupā sāpīgu mācību saņēma JFC «Jelgava» futgrupas finālmačs, kurā JFC «Jelgava»
bolisti, kuri nespēja nosargāt trīs vārtu pārsvaru un piedzīvoja zaudējumu
cīnījās ar viesiem no Lielbritānijas – FC
pēcspēles soda sitienos.
Foto: Krišjānis Grantiņš
«Blackpool» futbolistiem.
noteikti novērsīsim un būsim gatavi «Šī mums būs laba mācība. Pirmajā
Ideja par turnīru dzimst līdz ar lielākam komandu skaitam.» Savu puslaikā bijām krietni pārāki par preZOC parādīšanos
kolēģi papildina D.Kazakevičs: «Patei- tiniekiem, guvām trīs vārtus, varējām
Turnīru organizēja divi draudzīgi coties turnīram, mums izveidojies labs gūt vēl vairākus. Pēc tam futbolisti
futbola klubi – FK «Jelgava» un FS kontakts ar Polijas klubu, un augusta nedaudz apstājās, varbūt gaidīja mača
«Metta». Tie, kas seko līdzi jaunatnes beigās uz Ostroleku dosies trīs mūsu beigas, par ko sāpīgi samaksāja. Otrajā
futbolam, noteikti atcerēsies, ka 15. komandas. Līdzīgi ir ar lietuviešiem, puslaikā zaudējām trīs vārtus, soda
maijā Jelgavā norisinājās Futbola die- piedalīsimies arī viņu organizētajos sitienos mums nepaveicās. Kopumā šī
na, kurā visas dienas garumā sacentās turnīros. Šādas iespējas ir jāizmanto jaunajiem ir lieliska pieredze, žēl gan,
abu klubu jauniešu komandas.
un jāveido starptautiski sakari,» ideju ka ar rūgtuma piesitienu.»
«Jaunatnes futbolā esmu strādājis par dalību citu valstu turnīros pauž
pietiekami ilgi, un, līdzko Jelgavā JFC «Jelgava» direktors.
Atsauksmes par turnīru priecē
parādījās mūsdienīga sporta bāze, izlēPar vērtīgu savam dēlam šo turnīru
«Jau šobrīd ir skaidrs, ka atsauksmām, ka šāds starptautisks jaunatnes uzskata Vilnis Bičevskis no Rīgas, mes par aizvadīto turnīru ir labas,»
festivāls ir jārīko. Latvijā notiekošie kurš svelmainajā svētdienā sekoja līdzi atzīst D.Kazakevičs. «Viss noritēja
turnīri ir mazi – vienā vai divās vecu- dēla panākumiem: «Mums te patīk, pēc plāna: organizācija, ēdināšana,
ma grupās, tāpēc turnīrs Jelgavā šāds var pavadīt laiku kopā ar visu ģimeni. transports. Arī laika apstākļi bija labi
ir vienīgais. Ja aplūko skandināvu Doma par starptautisku turnīru ir – varbūt nedaudz par karstu, taču nopraksi, tad tur līdzīgi turnīri notiek lieliska – tā jaunajiem spēlētājiem ir teikti labāk, lai ir saulains, nevis līst.
bieži, lielākais no tiem – «Gothia Cup» iespēja iepazīt futbolistus no citām Manuprāt, lieliski izdevās atklāšanas
– pulcē līdz 30 tūkstošiem dalībnieku valstīm, citādāku futbolu un parādīt, ceremonija, bērniem ļoti patika grupas
no vairāk nekā 100 valstīm. Mums ko spējam paši.»
«PeR» uzstāšanās, bija arī vairāki pārvēl ir kur augt, mērķis ir padarīt šo
steigumi un konkursi.»
turnīru par tradicionālu,» tā viens no Sportiskie rezultāti
Patīkami pārsteigts par turnīra
organizatoriem JFC «Jelgava» direk- ir labā līmenī
augsto organizāciju ir Polijas kluba
tors Dainis Kazakevičs.
U-7 un U-8 vecuma grupās, kurās Ostrolekas «Narew» treneris Jans
Savas domas par ideju organizēt spēlēja turnīra jaunākie dalībnieki, Kručinskis: «Man ļoti patīk Jelgavā,
šāda mēroga turnīru atklāj arī FS netika noteikts vietu sadalījums, jo nebiju gaidījis tik augstu sacensību
«Metta» galvenais treneris Andris šajā vecumā galvenais ir nevis skatīties līmeni. Sadzīviski viss ir lieliski – gan
Riherts: «Ideja radās tad, kad ierau- uz rezultātiem, bet gan jaunos sportis- ēdināšana, gan pašas sacensības.
dzījām šo lielisko sporta bāzi. Klubā tus pieradināt pie aktīva un sportiska Noteikti startēsim šajā turnīrā arī
par šādu turnīru sapņojām sen, taču dzīvesveida. Pārējās četrās vecuma nākamgad,» tā treneris.
nebija apstākļu un rocības, lai tādu grupās jaunie futbolisti cīnījās par
Vistālāko ceļu uz turnīru bija mēroapņemtos rīkot. Bet, apvienojot spēkus godalgām, un jelgavnieku rezultāti ir juši FK «Jelgava» draugi no Lielbriun domas ar futbola klubu «Jelgava», labā līmenī: U-10 vecuma grupā sudra- tānijas. Džeimijs Šors, futbola kluba
tas izdevās šogad.»
ba godalgas, U-11 vecuma grupā spēlē «Blackpool» jaunatnes koordinators,
par trešo vietu diemžēl tika piedzīvots atklāj, ka bijis grūti motivēt puišus
Iespēja iepazīt cita stila futbolu sāpīgs zaudējums Rīgas Futbola skolas spēlēt šādos apstākļos, jo Latvijā
un iegūt jaunus draugus
vienībai, bet turnīra prestižākajā U-12 ir ļoti karsts. «Sacensības ir labas,
Turnīra ģeogrāfiskā karte nav tik vecuma grupā JFC «Jelgava» jaunie līmenis augsts, un mūsu futbolisti
plaša, kā cerēts, jo uz izsūtītajiem futbolisti nespēja nosargāt pirmajā izbauda spēli pret citām komandām.»
uzaicinājumiem atsaukušies vien trīs puslaikā iegūto trīs vārtu pārsvaru Dž.Šors arī norāda uz Latvijas un
valstu klubi. Šajā situācijā pozitīvo un piedzīvoja sāpīgu zaudējumu pēc- Anglijas jauniešu sistēmas galvenajām
saskata A.Riherts: «Skaidrs, ka pir- spēles soda sitienos FC «Blackpool» atšķirībām: «Būtiskākā mūsu jauniešu
majā gadā ir šādas tādas nepilnības, jauniešiem.
komandu atšķirība no šeit redzētajām
tāpēc varbūt pat labi, ka šoreiz viesu
Pārdomu pilns pēc aizvadītajām vienībām ir futbola sistēma – mēs lielu
ir mazāk, pretējā gadījumā šīs nepil- cīņām bija U-11 un U-12 komandas uzmanību pievēršam spēlētāju izvietonības vairāk izceltos. Nākamgad tās galvenais treneris Kaspars Tiltiņš: jumam laukumā, taktiskajām lietām:

«City Cup 2011» rezultāti
U-9 vecuma grupā
1. vieta – SK «Liepājas metalurgs»
2. vieta – SK «Super Nova»
3. vieta – FS «Metta/Ķekava»
U-10 vecuma grupā
1. vieta – FS «Metta/Rīga»
2. vieta – JFC «Jelgava-2»
3. vieta – JFC «Dobele»
U-11 vecuma grupā
1. vieta – FC «Blackpool»
2. vieta – FS «Metta/Ķekava»
3. vieta – Rīgas Futbola skola
U-12 vecuma grupā
1. vieta – FC «Blackpool»
2. vieta – JFC «Jelgava»
3. vieta – VJFC «Jelgava»
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Sporta pasākumi
 14. jūlijā pulksten 11 – Latvijas Jaunatnes čempionāta U-13 spēle futbolā: JFC
«Jelgava» – Rīgas Futbola skola (ZOC).
 15. – 17. jūlijā – Latvijas čempionāts
airēšanā (Limbažos).
 16. jūlijā pulksten 12 – Kapteiņu
kauss – regate ķīļjahtām (Jahtkluba bāzē
Pils salā).
 18. jūlijā pulksten 12 – Zemgales
jaunatnes čempionāts futbolā U-14: JFC
«Jelgava» – PFS «Jūrmala» (ZOC).
 19. jūlijā pulksten 16 – Latvijas
Vieglatlētikas savienības kausa 3. posms
(ZOC).
 23. jūlijā pulksten 12 – Jelgavas
Drifta un dragrace čempionāta 4. posms
(«Rullītī»).
 25. jūlijā pulksten 14 – LČ futbola U13: JFC «Jelgava» – «Skonto akadēmija»
(ZOC).
 27. jūlijā pulksten 10 – Zemgales
bērnu čempionāts futbolā 2002. g.dz.
(ZOC).

Meklē darbu
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās
un mūsdienu mīkstās mēbeles. Tālrunis
63027358, 29659962.
Sieviete meklē darbu. Augstākā izglītība.
Tālrunis 29935308.
Logopēds pirmsskolas un skolas vecuma
bērniem. Runas un rakstu valodas korekcija. Tālrunis 29905903.
Divi jauni vīrieši meklē darbu. Izskatīs visus
piedāvājumus. Tālrunis 28866836.
Sieviete (38) meklē papildu darbu. Ir pieredze tirdzniecībā, dārzkopībā, varu darīt
jebkādus darbus. Izskatīšu visus piedāvājumus. Varu strādāt no pulksten 8 līdz 14.
Tālrunis 28738453.
Autovadītājs, ir B, C, D1 kategorijas.
Tālrunis 26190019.
Sieviete (50) meklē darbu – kopējas, vecu
cilvēku aprūpē. Tālrunis 22007328.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Celtnieks. Laboju, tīru skursteņus, mūrīšus,
plītis, krāsnis. Tālrunis 27478204.
Vīrietis meklē jebkādu darbu. Steidzami.
Tālrunis 63028129, 20333489.

Piedāvā darbu
SIA «Delavas» vajadzīgs pavāre, pavāra
palīdze ar pieredzi, bez kaitīgiem ieradumiem. Zvanīt lūdzam no pulksten 14 līdz
17. Tālrunis 27104038.

Viens no sacensību organizētājiem
JFC «Jelgava» direktors Dainis Kazakevičs ir apmierināts ar sacensību
norisi: «Viss noritēja pēc plāna:
organizācija, ēdināšana, transports.
Arī laika apstākļi bija labi – varbūt nedaudz par karstu, taču noteikti labāk,
lai ir saulains, nevis līst. Atsauksmes
ir ļoti labas.»
neaizrauties ar uzbrukšanu, vienmēr
nodrošināties pret pretuzbrukumiem.
Tāpat liela ir trenera loma, kuram jāpamana spēlētāja kļūdas un jānovērš
tās, un, jo agrākā vecumā tas tiks darīts, jo ātrāk spēlētājs spēlēs augstākā
līmenī. Tā nav sportista vaina, ka kāds
nav norādījis uz viņa kļūdām un viņš
spēlē nepareizi, it sevišķi tas attiecas
uz gados jauniem spēlētājiem.»

Nākamgad ar jaunu
moto un vairāk komandām

Kā šādos turnīros pieņemts, nepieciešams ir sacensību moto vai sauklis,
kurš simbolizē sacensību galvenās
vērtības, taču diemžēl «City Cup»
šāda saukļa vēl nav. Par to gan nebēdā A.Riherts: «Par turnīra moto vēl
neesam vienojušies. Man tuvs liekas
tas, ko savā uzrunā teica Jelgavas
mērs Andris Rāviņš, proti, lai turpinās
labas tradīcijas! Divi draudzīgi klubi
izveido lielisku pasākumu un aicina
tajā piedalīties citus.»
Jau nedēļu pēc «City Cup» noslēguma sāksies nākamā gada turnīra
plānošana. «Nākamnedēļ sēdīsimies
pie galda un sāksim plānot 2012. gada
turnīra norisi. Jārēķinās ar to, ka visu
futbola lielvalstu klubi lēmumu par
dalību nākamā gada turnīros pieņems
jau šoruden,» tā D.Kazakevičs.

PII «Rūķu māja» meklē pirmsskolas skolotāju. Darbs ar 5 – 6 gadus veciem bērniem.
Tālrunis 26460913, 63026159, e-pasts:
blark@apollo.lv.
Šūšanas uzņēmums SIA «ANA» piedāvā darbu trikotāžas izstrādājumu šuvējām(-iem).
Tālrunis 26733645.

Pērk
Firma pērk cirsmas, meža īpašumus. Samaksa tūlītēja. T. 20371498, 26596934.
Pērk meža īpašumus. Cena no 1000 – 5000
Ls/ha. Tel. 29161998.

Pārdod
Malku. Alksnis, bērzs, osis, ozols. Cena
– sākot no 18 Ls/berkubs vai 22 Ls/sters.
Varam piegādāt. T. 25448677
2-ist. dzīvokli ar malkas apkuri 6. līnijā.
T. 29772776

Dažādi
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.
Zīlniece piedāvā savus pakalpojumus.
T. 26719029.
Diplomēta astroloģe ar pieredzi. Irita
Krūmiņa palīdzēs risināt dzīves problēmas.
Taro kārtis. T. 26138578

Aizsaulē aizgājuši
ANDRIS LUCS (dz. 1944. g.)
JĀNIS BRAMANIS (dz. 1938. g.)
NELLI LIEPA (dz. 1939. g.)
CILDA GRONSKA (dz. 1932. g.)
SINTIJA BRIĢE (dz. 1979. g.)
NATĀLIJA ŠAVĻUKA (dz. 1929. g.).
Izvadīšana 14.07. plkst.12 Bērzu kapsētā.
ALEKSANDRS BAHAREVS (dz. 1924. g.).
Izvadīšana 14.07. plkst. 14 Zanderu kapsētā.
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18. jūlijs, pirmdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālās TV piedāvā…» TV Kurzeme.
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1238.sērija.
9.25 «Dzīve ar Džūdiju Gārlendu». Kanādas un ASV
biogrāfiska drāma. 1.sērija.
11.05 «Es – savai zemītei».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Pārsteidzošā pasaule. Kvīnslenda». Dokumentāla
filma.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 Vestards Šimkus. Sinfonietta Rīga. Vīnes klasika.*
15.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.00 «Ūdenvīrs». Studijas Dauka animācijas filma.
16.05 «Zeltītās vasaras». Studijas Dauka animācijas
filma.
16.10 «Surikātu raibā dzīve 3». Dokumentālu filmu seriāls.
28.sērija.
16.35 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls.
18.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1238.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 30.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Lielbritānijas detektīvseriāls. 13.sērija. Emmai Stendišas kundzei pieder
jauka pils un brīnišķīgs dārzs Itālijas kūrortā
Stresā, gleznainā Madžores ezera krastā. Rozmarija ar Loru ir uzaicinātas palīdzēt šeit iekārtot
dārza restorānu. Kā jau parasti kūrortos, Stresā
apgrozās dažādu nāciju un valstu pārstāvji. Kāds
ir anglietes Dženisas Eleksānderes uzturēšanās
mērķis, par to iesākumā nenojauš itin neviens.
Kad Dženisa Emmas organizētās kokteiļballītes
laikā kādā dārza nostūri tiek atrasta noslepkavota, noskaidrojas, ka viņa bijusi privātdetektīve.
20.30 «Panorāma».
20.53 Sporta ziņas.
21.02 Laika ziņas.
21.10 «Zilais divritenis». Francijas un Itālijas seriāls.
6.(noslēguma) sērija.
22.00 «Viss notiek».*
22.45 «6 miljardi stāstu».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «Zaķusalas ritmi».*

LTV7
7.35 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».*
8.00 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».*
8.20 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 362.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 52.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 12.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 79.sērija.
13.15 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 4.sērija.*
13.50 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Atklāšana.*
15.40 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 52.sērija.
16.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 12.sērija.
17.15 «Izdzīvošanas māka». Dok. seriāls. 16.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 362.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 5.sērija.*
20.05 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 6.sērija.
21.05 «Cita realitāte – Gruzija». Dokumentāla filma.
21.35 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dok. filma.
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 79.sērija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Ģimenes detektīvs». Itālijas kriminālkomēdija.
2005.g. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs». Animācijas filma.
6.40 «Nedēļa novados».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 58.sērija.
10.05 «Skaistule un neglītene». ASV rom. komēdija. 2008.g.
12.05 «Supernatural». ASV seriāls. 7.sērija.
13.00 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 26.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 158.sērija.
15.10 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. seriāls.
12.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 47.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 11.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 123.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 124.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 LNT jubileju gaidot. «Atklātās lietas».
21.05 «Bēglis». ASV trilleris. 1993.g.
23.50 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 15.sērija.
1.00 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 5.sērija.
1.50 «Kontakts». ASV fantastikas filma. 1997.g.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 123. un 124.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve». 12.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 28.sērija.
6.30 «Esi gardēdis!»*
7.00 «Mazie kloni». Anim. ser. 33.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 38.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 39.sērija.
8.05 «Simpsoni 7». Anim. ser. 23. un 24.sērija.
9.00 «Neuzveicamais banzuke».*
9.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.15 «Māmiņu klubs».*

10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 55.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 189.–191.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 11.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 126.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
61.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 108.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 4» (ar subt.). Krievijas seriāls. 67.
un 68.sērija.
19.15 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas». Enrico Pecoli pārsteigs
viesus ar itāliešu virtuvi un, kā jau burvju meistars, mācīs viņiem visādus trikus.
21.00 «Kobra 15». Vācijas seriāls. 2.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 9.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris». Seriāls. 5.sērija. Bagāta
kliente vēlas rīkot ikgadējo ģimenes salidojumu
privātā salā, lai gan viņai pēc trim nedēļām
gaidāmas dzemdības. Vīrs piekāpjas tikai ar
noteikumu, ka Henks dosies līdzi un rūpēsies par
grūtnieci. Diemžēl viņš nenojauš, ka sieva grib
bērnu dzemdēt pasākuma laikā Henka stimulētās
dzemdībās…
24.00 «Pārkāpt robežu». Seriāls. 5. un 6.sērija.
1.55 «Karstās ziņas». Seriāls. 15. un 16.sērija.
2.50 «Cīņas likums». Seriāls. 11.sērija.
3.35 «Slepenā dzīve». Seriāls. 12.sērija.
4.15 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 28.sērija.

19. jūlijs, otrdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālās TV piedāvā…» Kurzemes TV.
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1239.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 13.sērija.
10.40 «Dzīve ar Džūdiju Gārlendu». Kanādas un ASV
biogrāfiska drāma. 2.sērija.
12.20 «Viss notiek».*
13.05 «20 gadi. 20 stāsti».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 15.sērija.
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Avārijas brigāde. Gulbis». Animācijas filma.
15.55 «Avārijas brigāde. Iesnas». Animācijas filma.
16.00 «Munks un Lemijs. Mamma». Animācijas filma.
16.10 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 28.sērija.
16.35 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls.
19.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1239.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 31.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 14.sērija.
20.30 «Panorāma».
20.53 Sporta ziņas.
21.02 Laika ziņas.
21.10 «Discovery atlants: Itālija». Dokumentāla filma.
1.sērija.
22.05 «Dziļā Amerikā». Dokumentāla filma. 1.sērija.
Pieredzējušais
Ziemeļamerikas
klaidonis Raimonds
Dombrovskis pavada
astoņu cilvēku grupu
neparastā ceļošanas
veidā. Piedzīvojuma
uzdevums ir atklāt
Jūtas štata kanjonu skaistumu un vienreizīgumu
vienlaikus uzsverot, ka ne visu nosaka meistarība
un veiklība.
22.35 «6 miljardi stāstu».
22.45 «Naudas zīmes».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Izmisušie vecāki». Francijas seriāls. 2007.g. 9. un
10.sērija.

LTV7
7.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.00 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.20 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 16.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 363.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 53.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 13.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 80.sērija.
13.15 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 5.sērija.*
13.50 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. BMX riteņbraukšana. Fināls.*
15.40 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 53.sērija.
16.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 13.sērija.
17.15 «Izdzīvošanas māka». Dok. seriāls. 17.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 363.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 6.sērija.*
20.05 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
20.15 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.
20.25 «Autosporta programma nr.1».
20.55 «Dabas bērni». Francijas dok. filma. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 80.sērija.
22.55 «Motociklisti».*
22.25 «Likteņa šķēps». Francijas, Vācijas un Beļģijas
drāma. 2007.g. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
9.05 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 59.sērija.
10.05 «Gremlini». ASV piedzīvojumu filma. 1984.g.
12.00 «Supernatural». ASV seriāls. 8.sērija.
13.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.

tv programma
14.20 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 159.sērija.
14.50 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 13.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 48.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 12.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 125.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 126.sērija.
19.15 «Tautas balss».
19.50 Starptautiskā
jauno izpildītāju
konkursa Jaunais
vilnis 2011
dienasgrāmata.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 LNT jubileju gaidot. «Atklātās lietas».
21.05 «Vasaras viļņi». Vācijas melodrāma. 2008.g.
23.05 «Kā tikt galā». ASV komēdija jauniešiem. 2003.g.
1.05 «Bēglis». ASV trilleris. 1993.g.
3.20 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 15.sērija.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 125. un 126.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 1.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 29.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 34.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 8.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 39.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 40.sērija.
8.05 «Simpsoni 7». Anim. ser. 25.sērija.
8.30 «Simpsoni 8». Anim. ser. 1.sērija.
9.00 «Rembo dēls». Ģim. komēdija.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 56.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 192.–194.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 12.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 127.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
62.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 109.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 4» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls. 69. un 70.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas». Marika Ģederte ir
parūpējusies ne vien par elegantu maltīti, bet arī
par elegantu izklaidi – viesiem tiek piedāvāta
pirts un masāža.
21.00 «Melu teorija 2». ASV seriāls. 28.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». ASV seriāls. 9.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». ASV seriāls. 21.sērija. Megana jūtas
atbildīga par kāda aģenta nāvi pēc sprādziena
metamfetamīna laboratorijā, kurā FIB grasījās
ierasties reidā. Kad narkobarons izvairās no
sagūstīšanas, atklājas, ka viņš, iespējams, ir
iesaistīts arī bērnu pornogrāfijas izplatīšanā.
0.05 «Cīņas likums». ASV seriāls. 12.sērija.
1.00 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 1.sērija.
1.50 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 29.sērija.
2.40 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 127.sērija.
3.25 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 56.sērija.
4.10 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 109.sērija.

20. jūlijs, trešdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālās TV piedāvā…» Latgales reģionālā TV.
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1240.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 14.sērija.
10.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.25 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.55 «Discovery atlants: Itālija». Dokumentāla filma.
1.sērija.
12.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05 «20 gadi. 20 stāsti».*
13.25 «Naudas zīmes».*
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 16.sērija.
15.35 «Apeirona stāsti».*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Kas te? Es te!»*
16.35 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls.
20.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1240.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 32.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 15.sērija.
Roufīldas ciematam ir ikgadēja sena un svēta
tradīcija – Atvērto dārzu diena. Konkurss, kurā
piedalās ciemata labākie dārznieki un krāšņākie
dārzi, visiem ir svarīgs notikums, un dārzkopji
tam gatavojas visu gadu. Bet šogad skaistie svētki draud izjukt, jo vairākos dārzos iet bojā puķes
un nīkuļo augi. Vietējai konkursa organizatorei
radušās aizdomas par iespējamo ļaunprātību,
un tā jau ir vietēja mēroga traģēdija! Noteikt
kaitniecības apjomu un veidu tiek uzaicinātas…
Rozmarija un Lora. Traģēdijas mērogi paplašinās,
kad ciematā viens pēc otra nomirst divi spēcīgi
vīri.
20.30 «Panorāma».
20.53 Sporta ziņas.
21.02 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. Viking Lotto».
21.15 «Raimonds Pauls. Ilgais ceļš televīzijā». 2.daļa.*
23.00 «Zebra».
23.15 «Nakts ziņas».
23.30 «Vides fakti».*
24.00 «Izvēlies zaļi!»*
0.30 «Imanta – Babīte pietur…»*

LTV7
7.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.00 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.20 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*

Ceturtdiena, 2011. gada 14. jūlijs
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 17.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 364.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 54.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 14.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 81.sērija
13.15 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 6.sērija.*
13.50 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Pludmales
volejbols. Latvija – ASV.*
14.40 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Pludmales
volejbols. Latvija – Šveice.*
15.40 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 54.sērija.
16.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 14.sērija.
17.15 «Izdzīvošanas māka». Dokum. seriāls. 18.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 364.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 7.sērija.*
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Mega katastrofas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 81.sērija.
22.55 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
23.00 «Londonieši». Polijas seriāls. 17.sērija.
23.50 «Mikrofona dziesmas».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 60.sērija.
10.05 «Gremlini 2». ASV šausmu komēdija. 1990.g.
12.05 «Supernatural». ASV seriāls. 9.sērija.
13.05 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 160.sērija.
14.50 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 14.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 49.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 13.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 127.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 128.sērija.
19.15 «Tautas balss».
19.50 Starptautiskā jauno izpildītāju konkursa Jaunais
vilnis 2011 dienasgrāmata.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 LNT jubileju gaidot. «Atklātās lietas».
21.05 «Matriks. Revolūcija». ASV trilleris. 2003.g.
23.40 «Cīņas meistars kunga prātā». Komēdija. 1994.g.
1.40 «Kā tikt galā». ASV komēdija jauniešiem. 2003.g.
3.20 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 127. un 128.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 2.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 30.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 35.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 9.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 1.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 41.sērija.
8.05 «Simpsoni 8». Anim. ser. 2. un 3.sērija.
9.00 «Manatu». Piedzīv. f. ģimenei.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 57.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 195.–197.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 13.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 128.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
63.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 110.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 4» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls. 71. un 72.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas». Kad notiek viesošanās
pie aktiera Riharda Lepera, ir jūtams, ka viesi ir
nedaudz saguruši – kā nekā iepriekšējā naktī visi
aizsēdējušies pie Marikas pirtī.
21.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
22.15 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi.
Tīģera medības» (ar subt.). Krievijas detektīvfilma. 1982.g.
23.40 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Krievijas
seriāls. 30.sērija. Remontstrādnieki akā atrod
mirušu meiteni. Morgā tiesu medicīnas eksperts
atklāj uz meitenes kājas dīvainu uzrakstu: “Šī ir
dāvaniņa tev, Samuraj.” Uz morgu steidzami tiek
izsaukts Dimovs, jo viņam ir iesauka Samurajs.
Dimovs mirušo nepazīst, taču drošības pēc viņš
tiek atstādināts no lietas.
0.40 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls.
3.sērija.
1.40 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 8.sērija.
2.30 «Cīņas likums». Seriāls. 13.sērija.
3.20 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 2.sērija.
4.00 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 30.sērija.

21. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālās TV piedāvā…» Kurzemes TV.
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1241.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 15.sērija.
10.40 «Tiksimies Tartu».*
11.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.30 «Zebra».*
11.50 «Pārsteidzošā pasaule. Botsvāna». Dokumentāla
filma.
12.50 «Province».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 17.sērija.
15.35 «Vertikāle».*
16.10 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 25. un
26.sērija.
16.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. filmu seriāls. 48.sērija.

17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1241.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 33.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 16.sērija.
Vudlijkortā un tās apkārtnē daudzi nodarbināti
Anglijai visai neparastā nozarē – te audzē
vīnogas un darina angļu vīnu. Par vietējo vīnu
ieinteresējies dzīves stila, ēdienu un vīnu eksperts
rakstnieks Enguss Fērlijs. Savukārt Rozmarijas
un Loras vērtīgie padomi ir ļoti nepieciešami
vīnkopim Benam Blektonam. Fērlijs uzaicina abas
kundzes uz jaukām vakariņām. No rīta Fērliju viņa
viesnīcas numurā atrod mirušu.
20.30 «Panorāma».
20.53 Sporta ziņas.
21.02 Laika ziņas.
21.10 «Es aiziet nevaru...» Vizmai Belševicai – 80.*
22.10 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 20.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Izmisušie vecāki». Seriāls. 11. un 12.sērija.

LTV7
7.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.00 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.20 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 18.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 365.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 55.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 15.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 82.sērija
13.15 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 7.sērija.*
13.50 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Volejbols.
Fināls vīriešiem. Brazīlija – ASV.*
15.40 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 55.sērija.
16.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 15.sērija.
17.15 «Izdzīvošanas māka». Dokum. seriāls. 19.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 365.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 8.sērija.*
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
20.45 «Nozīmīgais gads». Dokum. filma. 2007.g. 1. un
2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 82.sērija
22.55 Pludmales volejbola apskats.
23.25 «Megakatastrofas». Dokumentāla filma. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 61.sērija.
10.05 «Laimīgais Lūks. Ceļojums uz Rietumiem». Francijas animācijas filma. 2007.g.
12.05 «Supernatural». ASV seriāls. 10.sērija.
13.05 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 161.sērija.
14.50 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 15.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 50.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 14.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 129.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 130.sērija.
19.15 «Tautas balss».
19.50 Starptautiskā jauno izpildītāju konkursa Jaunais
vilnis 2011 dienasgrāmata.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 LNT jubileju gaidot. «Atklātās lietas».
21.05 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
22.10 «Gluharevs» (ar subt.). Seriāls. 35. un 36.sērija.
0.10 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 6.sērija.
1.05 «Matriks. Revolūcija». ASV trilleris. 2003.g.
3.15 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijserāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 129. un 130.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 3.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 31.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 36.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 10.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 2.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 42.sērija.
8.05 «Simpsoni 8». Anim. ser. 4. un 5.sērija.
9.00 «Bēthovens». Ģim. komēdija.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 58.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 198.–200.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 14.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 129.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
64.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 111.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 4» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls. 73. un 74.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas
vakariņas». Samanta
Tīna nolemj “spiest” uz
pārbaudītām vērtībām
– makaroniem. Vienīgi
gadās ķibele – viņa tos pārvāra, izlej podā, tā
gandrīz radot iemeslu izsaukt santehniķi. Toties,
izrādās, viņai ir interesants dzīvokļa kaimiņš...
21.00 «Trauma». Seriāls. 3.sērija. Būna laulības problēmas paliek otrā plānā, kad bruņots vīrietis uzsāk
apšaudi birojā. Marisa saprot, ka ir tikpat kāra uz
adrenalīnu kā Zaķis.
22.00 «Ronins». ASV spraiga sižeta trilleris. 1998.g.
  0.35 «Dubultspēle 7». Seriāls. 12.sērija.
1.30 «Cīņas likums». Seriāls. 14.sērija.
2.20 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 3.sērija.
3.05 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 31.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 14. jūlijs
3.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 129.sērija.
4.40 «Simpsoni 8». Anim. seriāls. 5.sērija.

22. jūlijs, piektdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālās TV piedāvā…» Jūrmalas TV.
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 4.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 16.sērija.
10.40 «Goda lieta». Francijas daudzsēriju detektīvfilma.
23.sērija.
12.15 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 13. un 14.sērija.
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 18.sērija.
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Sises piedzīvojumi».*
16.15 «Mēnesslācis 2». Animācijas filmu seriāls. 27. un
28.sērija.
16.40 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls.
49.sērija.
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».*
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
20.30 «Panorāma».
20.53 Sporta ziņas.
21.02 Laika ziņas.
21.10 «100.panta preses klubs».
22.05 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls.
4.sērija. Ciemā ierodas klejotāji. Iesākumā
inspektors Bārnabijs tiek izsaukts, lai noskaidrotu
pazudušās zoss likteni, taču, kad tiek nogalināts
kāds ietekmīgs apkaimes cilvēks, lieta kļūst
sarežģītāka. Vai vainīgs ir kāds no klejotājiem?
Vai tomēr kāds vietējais, kurš klejotājus izmanto
kā aizsegu? Sarežģīta un piņķerīga lieta, kurā
iesaistīti daudzi.
23.55 «Nakts ziņas».
0.10 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 20.sērija.

LTV7
7.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.00 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.20 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 19.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 366.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 56.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 16.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 83.sērija
13.15 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 8.sērija.*
13.50 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Teniss.
Vīriešu vienspēles. Fināls.*
15.40 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 56.sērija.
16.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 16.sērija.
17.15 «Izdzīvošanas māka». Dokum. seriāls. 20.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 366.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 9.sērija.*
20.05 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 7.sērija.
20.55 «633 km debesīs un ellē». 2.sērija.
21.25 «Motociklisti».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 83.sērija.
22.55 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Animācijas filma.
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 62.sērija.
10.05 «Policijas akadēmija 2». ASV komēdija. 1985.g.
12.05 «Supernatural». ASV seriāls. 11.sērija.
13.05 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 162.sērija.
14.50 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 16.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 51.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 15.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 131.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 132.sērija.
19.15 «Tautas balss».
19.50 Starptautiskā jauno izpildītāju konkursa Jaunais
vilnis 2011 dienasgrāmata.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 LNT jubileju gaidot. «Piektdieņi». Humora šovs.
21.35 «Boss». ASV un Vācijas kriminālkomēdija. 2005.g.
23.15 «Cilvēks iznīcinātājs». ASV fantastikas filma. 1993.g.
1.30 «Laulības dzīve». ASV melodrāma. 2007.g.
3.00 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
3.50 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 33.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 131. un 132.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 4.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 32.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 37.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 11.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 3.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 43.sērija.
8.05 «Simpsoni 8». Anim. ser. 6. un 7.sērija.
9.00 «Bēthovens 2». Ģim. komēdija.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 59.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 201.–203.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 15.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 130.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
65.sērija.

17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 112.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 4» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls. 75. un 76.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nekā, ko zaudēt». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu
filma. 1997.g. Lomās: M.Lorenss, T.Robinss,
Dž.Makginlijs, Dž.Esposito, K.Prestone u.c.
Pārnākot mājās, reklāmas fir mas darbinieks Niks
Bīms pārsteidz savu sievu gultā kopā ar bosu.
Sarūgtināts Niks ielec mašīnā un dodas nezināmā
virzienā. Ceļā viņu nolaupīt cenšas tikpat izmisis
un pastāvīgs bezdarbnieks, nezinot, ka tiks
iesaistīts trakā braucienā no Losandželosas līdz
Arizonai.
22.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.30 TV pirmizrāde! «Saules nams» (ar subt.). Krievijas
drāma. 2009.g.
2.20 «Cīņas likums». Seriāls. 15.sērija.
3.10 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 4.sērija.
3.50 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 32.sērija.
4.40 «Simpsoni 8». Seriāls. 7.sērija.

23. jūlijs, sestdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 109. un 110.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 25. un
26.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls.
48.sērija.
10.00 Tautas nobalsošana par Saiemas atlaišanu. Ziņu
speciālizlaidums.
10.15 «Mans brālis ir suns». Vācijas komēdija. 2004.g.
12.00 Tautas nobalsošana par Saiemas atlaišanu. Ziņu
speciālizlaidums.
12.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.45 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 7. un 8.sērija.
14.40 «Imantdienas 2011».*
15.50 «Latvijas dabas un mūzikas pērles». Gaujas
senleja.*
16.00 Tautas nobalsošana par Saiemas atlaišanu. Ziņu
speciālizlaidums.
16.15 «Kaspars Znotiņš: it kā pats, it kā cits».*
16.45 «Pārsteidzošā pasaule. Botsvāna». Dokumentāla
filma. Okavango delta atrodas pašā Botsvānas
viducī. Viens no pasaulē lielākajiem mitrājiem ar
15 000 kilometru neskartas paradīzes.
17.45 «Apeirona stāsti».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».*
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latviešu kino zelta dziesmas».*
20.30 «Panorāma».
20.53 Sporta ziņas.
21.02 Laika ziņas.
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Top Latvijas Likteņdārzs!»
21.20 «Latviešu kino zelta dziesmas».*
21.50 Tautas nobalsošana par Saiemas atlaišanu. Latvija
izvēlas!
0.05 Nakts ziņas.
0.20 «Varas skola». Francijas drāma. 2009.g. 1.sērija.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 Pludmales volejbola apskats.*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Darījums» (ar subt.). Detektīvfilma. 7. un 8.sērija.
13.40 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.10 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Volejbols.
Finālspēle sievietēm.*
16.05 «Nozīmīgais gads». Dokum. filma. 1. un 2.sērija.
17.10 «Ģimenes detektīvs». Itālijas filma. 3.sērija.
19.00 «Norvēģija dabā». Dokumentāla filma. 10.sērija.
19.30 «Norvēģija dabā». Dokumentāla filma. 11.sērija
20.00 «SeMS vasarā».
21.00 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti».
7.sērija.
21.50 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
21.55 «Solis augšup». ASV muzikāla melodrāma. 2006.g.
23.50 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
7.00 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
Animācijas seriāls. 16. un 17.sērija.
8.00 «Supersuns Kripto». ASV anim. seriāls. 18.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». ASV komēdisjeriāls. 4.sērija.
9.00 «900 sekundes». Speciālizlaidums.
10.00 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 12.sērija.
10.30 «Skubijs Dū un svešie». Anim. f.
12.05 «Latvijas stiprākie vīri». Spēkavīru meistarsacīkstes.*
13.05 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT ziņu speciālizlaidums.
14.20 Ventspils ziedu svētki. Tiešraide.
14.55 «Atriebēju komēdija». Komēdija. 1998.g.
16.50 «Mūsu ferma Īrijā». Vācijas melodrāma. 4.sērija.
18.00 LNT ziņu speciālizlaidums.
18.15 «Mūsu ferma Īrijā». 4.sērijas turpinājumas.
18.50 Starptautiskā jauno izpildītāju konkursa Jaunais
vilnis 2011 dienasgrāmata.
19.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 Ventspils ziedu svētki. Intara Busuļa koncerts.
Tiešraide.
22.00 LNT ziņu speciālizlaidums.
22.20 «Labā sieviete». Melodrāma. 2004. g.

www.jelgavasvestnesis.lv
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TV programma
24.00 LNT ziņu speciālizlaidums.
0.15 «Labā sieviete». Filmas turpinājums.
0.30 «Ārpus aizdomām». ASV detektīvfilma. 1990.g.
2.40 «Sapieri». ASV spraiga sižeta filma. 1998.g.
4.00 «Cilvēks iznīcinātājs». ASV fantastikas filma. 1993.g.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 5.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 33.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 2». 3.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 26.sērija.
7.25 «Gormiti 2». Animācijas filmu seriāls 2.sērija.
7.45 «Dullais desmitnieks».
8.45 «Simpsoni 17». Animācijas filmu seriāls 15. un
16.sērija.
9.40 «Esi gardēdis!»
10.10 TV3 ziņu speciālizlaidums.
10.15 «Gandrīz ideālas vakariņas». 13.–16.raidījums.*
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.50 TV3 ziņu speciālizlaidums.
16.00 «Nekā, ko zaudēt». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu
filma. 1997.g.
17.55 «Burvis Kazams». ASV piedzīvojumu komēdija.
1996.g. Lomās: F.Kapra, Š.O’Nils, A.Valkere u.c.
Makss ir dzimis neveiksminieks! Zēnam nav
draugu, un viņu vajā vietējā banda. Taču reiz,
bēgot no huligāniem, jaunietis ieskrien kādā
vecā noliktavā, kas pārpildīta ar visdažādākajām
mantām. Cenzdamies paslēpties, Makss nejauši
uzskrien kādai vecai kastei un atbrīvo džinu
Kazamu. Nu burvim ir jāizpilda trīs zēna karstākās
vēlēšanās! Vai Maksam nenāksies tās nožēlot?
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Mazulis pilsētā». ASV ģimenes komēdija. 1998.
g. Režisors Dž.Millers. Lomās: Dž.Kromvels,
M.Zubanska, M.Staina u.c. Mazulis dodas ceļā uz
tālu lielpilsētu, lai paglābtu fermu no bankrota.
Tur viņš satiek visdažādākos dzīvniekus un atklāj,
cik ļoti pasaulei var līdzēt laba, cēla sirds.
22.15 «911: puiši pēc izsaukuma». ASV komēdija. 2007.g.
23.00 TV3 ziņu nakts izlaidums.
23.10 «911: puiši pēc izsaukuma». Filmas turpinājums.
0.05 «Minhene». ASV vēsturiska drāma. 2005.g.
3.00 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 5.sērija.
3.45 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 33.sērija.
4.30 «Mūžam kopā 2». Seriāls. 3.sērija.

24. jūlijs, svētdiena
LTV 1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 111. un 112.sērija.
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Mēnesslācis 2». Animācijas filmu seriāls. 27. un
28.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls.
49.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 29.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve 3». Dokumentālu filmu seriāls.
29.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Maljorka». Dokum. filma.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Raimonds Pauls joko».*
14.35 «Mans brālis ir suns». Vācijas ģimenes komēdija.
2004.g.
16.25 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 13. un 14.sērija.
17.25 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
Dokumentāla filma par dabas meistardarbiem.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Tiksimies Tartu».
18.55 «Sirds noslēpumi». ASV romantiska drāma. 2006.g.
20.30 «Panorāma».
20.53 Sporta ziņas.
21.02 Laika ziņas.
21.10 «Nakts vēstules». Koncertiestudējums.
24.00 «Nakts ziņas».
0.10 «Laiks vīriem?»*
0.40 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls.
4.sērija.

9.00 «900 sekundes». Speciālizlaidums.
10.00 «Ražots Latvijā».
10.30 «Betmens un Robins». ASV piedzīvojumu filma. 1997.g.
13.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.*
14.00 LNT ziņu speciālizlaidums.
14.10 «Mentālists». ASV seriāls. 14. un 15.sērija.
16.05 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
18.00 LNT jubileju gaidot. «Solo ar orķestri».
19.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 «Basketbols TV».
20.35 «Latvijas stiprākie vīri». Spēkavīru meistarsacīkstes.
21.35 Starptautiskā jauno izpildītāju konkursa Jaunais
vilnis 2011 dienasgrāmata.
21.45 «Betmens. Sākums». ASV un Lilebritānijas spraiga
sižeta piedzīvojumu filma. 2005.g.
0.20 «Slepkavas». ASV trilleris. 1995.g.
2.35 «Atriebēju komēdija». Komēdija. 1998.g.
4.15 «Labā sieviete». Melodrāma. 2004. g.
5.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

Mācību centrs «Austrumi» sadarbībā ar
Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) veic
kuponu apmācību bezdarbniekiem.

TV3

Pieaugušo neformālās izglītības
programmas:

5.00 «Slepenā dzīve 2». 6.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 34.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 2». 4.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 27.sērija.
7.25 «Pērtiķu karalis». Animācijas filmu seriāls. 43.sērija.
7.50 «Mūmija». Animācijas filmu seriāls. 13.sērija.
8.25 «Gormiti 2». Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Dejo ar zvaigzni 3».*
14.55 «Mazulis pilsētā». ASV ģimenes komēdija. 1998.g.
16.45 «Prezidenta meita». ASV romantiska komēdija.
2004.g. Režisors F.Viteikers. Lomās: K.Holmsa,
M.Kītons, T.Garsija u.c. Samanta ilgojas pēc
vienkāršas dzīves un grib mācīties koledžā. Taču
tas nav tik vienkārši, jo Samantas ģimene dzīvo
Baltajā namā, un viņas tēvs ir ASV prezidents.
Kaut arī vecāki nav priecīgi par meitas izvēli,
viņi to akceptē. Meitene nezina, ka viņai līdzi uz
koledžu dodas slepenā dienesta aģents, kuram,
maskētam par studentu, jāuzmana Samanta.
18.50 «Neuzveicamais banzuke». Japānas realitātes šovs.
19.50 «Nekā personīga».
20.30 «Halks». ASV fantastikas trilleris. 2003.g. Režisors
A.Lī. Lomās: Ē.Bana, Dž.Konelija, Dž.Lūkass,
N.Nolte u.c. Zinātnieks Brūss Beners tiek
pakļauts gamma staru ietekmei un pārvēršas par
Halku. Tas ir radījums, kas apveltīts ar neticamu
spēku un niknuma uzplūdā kļūst par zaļu milzu
briesmoni. Viņu vajā armijas karavīri ģenerāļa
Rosa vadībā.
23.20 F-1: Vācijas Grand Prix izcīņa.
1.55 «Astoņdesmitie rullē». ASV un Kanādas komēdija.
2006.g.
3.35 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 6.sērija.
4.20 «Mūžam kopā 2». Seriāls. 4.sērija.

• angļu valoda;
• vācu valoda;
• datorzinības;
• projektu vadība.

Lazdiņas privātā
vidusskola «Punktiņš»
Aicinām pievienoties mūsu
draudzīgajam pulkam bērnus
no 1 līdz 7 gadu vecumam.
Mums ir trīs bērnudārza grupas. Kā arī piedāvājam radoši pavadīt laiku vasaras mēnešos.
J.Asara iela 12, Jelgava
Tālrunis 63023718 vai 26164369
www.punktins.lv

Adrese: Raiņa iela 28, Jelgava.
Tālrunis 63025058, 28601555.

Metālapstrādes uzņēmums
a/s «KOMFORTS»
Sakarā ar ražošanas paplašināšanos
meklējam:
• ražošanas inženieri;
• darba galdu operatoru(-i).
Kontaktinformācija: ražošanas vadītājs
Arnis Krūzmanis, tālrunis 26122468,
e-pasts: arnis@komforts.lv

Briketes apkurei
• kūdras briketes (Igaunija);
• skaidu briketes.
Adrese: Katlkalna iela 10, Rīga
Tālrunis informācijai: 29615160
Piegādes tālrunis: 28828288
Jelgavas novada Pašvaldības policija izsludina konkursu uz inspektora amatu
(divas amata vietas).
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām,
iesniedzamajiem dokumentiem un
konkursa nolikumu var iegūt Jelgavas
novada pašvaldības mājas lapā www.
jelgavasnovads.lv un Jelgavas novada
Pašvaldības policijā (Jelgavā, Pasta ielā
37, 307. kabinetā) darba laikā, iepriekš
sazinoties pa tālruni 63012254.

LTV 7
7.50 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011». «Televeikala
skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Solis augšup». ASV muzikāla melodrāma. 2006.g.
13.55 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Basketbols
sievietēm. Latvija – Brazīlija.*
15.50 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 7.sērija.
16.45 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
16.50 «Darījums» (ar subt.). Detektīvfilma. 7. un 8. sērija.
18.30 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dokum. filma.
19.05 «Krējums… saldais».
19.35 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
21.15 Pasaules kausa izcīņas posms jātnieku sportā
Kleistos.
23.00 «Likteņa šķēps». Drāma. 2007.g. 2.sērija.
0.35 Pludmales volejbola apskats.*
1.05 «SeMS vasarā».*

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Kāpēc tā gadījās». 32.sērija.
7.00 «Flintstonu ģimene». ASV anim. ser. 14. un 15.sērija.
7.55 «Misters Bīns». Anim. f.
8.10 «Trakie Tūņi brīvībā». Anim. ser. 5.sērija.
8.45 «Nedēļa novados».

7

“Cēsu alus” smilšu bārā
atspirdzinoši dzērieni un
saldējums

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 Katru dienu līdz 31. jūlijam no
pulksten 11 līdz 19 – Uzvaras parkā var
apskatīt smilšu skulptūras. Biļešu cena
– skolēniem, pensionāriem – Ls 0,50;
pieaugušajiem – Ls 1; bērniem līdz septiņu gadu vecumam – bez maksas. 17.
un 31. jūlijā no pulksten 14 līdz 16
– «Igates» smilšu darbnīcā ikvienam būs
iespēja izgatavot savu smilšu skulptūru
kopā ar māksliniekiem; pulksten 15
– «Cirkus pigori» kopā ar pasaku tēliem,
disenīte, atrakcijas (Uzvaras parkā).
 16. jūlijā pulksten 20 – muzikāla
izrāde «Trakās musketieru avantūras».
Sižeta autors Zigurds Neimanis. Daudz
skaistu tērpu, ugunīgu deju, piroteh-

nikas specefektu, mūzika un dziesmas.
Piedalās: iluzionists Valdemārs Weiss,
brāļi Riči, Anna Dribas, dvīņu māsas
Ņikonovas un citi. Biļešu cena – Ls 4
(Uzvaras parkā).
 23. un 24. jūlijā no pulksten 10 līdz
20 – starptautiska kaķu izstāde «Jelgavas
kaķis». Katru izstādes dienu būs apskatāmi vairāk nekā 300 kaķi – labākie savu
šķirņu pārstāvji, kuri būs mērojuši ceļu uz
Jelgavu no tuvākām un tālākām Eiropas
valstīm. Notiks arī dažādas atrakcijas
visai ģimenei un pirmā Sesku olimpiāde. Biļešu cena – bērniem līdz septiņu
gadu vecumam – Ls 0,50; studentiem,
pensionāriem – Ls 1; pieaugušajiem – Ls
2. Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes»
kasēs, ZOC un Jelgavas kultūras namā

notikumi
(Zemgales Olimpiskajā centrā).
 24. jūlijā pulksten 17 – Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Trīnes
grēki». Biļešu cena – skolēniem, pensi
onāriem – Ls 2; pieaugušajiem – Ls 2,50.
(Uzvaras parkā).
 29. jūlijā pulksten 19 – «Imanta–Babīte» svin 25 gadu jubileju! Jānis Jarāns,
Dainis Porgants un Uldis Marhilēvičs
ar īpaši jubilejai veltītu joku parādi.
Humoršovā piedalīsies arī dziedātāji
Nikolajs Puzikovs, Andris Baltacis no
grupas «Baltie lāči» un deju grupa
Denisa Tumakova vadībā. Leģendārās
Mildiņa un Skaidrīte kā pašvaldības
policistes būs iesaistītas «simtlatnieku»
programmā. Būs arī Mildiņas un Skaidrītes piedzīvojumi dažādos televīzijas

Ceturtdiena, 2011. gada 14. jūlijs

šovos un vienkārši komiskās situācijās,
kā arī populāras dziesmas jaunās skaņās
Mildiņas un Skaidrītes izpildījumā. Īpašs
notikums būs jaunās grāmatas «Imanta–Babīte 25» prezentācija, kad lasītāji
varēs iepazīties ar humoristu atmiņām,
smieklīgiem atgadījumiem un pikantām
fotogrāfijām. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4
(Uzvaras parkā).
 7. augustā pulksten 18 – koncerts
«Čikāgas piecīši». Biļešu cena – Ls 7; 6;
5 (Uzvaras parkā).
 13. augustā – Folkloras svētki (Uzvaras parkā).
 27. augustā – Piena, maizes un
medus svētki. Piena paku laivu regate
(Hercoga Jēkaba laukumā un uz Liel
upes).

Izstādes
 No 30. jūnija – Friča Zandberga gleznu
izstāde (ar saviem darbiem piedalās mākslinieka mazmeitas mākslinieces Linda, Juta
un Ingemāra Treijas) (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 1. augustam – Jelgavas Mākslas
skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
(Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 15. augustam – Gētes institūta
Rīgā sagatavotā grāmatu izstāde «Lietu
izmeklē literatūra. Aktuālie kriminālromāni vācu valodā un skats uz latviešu
kriminālliteratūru» (Zinātniskās bibliotēkas
lasītavā).
 Visu vasaru – Baltijas medaļu triennāle
(Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).

Cirka līderis – «Kauliņi ir mesti»
5. Starptautiskajā Smilšu skulptūru
festivālā apbalvoti

Pēc smilšu skulptūru mākslinieku vērtējuma:
1. vieta – Kārlis Īle «Kauliņi ir mesti» (Latvija);
2. vieta – Jakubs Zimačeks «Saksoklauns»
(Čehija);
3. vieta – Uldis Zariņš «Ej tu nost» (Latvija).
Simpātijas balvas pēc Goda žūrijas vērtējuma:
• Mišela Ciapini «Kurš ir briesmonis?» (Itālija);
• Sue Makgreva «Savīšanās» (ASV);
• Natālija Čistjakova «Pārsteidzošais triks»
(Krievija).
Festivāla ģenerālsponsora CBS «Igate» speciālbalva – Frenkam Monostori par skulptūru «Cirks»
(Ungārija); «Sportland» speciālbalva – Ģirtam
Burvim par skulptūru «Ilūzija» (Latvija).

 Sintija Čepanone
Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics vērtē, ka Smilšu skulptūru festivāls izdevies, un to apliecina
arī apmeklētība – skulptūras novērtējuši
vairāk nekā 12 760 cilvēku, turklāt šogad
apmeklētāju vidū bija krietni vairāk bērnu, kuriem skulptūras par tēmu «Cirks»
likās kā aizraujošs piedzīvojums kopā ar
klauniem un trikiem. Attaisnojusies arī
novitāte – skatītājiem ļaut vērot skulptūru
tapšanas procesu. «Apmeklētāju skaits
katru dienu parkā auga – ceturtdien vien
to apmeklēja vairāk nekā simts interesentu, bet vairāk nekā 400 – kopumā,»
stāsta M.Buškevics, atklājot, ka šī noteikti
kļūs par tradīciju, turklāt jau pašlaik ir
vairākas idejas, kā pirmsfestivāla laiku
padarīt vēl saistošāku. Taču jau šogad
«Kultūra» gādājusi par to, lai festivāla
gaisotne parkā turpinātos visa mēneša
garumā – parks katru dienu atvērts no
pulksten 11 līdz 19, un šajā laikā ieejas
maksa skolēniem un pensionāriem ir 50
santīmi, bet pieaugušajiem – lats. Bērni
līdz septiņu gadu vecumam, tāpat kā iepriekš, novērtēt skulptūras un iesaistīties
viņiem sarūpētajās atrakcijās varēs bez
maksas. «Divas svētdienas – 17. un 31. jūlijā – ar mazākajiem apmeklētājiem parkā
darbosies dažādi tēli, iesaistot bērnus jautrās atrakcijās, bet kopā ar tēlnieci Nelliju
Skujenieci ikviens «Igates» smilšu darbnīcā varēs izveidot savu pirmo īsto smilšu
skulptūru,» plānoto atklāj M.Buškevics,
piebilstot, ka visu vasaru Uzvaras parkā
darbosies arī smilšu bārs.
Parkā notiks arī visi lielie pasākumi,
kas iecerēti, un, tos apmeklējot, vienlaicīgi
varēs novērtēt arī smilšu skulptūras.

Smilšu bārs, ko veidoja mākslinieks
Krists Zariņš cirka arēnas formā, apmeklētājiem būs atvērts visu vasaru.
Saldējums un atspirdzinoši dzērieni ir
apmeklētāju iecienītākie pirkumi tajā.

Cilvēki Uzvaras parkā nāca un gāja
visas nedēļas garumā, kulmināciju
sasniedzot festivāla dienās – kopumā smilšu mākslas darbus novērtējuši ap 12 760 cilvēku, daudzi parkā
notiekošo vēroja no ielas, un arī
pašlaik skulptūru parks ir atvērts.
Smilšu skulptūras būs apskatāmas
līdz 31. jūlijam.

Trīs vakarus pēc kārtas Uzvaras parkā varēja vērot pirmo degošo smilšu
skulptūru pasaulē «Uguns laivas», kas tapusi, dizainerim Raimondam Cīrulim
eksperimentējot kopā ar tēlniekiem Ģirtu un Gaiti Burvjiem. Apmēram piecus
metrus augstā skulptūra no vulkāniskā ieža bazalta festivāla apmeklētājus
pārsteidza piektdienas, sestdienas un svētdienas vakarā ap pulksten 23,
kad smilšu laivas uzliesmoja. «Līdz šim ko tādu nebiju redzējusi – nu kur
var iedomāties, ka smiltis deg?!» izbrīnu neslēpj Smilšu skulptūru festivāla
apmeklētāja Biruta Velaite, piebilstot, ka degošo smilšu skulptūru gan bija
iedomājusies nedaudz citādāku, bet kopumā skats bijis ievērības cienīgs.
Jelgavas domes
priekšsēdētājs
Andris Rāviņš
un «Kultūras»
direktors
Mintauts Buškevics balvas
pasniedza kā
mākslinieku,
tā Goda žūrijas
izraudzītajiem
favorītiem,
tostarp (no labās) Jakubam Zimačekam (2. vieta), Natālijai Čistjakovai, Mišelai
Ciapini (abām žūrijas simpātiju balva) un Uldim Zariņam (3. vieta).

«Kārļa skulptūra neapšaubāmi bija pelnījusi 1. vietu – labs plāns un veiksmīgs
izpildījums,» Kārļa Īles skulptūru «Kauliņi ir mesti», kas tapusi, attīstot domu
par savulaik tik ļoti iecienīto spēli «Cirks», vērtē 3. vietas ieguvējs Uldis Zariņš. Jāpiebilst gan, ka pats mākslinieks apbalvošanas ceremonijā nevarēja
piedalīties – piektdienas rītā pulksten 5, noslīpējot pēdējās detaļas skulptūrā,
viņš aizsteidzās uz lidostu, lai dotos uz līdzīgu festivālu Sanktpēterburgā. Viena no bērnu iecienītākajām vietām bija «Igates»
smilšu darbnīca, kurā tapa
To, kā klauns ar saklielāki un mazāki bērnu radīti
sofonu maršē cauri
mākslas darbi – galvenokārt
skaņai, iemūžinājis
smilšu pilis. «Smiltis brūk un
mākslinieks no Čehijūk – no tām kaut ko izveidot
jas Jakubs Zimačeks
nav nemaz tik viegli. Uzbūvēt
savā skulptūrā «Sakso skulptūru mēs noteikti nespēklauns». Viņam – 2. vie- tu,» festivāla laikā sprieda
ta mākslinieku iekšējā
septiņgadīgais Lauris Aronts
balsojumā.
un deviņgadīgā Ieva Valgelina. Bērni prātoja, ka šogad
skulptūras noteikti ir interesantākas nekā citus gadus, jo tajās var redzēt klaunus, akrobātus un visādus
trikus. Viss, kā īstā cirkā, un cirks mazajiem apmeklētājiem patīk.

3. vieta – tēlnieka Ulda Zariņa radītajai
skulptūrai «Ej tu nost». Tajā filigrāni
veidotās cilvēku jeb skatītāju sejās atspoguļotas emocijas, skatoties cirku. Pats
mākslinieks gan neslēpj, ka cirks viņu nedaudz biedē, tādēļ neiztikt arī bez šausmu grimases. «Tās sajūtas man ir nesaprotamas, bet cilvēki vēlas redzēt cirku
– aizraujošu, smieklīgu, neticamu. Un es cenšos šīs patiesās emocijas notvert,»
tā U.Zariņš. Vērtējot kolēģu sniegumu festivālā, viņš atzīst, ka gan idejiski, gan
tehniski viņa favorītes ir skulptūras «Kauliņi ir mesti» un «Saksoklauns».

«Es Laura
Reinika dziesmai «Skrienu,
skrienu vēl»
zinu visus
vārdus un arī
kustības, jo
mūsu klase ar
šo dziesmu
piedalījās pop
ielā!» stāsta
desmit gadus
vecais Dāvis Ozolnieks, kopā ar draugiem neslēpjot prieku, ka beidzot var
redzēt, kāds tad dziedātājs izskatās īstenībā. Jāatzīst, ka visi trīs dienu
laikā Uzvaras parkā piedāvātie koncerti guva publikas atsaucību – cilvēki
gan klausījās, gan dejoja, gan dziedāja līdzi.
Foto: Krišjānis Grantiņš

