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Pasniegs «smilšu Oskaru» Eiropas līgas

futbols – pirmo
reizi Jelgavā
 Jānis Kovaļevskis

Šodien pulksten 19 FK
«Jelgava» Zemgales
Olimpiskā centra (ZOC)
stadionā aizvadīs vēsturisku spēli, uzņemot
titulētāko Norvēģijas
klubu «Rosenborg» no
Trondheimas. Tā būs
pirmā Eiropas līgas
spēle mūsu pilsētā,
tādēļ jelgavnieki ir apņēmības pilni izrādīt
nopietnu pretestību.
Komandas treneris Vitālijs Astafjevs nenoliedz, ka izcīnīt uzvaru
divu spēļu summā pēc
zaudējuma izbraukumā ar 0:4 būs teju neiespējami, bet pacīnīties
par prestižu un uzvaru
mājas spēlē, lai iepriecinātu savus līdzjutējus, komanda var.
Vēl šodien un rīt, 10. un 11. jūlijā, no pulksten 11 līdz 19 Uzvaras parkā interesenti klātienē var apskatīt, kā top Starptautiskā smilšu
skulptūru festivāla skulptūras. Mazliet noguruši no lielā karstuma, veldzējumu ik pa laikam meklējot Gulbju dīķī, mākslinieki Uzvaras
parkā, kas šonedēļ pārtapis par smilšu kinostudiju, veido darbus par tēmu «Kino». Tēlnieki smaidot saka: «Kad līst, ir slikti, kad liels
karstums – atkal slikti. Tiem cilvēkiem gan nekad nav labi!» Pirmo pieredzi smilšu mākslā Jelgavā gūst festivāla tālākais viesis Veiliangs
Vangs, kurš pie mums ieradies no Ķīnas pilsētas Harbinas – vietas, kur ik gadu notiek slavenais sniega un ledus festivāls. V.Vangs strādā
par pasniedzēju universitātē un līdz šim sevi ar vairākām godalgām pieteicis sniega skulptūru festivālos. Šogad pirmo reizi pieņēmis
izaicinājumu veidot smilšu skulptūru, būvējot populāro multfilmas varoni Šreku. «Viss ir forši!» īsi nosaka V.Vangs. Festivālam oficiāli
starts tiks dots sestdien, 12. jūlijā, kad Uzvaras parks būs atvērts no pulksten 10 līdz 1 – pa dienu notiks pasākumi ģimenēm, bet
vakarā – plaša kultūras programma. Pulksten 18.30 – atklāšana un uzvarētāju apbalvošana. Jāpiebilst, ka tikai sestdien pulksten 23
Uzvaras parka apmeklētājiem būs iespēja redzēt arī šamota skulptūru spīdēšanu. Svētdien, 13. jūlijā, parks atvērts no pulksten 10 līdz
24. Plašāka pasākuma programma – 8. lpp. Autovadītājiem brīvdienās jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Uzvaras parka apkārtnē,
un festivāla apmeklētājiem autostāvvieta tiek organizēta Zvejnieku ielā.
Foto: Ivars Veiliņš

Maratona laikā pilsētā būs satiksmes ierobežojumi
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 12. jūlijā, Jelgavā notiks vērienīgs masu
skriešanas pasākums
– «Sportland» Jelgavas
nakts pusmaratons. Tā kā
skrējiens notiks pa Jelgavas ielām, iedzīvotājiem
jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem.
Skrējienu starts un finišs būs
Lielās un Mātera ielas krustojumā, un izveidota apmēram piecus
kilometrus gara trase pa pilsētas
ielām: Lielo, Dambja, Asteru, Aspazijas, Sarmas, Filozofu, Raiņa
un Pulkveža O.Kalpaka ielu. No
pulksten 15 jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem šajās ielās.
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» kā apbraucamos ceļus
iesaka izmantot Uzvaras, Dobeles
ielu un Dobeles šoseju, Atmodas,
Rūpniecības, Mātera, Raiņa un
Akadēmijas ielu. Ar autobusu
kustības izmaiņām var iepazīties
mājas lapā www.jap.lv.
Turpinājums 5.lpp.

Komandas kapteinis Gints
Freimanis pēc zaudējuma izbraukumā uzsvēra, ka norvēģi
prasmīgi izmantojuši jelgavnieku kļūdas, jo pat salīdzinājumā
ar atsevišķām Virslīgas spēlēm
pretiniekiem nemaz tik daudz
labu vārtu gūšanas iespēju nebija.
«Daudz ko izšķirs tas, vai spēsim
saglabāt maksimālu koncentrēšanos visas spēles garumā.
Norvēģijā izturējām 20 minūtes,
bet, ja vēlamies uzvarēt, nāksies
izturēt visas deviņdesmit. Lielākajai daļai spēlētāju nav šādu
spēļu pieredzes – arī tas atstāja
iespaidu, jo spēles ritms šajā
līmenī ir daudz intensīvāks nekā
Latvijas čempionātā. Varu apsolīt, ka laukumā cīnīsimies par
katru metru, tādēļ aicinu visus
uz stadionu, lai klātienē redzētu
šo mūsu klubam tik nozīmīgo
spēli,» tā FK «Jelgava» kapteinis.
Interesanti, ka Trondheimā jelgavniekus atbalstīt bija atnākuši

aptuveni 40 latvieši, kuri strādā
Latvijas uzņēmuma «Skonto
metāls» Norvēģijas filiālē.
Jāpiebilst, ka šogad izlozes
rezultātā jelgavniekiem trāpījās
pēc reitinga visspēcīgākais iespējamais pretinieks, tādēļ būtiski
šajā spēlē izcīnīt uzvaru ar jebkuru rezultātu, lai paaugstinātu
komandas kopējo reitingu un
nākamgad, ja atkal tiks izcīnīta
iespēja spēlēt Eiropas līgā, varētu
iekļūt izsēto komandu skaitā, kas
dod iespēju spēlēt pret nomināli
vājāku pretinieku. Piemēram,
Daugavpils «Daugavu» izloze saveda kopā ar Farēru salu 6. vietas
ieguvēju «Vikingur Gota».
Spēli tiešraidē varēs vērot
interneta portālā sportacentrs.
com, bet biļetes, kuru cena ir
divi un četri eiro, var iegādāties
«Biļešu servisa» tirdzniecības
vietās, kā arī internetā www.
bilesuserviss.lv vai ZOC kasē no
10. jūlija pulksten 18, kad tiks
atvērts stadions.

FK «Jelgava» pretinieks
UEFA Eiropas līgā –
«Rosenborg» Ballklub
(Trondheima, Norvēģija)
• Klubs dibināts 1917. gadā. Tagadējo nosaukumu ieguva 1928.
gadā.
• 22 reizes bijis Norvēģijas čempions.
• Deviņkārtējs Norvēģijas kausa
ieguvējs.
• UEFA Intertoto kausa ieguvējs
(2008. gadā).
• UEFA Eiropas kausu izcīņas turnīros aizvadītas 207 spēles – 82
uzvaras, 39 neizšķirti, 86 zaudējumi, vārtu attiecība – 310:314.
• Mājas spēles klubs aizvada
«Lerkendal Stadion» ar 21 166
skatītāju vietām.
• Kluba budžets – aptuveni 25
miljoni eiro sezonā.
• Bez treneru un medicīnas personāla klubā ir 28 darbinieki.
• Galvenais treneris: Per Joar Hansen (Norvēģija).

Lai cīnītos par uzvaru pret «Rosenborg», jelgavniekiem būs
jāparāda savs labākais sniegums.
Foto: Ivars Veiliņš
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Uz bibliotēku vienmēr ir
vērts atnākt
 Jānis Kovaļevskis

«Bibliotēka jau sen
vairs nav tikai fiziska
telpa, tā ir arī iespēja
strādāt ar mūsu datubāzēm un uzkrāto
saturu attālināti. Virtuālā vide kļūst arvien
nozīmīgāka mūsu darbā, tādēļ tas ir virziens,
kuru turpināsim attīstīt. Tomēr nedrīkstam
aizmirst arī par tradicionālajām vērtībām
– grāmatām, žurnāliem
un avīzēm: teju katrs
piektais pilsētnieks
ir mūsu bibliotēkas
lasītājs,» saka Lāsma
Zariņa, kura maija beigās tika apstiprināta
Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas direktores
amatā un ir apņēmības
pilna turpināt iesākto,
lai bibliotēka būtu vieta, uz kuru nāk ne tikai
pēc zināšanām, bet
arī pavadīt savu brīvo
laiku.
«Ja jau vecāki ar bērniem
savās brīvdienās dodas izklaidēties uz lielveikalu, kādēļ gan
tā nevarētu būt arī bibliotēka?
Savas telpas cenšamies iekārtot
tā, lai pie mums saturīgi savu
laiku varētu pavadīt gan bērni
ar vecākiem, gan seniori, gan tie,
kuri uz bibliotēku nāk mācību
nolūkos. Bibliotēkā ir gan iekārtots bērnu stūrītis, gan speciāli
aprīkota datortehnika, turklāt
par bibliotēkas apmeklējumu
nav jāmaksā,» uzsver direktore.
Kāda mūsdienās ir bibliotēkas loma?
Bibliotēkas funkcijas noteikti
ir kļuvušas plašākas – ja agrāk
mēs vairāk koncentrējāmies uz
grāmatām un periodiku, tad šobrīd arvien lielāka loma ir mūsu
virtuālajam piedāvājumam. Cilvēki arvien biežāk izmanto datubāzes, elektronisko katalogu,
«Lursoft» laikrakstu bibliotēku
un citus mūsu resursus. Bibliotēku piedāvājums pēdējos gados
ir būtiski paplašinājies, jo nākas
konkurēt ar plašo kultūras un
izklaides piedāvājumu. Mums
jāiet līdzi laikam, tādēļ arvien
biežāk rīkojam dažādus tematiskos pasākumus. Lai cilvēki
nāktu uz bibliotēku, svarīga ir
arī fiziskā vide un komforts. Ie-

Jelgavas Zinātniskā
bibliotēka –
Akadēmijas iela 26
Filiāles:
• bibliotēka «Pārlielupe» – Loka
maģistrāle 17;
• Miezītes bibliotēka – Dobeles
šoseja100;
• bērnu bibliotēka «Zinītis» – Lielā
iela 15.

spēju robežās turpināsim darbu
pie centrālās ēkas un filiālbibliotēku telpu sakārtošanas. Tomēr,
lai pilnvērtīgi realizētu ideju par
bibliotēku kā kultūras centru
visu paaudžu cilvēkiem, mums
būtu nepieciešama jauna ēka,
kurā varētu apvienot bērnu un
centrālo bibliotēku.
Ko jelgavnieki iegūtu no
jaunas bibliotēkas?
Kā jau minēju, bibliotēkai ar
savu piedāvājumu nākas konkurēt gan ar kultūras, gan izklaides
iestādēm, tādēļ apmeklētājam,
kurš ir pieradis pie komforta,
nozīmīgs ir arī telpu jautājums.
Arī pilsētas kultūras nams pirms
rekonstrukcijas nebija tik piepildīts, kāds tas ir šobrīd. Jauna
«gaismas pils» nav pašmērķis,
tas drīzāk ir sapnis, kas, raugoties tālākā perspektīvā, nemaz
nav tik nereāls. Tomēr šobrīd
svarīgākais ir izšķirties par to,
vai mēs turpinām ieguldīt un
sakārtot esošās bibliotēkas ēkas
un telpas, vai domājam par
jaunu ēku. Pēdējos gados ēkā
Akadēmijas ielā 26 ir veikti vērā
ņemami kapitālieguldījumi, arī
šogad turpinās remontdarbi.
Pakāpeniski varam šo ēku sakārtot, tomēr jārēķinās ar esošajiem
ierobežojumiem, piemēram, to,
ka šeit nav izbūvēts lifts, līdz ar
to māmiņām ar bērnu ratiņiem
vai cilvēkiem ratiņkrēslā pakalpojumus varam sniegt tikai
pirmajā stāvā.

«Bibliotēkas mainās līdz ar sabiedrību – Senās Aleksandrijas bibliotēkā grāmatas tika pieķēdētas,
bet šobrīd mums ir tik plašas iespējas iegūt informāciju, ka saturs, kas nonāk līdz grāmatai,
bieži vien līdz izdošanas brīdim jau ir novecojis, tādēļ paralēli grāmatu abonementam un periodikas lasīšanai arvien lielāku akcentu liekam uz virtuālo piedāvājumu un lasītāju attālināto
apkalpošanu,» uzsver Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa. Foto: Ivars Veiliņš

Kāda ir jūsu līdzšinējā pieredze bibliotekāra darbā?
Profesionālajā jomā ar darbu
bibliotēkā esmu saistīta vairāk
nekā divdesmit gadu. Sāku kā
bibliotekāre Zinātniskajā bibliotēkā un dažādos amatos nostrādāju 17 gadus. Pēdējos piecus
gadus strādāju Rīgas Tehniskās
universitātes Zinātniskajā bibliotēkā. Sākumā darbs bija saistīts
ar jauno tehnoloģiju ieviešanu
bibliotēkas darbā, bet vēlāk vadīju Informācijas un pakalpojumu
nodaļu.

Vai ir kādas ieceres, kā vēl
dažādot bibliotēkas piedāvājumu?
Labs piemērs mums ir Skandināvija un Ziemeļvalstis, kur
bibliotēkas ir būtiska ikdienas
dzīves sastāvdaļa. Piemēram,
Somijā bibliotēkās kā lasītāji
reģistrējušies ap 80 procentiem
iedzīvotāju. Tas, protams, saistīts ar sabiedrības kopējo izglītības un kultūras nepieciešamības
līmeni, bet, lai tuvinātos šādiem
rādītājiem, mums jābūt pēc iespējas tuvāk saviem lasītājiem.
Viena no iespējām ir izvietot
pilsētas mikrorajonos, stacijā,
autoostā un citās sabiedriski
nozīmīgās vietās automatizētus grāmatu izsniegšanas
un nodošanas punktus, kuros
cilvēks, iepriekš veicot pasūtījumu internetā, varētu saņemt
vēlamo izdevumu sev ērtā laikā,
lai nav jādodas uz bibliotēku.
Tas noteikti veicinātu lasītāju
aktivitāti, lai gan apzinos, ka
grāmatu iegādes tradīcija Lat-

Lasītāju skaits
Lasītāju skaits kopā
Zinātniskā bibliotēka
Miezītes bibliotēka
Pārlielupes bibliotēka
Bērnu bibliotēka «Zinītis»
Apmeklējums
Zinātniskā bibliotēka
Miezītes bibliotēka
Pārlielupes bibliotēka
Bērnu bibliotēka «Zinītis»

2013. gads
9996
4860
679
2060
2397
107 304
58 055
8159
18 694
22 396

2012. gads
9925
4973
638
1905
2409
112 352
56 466
8832
21 774
25 284

Cik liels ir pilsētas bibliotēkas krājums, un kuri,
jūsuprāt, ir vērtīgākie eksemplāri?
Kopējais bibliotēkas krājums
ir vairāk nekā 200 tūkstoši
vienību, un esmu pārliecināta,
ka katrs mūsu plauktos vai
digitālajās krātuvēs atradīs sev
saistošas lietas, sākot no grāmatām vecajā drukā un beidzot
ar jaunākajiem izdevumiem.
Tie, kas izmanto internetu,
ar mūsu piedāvājumu var iepazīties, neizejot no mājas, jo
mūsu mājas lapā jzb.lv ir pieejams e-katalogs, kurā apkopots
viss krājums gan drukātā, gan
digitālā formātā. Mājas lapā
regulāri piedāvājam arī jaunāko
grāmatu apskatus, informējam
par pasākumiem, izstādēm, bet
īpaši lepojamies ar sadaļu par
pilsētas vēsturi, kur vienkopus
ir visplašākā informācija par
mūsu pilsētu.

vijā joprojām ir stipra un daudzi
dod priekšroku grāmatnīcai,
nevis bibliotēkai.
Arvien populārākas kļūst arī
e-grāmatas, tomēr Latvijā līdz
šim nav atrisināts autortiesību
jautājums. Izdevēji baidās zaudēt ienākumus, lai gan pasaulē
jau ir risinājumi, kur e-grāmata
tiek nosūtīta lasītājam kā dokuments, kuru nevar nokopēt un
kurš automātiski izdzēšas no
datora pēc grāmatas lasīšanai
atvēlētā termiņa. Ir arī citi
pozitīvi piemēri, teiksim, jauno
mūzikas grupu mēģinājumu
telpu iekārtošana bibliotēkā, dažādu mākslas virzienu attīstība.
Viena no iecerēm ir bibliotēkas
centrālās ēkas pagalma plašāka izmantošana, un te mums
talkā nāk arī gleznotājs Raitis
Junkers, kuram šajā pagalmā
ir sava mākslas galerija.
Kāda pēdējos gados ir apmeklētāju plūsma pilsētas
bibliotēkās?
Statistika liecina, ka bibliotēkas apmeklētāju skaits ir
stabils, pat ar nelielu tendenci
pieaugt. Tomēr mēs vēlamies
padarīt bibliotēkas dzīvi dinamiskāku ar plašu pasākumu
programmu. Mums ir radošs
kolektīvs, daudz ko izdodas
paveikt bez papildu līdzekļiem.
Rudenī noteikti atjaunosim La-

sītāju kluba tradīciju, sekosim
līdzi aktuālajam literatūrā un
tiksimies ar autoriem.
Kā jūs raksturotu bibliotēkas lasītājus?
Zīmīgi, ka lielākā daļa apmeklētāju ir strādājoši cilvēki. No
Zinātniskās bibliotēkas apmeklētajiem aptuveni 33 procenti ir
strādājošie. Viņi, protams, vairumā gadījumu nevar atļauties
bibliotēkā pavadīt ilgāku laiku,
bet aktīvi izmanto mūsu pakalpojumus. Nāk arī daudzi skolēni
un studenti, tiesa, galvenokārt
mācību vajadzībām. Ir arī aktīvi
seniori, kuri izmanto iespēju un
bez maksas apgūst datorprasmes «Lattelecom» finansētajā
projektā «Pieslēdzies, Latvija»
un citus mūsu pakalpojumus.
Kā varētu veidoties reģionālo bibliotēku sadarbība
ar Nacionālo bibliotēku pēc
jaunās ēkas atvēršanas?
Arī līdzšinējā sadarbība ir
bijusi ļoti laba. Bibliotekāriem
tika piedāvātas plašas iespējas
apmeklēt dažādus kursus un seminārus, celt savu kvalifikāciju.
Līdz ar jauno ēku noteikti šīs
iespējas tikai pieaugs, plašāk tiks
veidota starptautiskā sadarbība,
tāpēc ieguvēji būs visi. Tomēr ēka
šajā ziņā nav galvenais – svarīgi,
ar kādu saturu tā piepildīta.

Pilsētnieks vērtē

Kad jūs pēdējo reizi
bijāt bibliotēkā?
Zane, skolniece:
– Man šķiet,
kaut kad pagājušajā gadā.
Skolā vajadzēja lasīt obligāto literatūru, un es aizgāju pakaļ
grāmatām, kas jāizlasa. Kopš tās
reizes vairs neesmu bijusi. Priekšroku dodu žurnālu lasīšanai – tos
nopērku veikalā, lai nav jātērē laiks
iešanai uz bibliotēku. Tāpat man ir
daudz citu nodarbju, kā aizpildīt
savu brīvo laiku, un lasīšanai tā
neatliek.
Valda, ārste:
– Pavasarī braucu uz
Rīgu un piedalījos akcijā
«Grāmatu
ķēde», lai nodotu grāmatas no vecās Latvijas
Nacionālās bibliotēkas uz jauno.
Man pret grāmatām ir liela mīlestība. Jelgavas bibliotēkā gan
es biju kaut kad gada sākumā uz
vienu izstādi, tāpat pirms kāda
laika bibliotēkā nogādāju izlasītās grāmatas Dāvanu plauktam.
Grāmatām jau tāds bēdīgs mūžs
– nopērc, vienu reizi izlasi, un tad
tās stāv plauktā. Es savas aiznesu
uz bibliotēku, lai arī citi izlasa.
Valija, pārdevēja:
– Pirms dažām nedēļām
biju aizgājusi
pēc jaunām
daiļliteratūras
grāmatām, lai ir ko brīvos brīžos
lasīt. Man ļoti patīk lasīt grāmatas,
tāpēc ceļš uz Zinātnisko bibliotēku
ir ļoti pazīstams. Vismaz trīs reizes
mēnesī es tur paviesojos. Esmu
apmierināta gan ar vidi, gan piedāvājumu.
Rūdolfs, students:
– Ja nemaldos,
tad diezgan
nesen nodevu grāmatas,
kuras pirms
diviem mēnešiem paņēmu izlasīt.
Es gan biežāk eju nevis uz pilsētas
bibliotēku, bet gan LLU lasītavu
un Fundamentālo bibliotēku. Ar
piedāvājumu esmu diezgan apmierināts. Man patīk ik pa laikam aiziet
uz bibliotēku, lai paskatītos, kādas
grāmatas papildinājušas plauktus.
Andris, IT speciālists:
– Tiešām neatceros, kad
biju, bet zinu,
ka bērniem
kaut kādas
grāmatas ņēmām. Mums tuvākā ir
bērnu bibliotēka «Zinītis» – tur tad
arī bijām. Tiesa, esmu bibliotēkai
vienu grāmatu parādā, tāpēc gaidu Aizmāršīgo lasītāju dienas, kad
neiekasēs kavējuma naudu. Biežāk
grāmatas lasu elektroniskā formātā,
jo to var darīt arī telefonā.
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Pie torņa piektdien RAF mikriņi
sāks ceļojumu pa Latviju
 Ritma Gaidamoviča

Lai iedzīvotājiem atgādinātu, ka Latvija ir valsts
ar bagātu autobūves
vēsturi, piektdien, 11.
jūlijā, pulksten 15 pie Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa tiks dots
starts braucienam «Ar
«Latvijām» pa Latviju».
Goda aplī pa Latviju, uzsākot ceļu Jelgavā, dosies
trīs RAF ražotie mikroautobusi «Latvija» un «Amo
Plant» ražotais «Ambassador» autobuss.
Šogad aprit 60 gadi, kopš ar Padomju Savienības Autobūves ministrijas pavēli Rīgas Eksperimentālo
autoremonta fabriku pārdēvēja par
Rīgas Autobusu fabriku (RAF). Lai
atgādinātu faktu, ka Latvija ir valsts
ar ievērojamu autobūves vēsturi,
šovasar tiek rīkots brauciens «Ar
«Latvijām» pa Latviju», un starts
tam tiks dots Jelgavā – 11. jūlijā
pulksten 15 pie torņa. Piektdien pie
torņa varēs satikt un aprunāties arī
ar brauciena dalībniekiem.
«Amo Plant» projektu vadītājs
Jānis Dambītis stāsta, ka braucienā dosies trīs RAF ražotie mikroautobusi «Latvija» un viens «Amo
Plant» «Ambassador» autobuss.
«Mērķis ir brauciena laikā viesoties
dažādās pilsētās, piedaloties svētku
pasākumos, un iedzīvotājiem stāstīt, rādīt video par Latvijas autobū-

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Aicina iesūtīt variantus
bērnudārza nosaukumam

ves vēsturi un šodienu. Interesenti
varēs satikties un aprunāties ar ievērojamām personībām, jo braucienā dosies RAF izmēģinātāji un arī
pasaules apceļotājs Valdis Brants.
Iespējams, paspēs piedalīties arī
RAF mikroautobusu kolekcijas,
kas apskatāma «NP Properties»
biznesa parka telpās, īpašnieks
Andris Dambis, kurš tikko būs atgriezies no sacensībām ASV. Tāpat
braucienā piedalīsies arī autobusu
ražotnes «Amo Plant» pārstāvji,»
stāsta J.Dambītis.
Paredzēts, ka brauciena dalībnieki no Jelgavas dosies tālāk pa
bijušajām Kurzemes un Zemgales
hercogistes pilsētām, piestājot Kandavā, Talsos, Rojā, Kolkā, Mazirbē,
Ventspilī un Kuldīgā. Maršrutu
paredzēts izbraukt trīs dienās,
svētdien vēlu vakarā atgriežoties
Jelgavā. «Jāpiebilst, ka šovasar vēl
Plānots, ka jauno bērnudārzu Ganību ielā mazie jelgavnieki varēs apmeklēt, sākot ar nākamo gadu.
tiek plānots arī izbrauciens pa LatFoto: Ivars Veiliņš
gali un Vidzemi. «Ar «Latvijām»
pa Latviju» noslēgums paredzēts  Sintija Čepanone
66, I kārta» būvdarbus veic piln- eiro. Līgums paredz piebūves
vasaras beigās Rīgā, Duntes ielā 34,
sabiedrība «UNI SAN – RIMTS», ēkas celtniecību, kurā atradīsies
kur pirms 60 gadiem ar Padomju
Jelgavas pilsētas pašinformē Jelgavas pašvaldības baseins. Šobrīd ir izbūvēti ēkas
Savienības Autobūves ministrijas
valdības pirmsskolas
Sabiedrisko attiecību pārvaldē. pamati, metālkonstrukcijas un
pavēli Autoremonta rūpnīca tika
izglītības iestādē GaTāpat noslēdzies konkurss par jumts. Ēkā tiks izveidots lielais
nokristīta par Rīgas Autobusu
nību ielā 66 nobeigumēbeļu piegādi, kā rezultātā no- baseins (10 x 15 metri), kā arī
fabriku,» stāsta J.Dambītis.
mam tuvojas ārējie
slēgts līgums ar SIA «Vitrum sis- mazais peldbaseins, kura apjoms
Braucienā piedalās arī «Parus
būvdarbi – nosiltinātēma» (līgumcena – 317 813,76 būs 4 x 5 metri, un sporta zāle.
Studio» filmēšanas grupa, kas ieta ēkas fasāde, izbūeiro). Mēbeles plānots piegādāt Sporta zāle projektēta 90 kvadmūžinās braucienu, un vēlāk taps
vēts jumts, nomainīti
līdz 31. oktobrim.
rātmetrus plaša, un tajā noritēs
videofilma. «Tā tiks izmantota, lai
logi, notiek sienu un
Pašlaik notiek bērnudārza bērnudārza audzēkņu fiziskās
piesaistītu atbalstītājus Krievijā un
griestu apdares darbi.
virtuves aprīkojuma iepirkuma nodarbības.
2015. gadā realizētu automaratonu
Bērnudārza teritorijā
pretendentu iesniegto piedāvāPlānots, ka jauno bērnudārno Liepājas līdz Vladivostokai,»
uzsākta arī teritorijas
jumu izvērtēšana.
zu mazie jelgavnieki varēs apstāsta projektu vadītājs.
labiekārtošana – bērnu
Projektu plānots īstenot līdz meklēt, sākot ar nākamo gadu.
rotaļu nojumju, laukudecembrim, un tā kopējās iz- Tiklīdz būs nodibināta izglītības
mu, zāliena un celiņu
maksas ir 3 044 461,90 eiro, tajā iestāde, tiks sniegta informācija
izveide.
skaitā ERAF līdzfinansējums ir par bērnudārza audzēkņu uz2 188 193,29 eiro, valsts budžeta ņemšanu.
Tāpat pabeigts darbs pie iekšē- dotācija – 57 922,77 eiro un pašIkviens jelgavnieks aicināts
sods no 280 līdz 350 eiro. S.Reksce jiem inženiertīkliem – izbūvētas valdības līdzfinansējums – 798 iesūtīt savu variantu bērnudārza
Ganību ielā 66 nosaukumam, sūnorāda, ka vienā no veikaliem šāds ūdensvada un kanalizācijas sis- 345,84 eiro.
Pagājušā gada augustā ar piln- tot e-pastu uz adresi redaktors@
pārkāpums konstatēts arī pirms tēmas, siltummezgls un apkures
vairākiem gadiem, kad sodīta cita sistēma. Ir nomainīta siltumtra- sabiedrību «UNI SAN – RIMTS» dome.jelgava.lv līdz 15. jūlijam.
se, ārējais ūdensvads, izbūvēti tika noslēgts būvdarbu līgums Bērnudārza nosaukums tiks izpārdevēja.
Šogad par alkohola tirgošanu ne- lietus un sadzīves kanalizācijas par bērnudārza rekonstrukcijas vēlēts, balsojot par piedāvātajiem
pilngadīgajiem Jelgavā sastādīti 14 tīkli. Projekta «Jelgavas pilsētas II kārtu, kas tiek finansēta no variantiem aptaujā Jelgavas pilpārkāpuma protokoli – kā fiziskām, pašvaldības pirmsskolas izglītī- Jelgavas pilsētas pašvaldības bu- sētas portālā www.jelgava.lv un
tā juridiskām personām, jo likums bas iestādes izveide Ganību ielā džeta. Līgumcena ir 1 389 336,71 www.jelgavasvestnesis.lv.
ļauj sodu piemērot ne tikai pārdevējai, bet arī juridiskajai personai, kam
veikals pieder. S.Reksce papildina,
ka juridiskai personai (veikala īpaš-  Ritma Gaidamoviča
niekam) var tikt piemērots naudas
sods no 700 līdz 1400 eiro.
Jelgavas Svētās TrīsvieJelgavas Pašvaldības policija
nības baznīcas torņa apaicina iedzīvotājus informēt par
meklētājiem pieejams
tirdzniecības vietām Jelgavā, kurās
jauns pakalpojums – torir pieejams alkohols un tabakas
nī var nosūtīt elektronisizstrādājumi nepilngadīgām persoku pastkarti ar Jelgavas
nām, zvanot pa Pašvaldības policijas
skatu un sveicienu no
uzticības tālruni 63011100 vai uz
mūsu pilsētas. Pirmās
Dežūrdaļu – 63028550, 8550.
pastkartes jau aizceļo-

Pārdevējas sodīs par alkohola
tirgošanu nepilngadīgajiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Pašvaldības policija reidā
nedēļas nogalē divos
Jelgavas veikalos konstatējusi, ka nepilngadīgajiem pārdots alkohols.
Pārdevējām sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols – draud naudas sods līdz 350 eiro.
Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciāliste Sandra Reksce norāda – pārdevējas policijas
darbiniekiem skaidroja, ka nebija pievērsušas uzmanību pircēju
vecumam – iespējams tāpēc, ka
jaunieši izskatījās vecāki par saviem
gadiem. Jaunieši bija pirkuši alu un
vieglo alkoholisko dzērienu kokteili.
Viņām sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un draud naudas

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu
uz pirmsskolas izglītības iestādes Ganību ielā 66, Jelgavā,
vadītāja amata vietu (1 vakance)
Galvenie pienākumi:
1. Izglītības iestādes darbības organizēšana atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
2. Pirmsskolas izglītības procesa nodrošināšana, komplektējot profesionālu darbinieku komandu, veidojot visiem
izglītojamajiem pieejamu attīstības vidi, īstenojot audzināšanas procesu un nodrošinot izglītības programmās noteikto
mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
3. Pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu un attīstības plāna izstrādāšana un to izpildes pārraudzīšana;
4. Izglītības iestādes interešu pārstāvēšana visās valsts, pašvaldību un citās iestādēs.
Prasības pretendentam:
1. Augstākā pedagoģiskā izglītība;
2. Atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektās un sestās daļas nosacījumiem;
3. Vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze vadošā amatā izglītības jomā;
4. Pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem izglītības iestādē;
5. Teicamas valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
6. Labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
7. Izpratne par izglītības iestādes funkcijām un uzdevumiem atbilstoši Jelgavas pilsētas iedzīvotāju vajadzībām un
Jelgavas pilsētas attīstības stratēģijai;
8. Vēlama pieredze:
8.1. darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm,
8.2. starptautisko projektu īstenošanā un izglītības jomas pasākumu (konferences, semināri u.c.) organizēšanā.
Pieteikuma dokumenti:
1. Motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes Ganību ielā 66 attīstības plāns 2 (diviem) gadiem
(sniegts apraksts par šādām darbības pamatjomām: audzināšanas un izglītošanas process; atbalsts izglītojamajiem;
iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana; nepieciešamie pasākumi iestādes attīstībā),
nepārsniedzot trīs A4 lapas;
3. Dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
4. Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā,
131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
Ganību ielā 66, Jelgavā, vadītāja amata konkursam» līdz 2014. gada 4. augustam (ieskaitot).
Tālrunis uzziņām – 63005583; e-pasts anita.kulsa@dome.jelgava.lv.

Var sūtīt virtuālu sveicienu no Jelgavas

jušas uz Beļģiju, Itāliju,
Igauniju, Kanādu, Vāciju
un tepat pa Latviju. Populārākās ir pastkartes ar
Jelgavas pili un torni.

Apmeklējot torni, ir iespējams arī
nosūtīt virtuālu sveicienu – elektronisku pastkarti no Jelgavas.
Pastkartes sūtīšanai torņa pirmajā
stāvā ir pieejams skārienjutīgs ekrāns. Lai nosūtītu kartīti, jāizvēlas
kāds no piedāvātajiem Jelgavas skatiem, tad jāievada kartītes saņēmēja
e-pasta adrese, sveiciena teksts un
noslēgumā jāapstiprina pastkartes
sūtīšana. Kartīti ar Jelgavas skatu
un apsveikumu adresāts saņems
savā e-pastā. Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra (JRTC) pārstāve
Liene Strazdiņa stāsta, ka šobrīd
iespējams izvēlēties kādu no 15
piedāvātajiem pilsētas skatiem,
turklāt katrai bildei pievienots
arī objekta nosaukums un neliels
apraksts par to. Jelgavas skatu
klāsts ar laiku gan var mainīties.
Kartītēs parādās dažādi Jelgavas
skati ar populārākajiem tūrisma
objektiem – Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torni, Jelgavas
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Īsi
 Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs,
Jelgavā atklājot ekspozīciju «No semafora līdz dispečervadībai», līdz 12.
jūlijam piedāvā aizraujošu iespēju izmēģināt sliežu velosipēdu – vēsturiski
autentisku dzelzceļnieku spēkratu jeb
velodrezīnu. Ekspozīcijas vadītāja Ilze
Freiberga informē, ka 12. jūlijā īpaši tiek
aicināti pirmā Jelgavas pilsētas pusmaratona dalībnieki, lai pirms atbildīgā starta
iesildītos, minot vēsturiskā «trenažiera»
pedāļus. Skolēniem un pusmaratona
dalībniekiem (uzrādot dalības numuru)
ieeja Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā
Jelgavā no 9. līdz 26. jūlijam – bez maksas. Pieaugušajiem ieejas maksa – 1,42
eiro, pensionāriem un studentiem – 0,71
eiro. Dzelzceļa muzeja Jelgavā darba laiks
šonedēļ: 10. jūlijā – no pulksten 13 līdz
18; 11. jūlijā – no pulksten 11 līdz 13; 12.
jūlijā – no pulksten 11 līdz 19.
 Pagaidām nenoskaidrota persona
1929. gadā dzimušai pensionārei,
sastāstot, ka viņas mazdēls izraisījis
ceļu satiksmes negadījumu un notriecis bērnu, izkrāpa 1050 eiro. Valsts
policija informē, ka piektdien, 4. jūlijā,
laikā no pulksten 18.30 līdz 19 kādai 85
gadus vecai pensionārei nepazīstama
persona piezvanīja pa telefonu un pateica, ka viņas mazdēls notriecis bērnu.
Krāpnieks pieprasīja kompensāciju un
izkrāpa kundzei 700 eiro un vēl 350 eiro
nozaga. Jāpiebilst, ka apkrāptā kundze
dzīvo Lielajā ielā. Valsts policijas Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
priekšnieks Raimonds Karlsons stāsta, ka
krāpnieki darbojas divatā – kamēr viens
upuri pa telefonu apvārdo, otrs dodas
uz dzīvesvietu pēc naudas. «Zvanītājs
runāja krievu valodā un pieprasīja naudu,
lai netiktu ierosināta krimināllieta pret it
kā avāriju izraisījušo kundzes mazdēlu,»
norāda policijas pārstāvis. Šis pēdējā
laikā ir otrais šāds gadījums. Par notikušo
uzsākts kriminālprocess. Ja tiek saņemta
šāda veida informācija, iedzīvotājiem
lūgums zvanīt policijai pa tālruni 110,
63004200, 63004202.
 Jelgavas Latviešu biedrība 20. jūlijā
organizē veselības un sporta dienu
Engurē. Maksa par transportu – astoņi
eiro. Dalību interesenti aicināti pieteikt
personīgi, par transportu samaksājot
šodien, 10. jūlijā, no pulksten 10 līdz 15
vai ne vēlāk kā 14. jūlijā no pulksten 10
līdz 15 Jelgavas Latviešu biedrībā, informē biedrības priekšsēdētāja vietnieks Vilis
Azevičs. Līdzi jāņem groziņš (pusdienām),
kā arī sporta tērps un peldkostīms. Vietu
skaits autobusā – ierobežots.
 «Swedbank» Jelgavas filiālē testa
režīmā darbojas monētu apstrādes
mašīna. Kā skaidro finanšu centra
«Jelgava» vadītāja Daiga Jakoviča, šis
pakalpojums domāts tiem, kuri vēlas
bankas kontā iemaksāt skaidru naudu
– monētas: aparāts saskaita monētas un
izdod čeku, kurā norādīta gan monētu
nominālvērtība, gan skaits, un cilvēks ar
to dodas pie bankas speciālista. Līdz ar to
speciālistam vairs nav jātērē laiks, skaitot
monētas, bet citiem klientiem – jāgaida
tik ilgi rindā. «Testa režīmā tas darbosies
līdz rudenim. Tad izvērtēsim, cik šis pakalpojums pieprasīts,» tā viņa.

Ritma Gaidamoviča

Apmeklējot torni, ir iespējams arī nosūtīt virtuālu sveicienu – elektronisku pastkarti no Jelgavas.
Foto: Ivars Veiliņš
pili, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeju, Ādolfa
Alunāna memoriālo muzeju, gājēju
tiltu «Mītava», savvaļas zirgiem
Lielupes palienes pļavās. Jāpiebilst,
ka sveicienus var nosūtīt latviešu
valodā un vēl septiņās svešvalodās
– krievu, angļu, lietuviešu, igauņu,
vācu, franču un itāļu. Elektroniskās
pastkartes sūtīšana ir bezmaksas
pakalpojums.
L.Strazdiņa stāsta, ka interese
par jauno pakalpojumu ir diezgan
liela un pirmās elektroniskās pastkartes jau aizceļojušas uz Beļģiju,
Itāliju, Igauniju, Kanādu, Vāciju, kā
arī tepat pa Latviju. «No 15 piedāvātajām Jelgavas bildēm visbiežāk
tiek izvēlētas kartītes ar Jelgavas
pils skatu vai Svētās Trīsvienības
baznīcas torni, kas tūristiem šķiet
atpazīstamāki,» stāsta L.Strazdiņa,

uzsverot, ka elektroniskās pastkartes sūtīšana ir viens no veidiem, kā
pavēstīt draugiem, radiem par savu
viesošanos Jelgavā, kā arī šādā veidā
aicināt ciemos uz Jelgavu.
JRTC Tūrisma informācijas
nodaļas vadītāja Vita Kindereviča
stāsta, ka šī ideja noskatīta ārzemēs
un, domājot par jaunu interaktīvu
pakalpojumu ieviešanu, to nolemts
ieviest arī pie mums. «Mūsuprāt,
šis ir viens no veidiem, kā veicināt
pilsētas atpazīstamību. Piemēram,
aizsūtot pastkarti ar Jelgavas skatu
kādam cilvēkam, kurš sen nav bijis
mūsu pilsētā, kas pēdējos gados ļoti
izmainījusies, tas varētu rosināt
atbraukt un apskatīt pārmaiņas.
Ieinteresēt varētu arī tos, kuri ne
reizi nav viesojušies mūsu pilsētā, tostarp ārzemju tūristus,» tā
V.Kindereviča.

SIA «KULK» piedāvā darbu
metinātājam(-i)/atslēdzniekam(-cei).
Prasības:
• MIG/MAG, elektroloku un autogēnmetināšanas
prasmes;
• atslēdznieka darba iemaņas;
• veikt darbu kvalitatīvi un noteiktos termiņos.
Piedāvājam:
• darbu ilgtspējīgā un pastāvīgā uzņēmumā;
• stabilu darbu un algas izmaksas;
• labus darba apstākļus un atsaucīgus kolēģus.
Pieteikties pa tālruni 29113470.

Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija
lūdz atsaukties

mirušās Ņinas Geršas (dzimusi
18.01.1948., dzīvoja Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā)
radiniekus. Lūdzam personas,
kurām kaut kas zināms par viņas
radiniekiem, pieteikties Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijā vai
zvanīt pa tālruni 63028550.
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Ceturtdiena, 2014. gada 10. jūlijs

18 km pa Jelgavas ūdeņiem ar «Nameisi»
«Trīs gadus laivu būvējām, trīsdesmit mežacūkas apēdām!» joko vikingu
liellaivas «Nameisis» kapteinis Aigars Pampe, redzot pasažieru pārsteigumu par mežacūku ādām, ar kurām apklātas sēdvietas buriniekā. Un
tad jau nepiespiestā gaisotnē ekskursija pa Lielupi un Driksu var sākties
– «Nameisis» pēc ekspedīcijas pa Daugavu mājvietu radis mūsu pilsētā
un kopš jūlija ikvienam interesentam piedāvā pusotru stundu pavadīt,
pa ūdeni apkārt Jelgavas salām slīdot senatnīgā vikingu kuģī.
Vikingu liellaiva «Nameisis» būvēta pēc
skandināvu karakuģa drakara parauga,
par pamatu vizuālajam izskatam ņemot
kādu vairāk gan bērniem domātu zīmējumu. Drakara priekšgalu parasti rotāja
drakona galva, un «Nameisim» ir pat divi
pūķi – priekšā un aizmugurē: kā smej
kapteinis Aigars Pampe, viens – stūrmanis, otrs – navigators.
Liellaivas korpuss ir no Sibīrijas lapegles, un to trijos gados uzbūvēja Aldis Spārītis kopā ar «Mežmalas laivu» meistariem. Tas
nosaukts pēdējā Zemgales ķēniņa Nameiša vārdā. «Šī nav autentiska laiva, taču pēc vikingu kuģa parauga ar atsauci uz 8. – 13.
gadsimtu gan,» stāsta «Nameiša» kapteinis Aigars Pampe, uzsverot, ka laiva uzbūvēta speciāli ekspedīcijai pa Daugavu no tās
iztekas Valdaja augstienē, Krievijā, līdz Baltijas jūrai. «Šajā ekspedīcijā pavadījām mēnesi, un pēc diviem gadiem piedzīvotais
būs gan izstāstīts grāmatā, gan skatāms filmā,» tā viņš. Tieši stāsti par ekspedīciju ir vieni no tiem, kas «Nameiša» pasažierus
aizrauj visvairāk, jo kapteiņa dzīvais stāstījums itin labi ļauj iztēloties, kā liellaivas komanda pārvarējusi spēkstaciju aizsprostus,
kā mērojusi 30 kilometrus pa purviem un gulējusi turpat laivā...

Īstu jautrību uz klāja rada pasažiera
Aleksandra ietērpšanās mežacūku
ādās, un kapteinis stāsta, ka šāds
apmetnis un cepure mūsu senčus labi
pasargājis no aukstuma un lietus un
par to arī pats ne reizi vien pārliecinājies: vēl nesen pat četras stundas viņam
nācies laivu vadīt lietū – pats palicis
sauss, bet pēc tam veselu dienu ādas
saulē žāvējis.

Izbraucienos pa Lielupi un Driksu pasažierus ved Aigars Pampe, kurš mācījies
Tallinas Jūras skolā un jahtu kapteinis
ir kopš 2007. gada. Nu viņš ieguvis arī
Jelgavas un apkārtnes gida sertifikātu.
«Tas, kā ekskursija izvērtīsies, atkarīgs no
pasažieriem, un es atbilstoši viņu vēlmēm
pielāgojos. Jau tagad zinu, ka detalizēts
vēstures atspoguļojums lielākoties pasažierus nesaista, un tas ir saprotams
– vēsturi viņi var uzzināt mūsu pilsētas
muzejos, tāpēc stāstu to, ko viņi konkrētā
brīdī grib dzirdēt. Un tieši tas tad arī rada
to nepiespiesto gaisotni «Nameisī». Pa
ceļam mēs daudz jokojam un spēlēja«Mēs, vecā paaudze, vēl atceramies, kā ar kuģīti līdz pašai jūrai pa Lielupi aizbraucām,
mies – arī dzīve taču ir tikai spēle!» saka
bet bērni ko tādu pat iedomāties nevar, tāpēc šāds izbrauciens ar laivu ir ne tikai
kapteinis.
patīkams, bet arī izglītojošs. Un arī pašai interesanti – pilsēta ir atdzimusi, Jelgavas
upēs atkal ir dzīvība, un gribas to visu izbaudīt,» saka jelgavniece Raisa, kura kopā
ar meitu Svetlanu un mazbērniem Vaselisu un Baltazaru vienu pēcpusdienu veltīja
izbraucienam pa Lielupi un Driksu ar vikingu liellaivu «Nameisis».
Kad, laivojot pa Liel
upi, aiz muguras paliek pilsētas centrs
un stāsti par nesen
piedzīvotajām un
pašlaik notiekošajām
pārmaiņām Jelgavā,
pasažieri var ļauties
Lielupes palieņu pļavu dabas baudīšanai.
Ja paveicas, šajā posmā krastā var redzēt
ganāmies savvaļas zirgus, ūdenī plunčājamies vai gaisā uzspurdzot putnus,
un atpakaļceļu uz piestātni «Nameisis» sāk Pils salas galā – vietā, kur Lielupē
satiekas Iecava un Driksa. «Naimeiša» kapteinis Aigars Pampe teic, ka, regulāri mērojot šo maršrutu, viņš iepazīst arī upes ikdienu – piemēram, Driksā
dzīvo gulbju ģimene, un nesen viņš novērojis, kā lielais putns patstāvīgā
dzīvē dzinis prom pērn dzimušo gulbi.

Vikingu liellaivas
«Nameisis» maršruts

• Garums: ~18 km
• Ilgums: ~1,5 h
«Nameisis» pasažierus uzņem Jāņa Čakstes
bulvāra laivu piestātnē starp Lielupes un Mītavas
tiltu; peld pa Driksu uz augšu, tad pa Lielupi,
izbraucot zem dzelzceļa tilta, līdz Platones upes
grīvai; apgriežas un peld pa Lielupi uz leju gar
Pasta salu, Pils salu, līdz pašam tās galam un Iecavas ietekai Lielupē; tad «iet iekšā» Driksā, peld pa
Driksu uz augšu un atgriežas laivu piestātnē.

«Nameisis» pasažierus uzņem
no trešdienas līdz svētdienai
(pirmdienās un otrdienās – brīvs)
pulksten 10, 12, 14, 16 un 18 tikai pēc
iepriekšējas pieteikšanās – pieteikties
braucienam var mājas lapā
www.mezmalasvikings.lv
vai pa tālruni 26161131. Minimālais pasažieru skaits – 6, maksimālais – 20.
Maksa par ekskursiju: pieaugušajiem – 8 eiro;
skolēniem un pensionāriem – 5,50 eiro;
pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas.

Peldot pa Lielupi uz leju, «Namieša» motors tiek izslēgts, un vikingu laivas kapteinis
pasažierus aicina iemēģināt roku airēšanā. Aleksandrs, kura ģimenei laivošana un
ūdenstūrisms kopumā ir sirdslieta, šo iespēju ar interesi izmantoja. «Nameisim» ir
12 airi, un Aigars Pampe stāsta, ka līdz šim vienlaicīgi laivu vadījuši ir astoņi airētāji.
«Kārtīgi airējot, astoņi cilvēki var nodrošināt, ka laiva uz priekšu virzās ar astoņiem
kilometriem stundā – par to paši esam pārliecinājušies,» tā viņš, piebilstot, ka šajā
procesā galvenais ir airēt visiem vienlaicīgi un ūdenī iegremdēt tikai airu lāpstu.
«Katrs airis ir piecus metrus garš – ja to gremdēs dziļāk, gan pašu airi, gan duļļus
var salauzt,» pamāca kapteinis.

Pusotras stundas laikā, uz pilsētu skatoties no «Nameiša» klāja, pasažieri var gūt
priekšstatu par Jelgavu hercoga Jēkaba laikā, kad tieši ūdensceļi bija tie, kas nodrošināja pilsētas attīstību. Izrādās, vēlāk arī agrākais linu kombināts Driksas krastā
uzsliets tieši šī iemesla dēļ, jo lini tika piegādāti pa upi. Ekskursijas laikā var skatīt
vietu, kur nakšņo «Nameisis», un ieraudzīt pēdējo pontonu no pontontilta pār
Daugavu, kurš jau pavisam drīz peldēs pie tējas namiņa Mītavas tilta pakājē – tā
būs vēl viena atpūtas vieta pilsētā.

«Nameisi» no ārpuses rotā 12 vairogi,
maksimālais ātrums, ko tas var attīstīt, ir
15 kilometri stundā. Liellaiva ir 12 metrus
gara un 2,50 metrus plata, tās svars ir
divas tonnas, bet iegrime – 80 centimetri.
Ikdienā uz priekšu laivu virza motors, taču
to var vadīt gan ar airiem, gan burām.
«Tiesa, šādā gadījumā uz klāja vajadzīgi
vismaz trīs četri cilvēki, kas palīdz ar burām tikt galā,» tā kapteinis Aigars Pampe,
atklājot, ka «Nameiša» buru platība ir 24
kvadrātmetri un tās tiek paceltas sešus
metrus garā mastā. «Tas gan ir oriģinālā
masta augstums – ņemot vērā, ka ar tādu
zem mūsu pilsētas tiltiem nepabrauksi,
ikdienā uzsliets mazais, četrus metrus
augstais, masts,» paskaidro viņš.

«Jelgavā dzīvojam
tikai septiņus gadus,
tāpēc to vēl aizvien
turpinām iepazīt.
Pēdējos gados ir tik
daudz jaunu iespēju, un tās visas cenšamies izmantot,»
saka Aleksandrs un
Anita, kuri izbraucienā ar «Nameisi» devās kopā ar
mazdēlu rīdzinieku
Daņilu. Aleksandrs
atklāj, ka nesen bijuši Tērvetē, tāpēc
vēl jo interesantāk ir izbraukt ar zemgaļu vadoņa vārdā nosaukto liellaivu. Pasažieri
spriež, ka maksa par šo piedāvājumu nav augsta. «Tas pat ir lēti, ja ņem vērā, ka paši
savām rokām šo laivu no nulles būvējuši,» spriež Aleksandrs. Un viņam piekrīt arī
pārējie, prātojot, ka astoņi eiro tikai izklausās dārgi. «Ja to pārrēķinātu latos, sanāktu
apmēram pieci – pieci taču skan labāk nekā astoņi, vai ne?» tā Jekaterina.
Sagatavoja Sintija Čepanone, foto Vineta Zelča
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Divas medaļas

Latvijas ātrumlaivu
čempionāta posmā,
kas notika
Lielupē
starp Liel
upes un dzelzceļa tiltu, Jelgavas kluba
«Paisums» braucēji izcīnīja divas medaļas.
Zelts O-350 klasē – Mārtiņam Lausam, bet
sudrabs FR-1000 klasē – Jānim Kuķalkam.
Guntim Lausam savā klasē pietrūka viena
punkta līdz bronzai, bet Jānim Simanovam – 5. vieta. Valdis un Toms Kuķalki bija
aizņemti ar organizatoriskajām lietām un
uz starta neizgāja. Klubs ir apmierināts ar
jauno sacensību norises vietu, jo nu tās var
apmeklēt vairāk skatītāju.

Boulinga nometne

«A-Z Boulings» no 21. līdz 26. jūlijam
rīko dienas boulinga nometni bērniem.
Vietu skaits ir ierobežots – 24 dalībnieki.
Nometnes garums – sešas dienas, ieskaitot sestdienu, no pulksten 9 līdz 17.30.
Nometnes vieta: «A-Z Boulings» Jelgavā,
Uzvaras ielā 12, blakus Jelgavas tirgum.
Plānotas dažādas aktivitātes: boulings,
joga, veselīga uztura izzināšana, komandu
sporta spēles un citas sportiskas nodarbes,
atpūta pie jūras. Boulinga dienas nometnes cena ir 70 eiro par sešām dienām
(iekļautas visas izmaksas – nodarbības,
ekskursijas, treniņi, ēšana (pusdienas un
launags) u.c.). Ar boulinga dienas nometnes projekta vadītāju Diānu Gailumu var
sazināties pa tālruni 22837191 vai e-pastu
azboulings@inbox.lv.
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Latvijas čempione

Ventspilī notika Latvijas 2014. gada čempionāts vieglatlētikā jauniešiem U-18 vecuma grupā. Tajā čempiones titulu izcīnīja arī
jelgavniece Anastasija Geraseva. Viņa kļuva
par čempioni 3000 metru skrējienā, finišējot pēc 11:43,74 minūtēm. Kā informē Latvijas Vieglatlētikas savienība, A.Gerasevas
rezultāts ir viens no labākajiem šīs sezonas
rezultātiem. Kopumā Latvijas čempionātā
sacensības notika
36 disciplīnās. 11
disciplīnās
uzrādīti
sezonas
labākie
rezultāti.

Nosargā titulu

Otro gadu pēc kārtas par
Latvijas čempionu BMX junioriem kļuvis jelgavnieks
Kristens Krīgers. Čempionāts
notika Māra Štromberga
aģentūras superkrosa trasē
Rubenē. Sākumā norisinājās
«time – trial» jeb individuālā
brauciena sacensības. K.Krīgers visātrāk veica
apli junioru grupā. Pēc tam sekoja pamatsacensības. Junioru grupā uzvarētājs tika
noskaidrots trīs braucienu summā. Ļoti pārliecinošu sniegumu demonstrēja K.Krīgers,
uzvarot visos braucienos. Tādējādi viņš otro
gadu pēc kārtas kļuvis par Latvijas junioru
čempionu BMX. Attēlā no kreisās – Latvijas
junioru čempions Kristens Krīgers un Latvijas
elites grupas čempions Edžus Treimanis.

Maratona laikā pilsētā būs
satiksmes ierobežojumi
No 1.lpp.

Maratons sāksies ar bērnu skrējieniem pulksten 18. Sporta servisa
centra speciāliste Aļona Fomenko
stāsta, ka bērniem tiks piedāvātas
trīs dažādas distances atkarībā no
viņu vecuma. Bērni tiks dalīti četrās
vecuma grupās: 2008. gadā dzimuši
un jaunāki, 2006. – 2007. dzimšanas
gads, 2004. – 2005. dzimšanas gads,
2002. – 2003. dzimšanas gads. «Šī ir
iespēja ģimenei pavadīt laiku kopā, jo
mazākie bērni diez vai varēs veikt trasi
vieni paši un vecākiem vajadzēs pavadīt viņus. Arī pārējo bērnu vecākus
aicinām pievienoties,» tā A.Fomenko.
Jāuzsver, ka Jelgavas pašvaldība segs
dalības maksu visiem bērniem līdz 12
gadu vecumam, kas būs pieteikušies
bērnu skrējienam un ir deklarēti Jelgavas pilsētā.

Pusmaratona
organizatori
pasākumā plāno
pulcēt ap 3000
dalībnieku. Lai
veicinātu iedzīvotāju sportisko
aktivitāti un
mudinātu piedalīties maratonā,
Sporta servisa
centrs no aprīļa
rīkoja bezmaksas skriešanas
koptreniņus.
Otrdien aizvadīts
pēdējais treniņš,
kas bija īpašs
– tas sākās vakarā pulksten 20,
tajā pašā laikā,
kad starts skrējieniem tiks dots
Jelgavas nakts
pusmaratonam.
Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavniekiem –
500 bezmaksas vietas

Pulksten 20 starts tiks dots pārējām
distancēm: tautas skrējienam jeb 5
kilometriem, «Nike» skrējienam jeb 10
kilometriem un pusmaratona distancei
(21,097 kilometriem). Īsākā distance ir
viens aplis, garākā – četri. Lai popularizētu aktīvu dzīvesveidu, Jelgavas
pilsētas pašvaldība nodrošināja jelgavniekiem 500 bezmaksas dalības vietas
maratonā. «Lai iegūtu iespēju maratonā piedalīties bez maksas, vajadzēja
piereģistrēties veikalā «Sportland»
tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža».
Galvenais nosacījums – persona ir
deklarēta Jelgavas pilsētā. Jāpiebilst,
ka pārējiem dalības maksa maratonā
ir atkarīga no distances garuma, ko
cilvēks vēlas skriet, – sākot no 5 līdz 40
eiro,» stāsta A.Fomenko, piebilstot, ka
bezmaksas vietas tika sadalītas pa vairākām distancēm. Tautas skrējienā ir

Piedāvā darbu
SIA «Jelgavas tirgotājs» steidzami meklē
pārdevēju Sesavas pagasta Bērvircavā un
veikala vadītāju Jaunsvirlaukas pagasta
Dzirniekos. Uzziņas pa tālruni 29235232.
SIA «Amber Wood» aicina darbā bilancspējīgu grāmatvedi. Pieteikuma vēstuli
un CV sūtīt pa e-pastu martins.rugajs@
amberwood.lv līdz 15.07.2014.
SIA «Nordic Plast» vajadzīgi(-as) operatori(-es) otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē. Darba pienākumi – mehānisko iekārtu uzraudzība ražošanas
procesā, darbs ar auto iekrāvēju. Alga pēc pārbaudes laika – no 500 līdz 600 EUR (pēc nodokļu
nomaksas). Uzņēmums nodrošina visas sociālās
garantijas un daļēji segs transporta izmaksas.
Lūgums CV sūtīt pa e-pastu evija@nordicplast.lv
vai zvanīt pa tālruni +371 67069812.
Paplašinot savu darbību, restorāns bārs
«Plate» savā draudzīgajā kolektīvā aicina
darbā pavāru(-i) un bārmeni viesmīli.
Darba laiks: maiņās saskaņā ar grafiku. CV
ar amata norādi lūdzam sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv. Tālrunis 29225918.

200 bezmaksas vietas, bet pieteikušies
127 dalībnieki, «Nike» skrējienā arī ir
200 bezmaksas vietas, bet pieteikušies
87 jelgavnieki, pusmaratona distancē
ir atvēlētas 100 bezmaksas vietas, bet
aizpildītas – tikai puse. A.Fomenko uzsver, ka interesenti vēl var pieteikties
brīvajām bezmaksas vietām. Pieteikšanās beigu termiņš nav noteikts – to
varēs izdarīt, kamēr tiks aizpildītas
visas 500 vietas. Reģistrēties varēs
arī sacensību dienā līdz pulksten 18
speciāli izveidotā «Expo» teltī, kas
atradīsies Hercoga Jēkaba laukumā
un būs atvērta piektdien, 11. jūlijā,
no pulksten 10 līdz 21 un sestdien, 12.

jūlijā, no pulksten 10 līdz 20.
Jāpiebilst, ka sacensībās iekļauta
arī nūjošanas disciplīna (apmēram 5
kilometri). Šajā disciplīnā gan netiks
noteikti uzvarētāji, bet tā ir iespēja pasākumā paplašināt dalībnieku loku.
Apbalvošana plānota pulksten 22.30
Hercoga Jēkaba laukumā. Pusmaratona distances labākie seši vīrieši un
sievietes absolūtajā vērtējumā saņems
naudas balvas.

SIA «Nordic Plast» vajadzīgas(-i) šķirotājas(-i)
otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē. Darba
pienākumi – atkritumu šķirošana. Alga pēc
nodokļu nomaksas – no 300 līdz 400 EUR.
Uzņēmums nodrošina visas sociālās garantijas, un daļēji tiek segti transporta izdevumi.
Visiem interesentiem lūgums CV sūtīt pa
e-pastu evija@nordicplast.lv vai zvanīt pa
tālruni +371 67069812.

Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

Pārdod

Dažādi

V.Klabe piedāvā darbu invalīda asistenta aprūpē
ar valsts atmaksu. Darbs – desmit stundas nedēļā.
Sīkāka informācija pa tālruni 63026420.

Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288

Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi.
T.28265306

2-istabu dzīvokli Valgundē. T.28610808

Bruģēšanas darbi. T.26445421

Salons «Bagira» sakarā ar paplašināšanos
piedāvā darbu frizierēm(-iem) un manikīra
meistarēm(-iem). Tālrunis 29834689.

Smiltis, šķembas, melnzemi, granti. T.26782868

Kodēšana pret alkohola atkarību. T.29180708

Dzīvokli. T.22336906

Pļauju zāli. T.25994203.

SIA «LatIgMa» vajadzīgi optimizācijas,
audzētāja, ēveles, preses operatori(-es) un
strādnieki(-ces) kokapstrādes uzņēmumā
Ugāles zāģētavā. Konkurētspējīgs atalgojums. Ir iespējas īrēt pašvaldības dzīvokļus.
CV sūtīt pa e-pastu info@latigma.lv.

Ozola kantainās briketes ar piegādi, 145
EUR/t. T.29907466

Juridiskais birojs ADEMIDE – līgumi; prasības pieteikumi; uzņēmumu dibināšana.
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv

Meklē darbu

Steidzami un dārgi – apaļas un ovālas,
necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336

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

virkni pienākumu. Viņi, piemēram,
apkalpos padzeršanās punktus trasē
– skrējiena dalībniekiem tiks nodrošināts dzeramais ūdens. Tāpat viņi strādās mantu glabātuvē un «Expo» teltī,
kur varēs reģistrēties, dalībniekiem
tiks izsniegti čipi laika reģistrācijai,
numuri, tāpat tur varēs noskaidrot dažādus organizatoriskus jautājumus.
Organizatori norāda, ka nedēļas sākumā skrējienam bija pieteikušies ap
1400 dalībnieku. Papildu informācija
Palīdzēs brīvprātīgie
par maratonu pieejama mājas lapā
Organizatori paldies par sadarbību www.jelgavaspusmaratons.lv. Sacensīsaka Sabiedrības integrācijas pārval- bas organizē biedrība «Baltic Events»
dei un brīvprātīgajiem, kas uzņemsies sadarbībā ar Sporta servisa centru.

Vīrietis (43) meklē darbu, var palīdzēt saimnieciskos vai remonta darbos. Tālrunis 29870655.
Krāšņu mūrnieks – mūrēju krāsnis, plītis,
skursteņus, siltummūrus, pirts krāsnis, kamīnus, dārza kamīnus. Tālrunis 28893830.

Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035

Pērk
Dzintara izstrādājumus. T.22062049

Senlaiku gleznas, porcelāna izstrādājumus.
T.27166669
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Kravu pārvadājumi, auto evakuācija. T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A»
biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.
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Sporta pasākumi
 10. un 24. jūlijā pulksten 16 – «Ghetto
Football» sacensības (6. vidusskolā).
 12. jūlijā pulksten 11 – strītbols un
pludmales volejbols (ZOC).
 12. jūlijā pulksten 11 – Jelgavas čempionāts airēšanā (Lielupē pie pils).
 13. jūlijā pulksten 17 – futbols: FK
«Jelgava» – FC «Daugava» (ZOC).
 25. jūlijā pulksten 12 un 27. jūlijā pulksten 17 – pārbaudes spēle futbolā U-17
izlasei: Latvija – Azerbaidžāna (ZOC).
 30. jūlijā pulksten 20 – Jelgavas
adaptētais triatlons 2014 (Krastmalas
ielā 11).

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

Meklē ātrāko
un izturīgāko
sievas nesēju
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 12. jūlijā, Jelgavā
notiks sestais sievu nešanas
čempionāts. Tajā, kā ierasts,
būs divas disciplīnas – sievu
nešana un turēšana. Šogad
sacensības notiks Hercoga
Jēkaba laukumā. Sākums
– pulksten 16.
Sacensības notiks divās disciplīnās
– «Nes mani vēl» jeb sievu nešanā un
«Mana pūciņa» jeb sievu turēšanā. Galvenā balva sievu nešanas sacensībās ir
ceļojums uz Itāliju, tāpēc Sporta servisa
centrs aicina jelgavniekus nepalikt malā,
piedalīties un, kas zina, varbūt arī tikt pie
vasaras ceļojuma. Dalībniekiem iepriekš
nav jāpiesakās – reģistrācija notiks sacensību dienā no pulksten 15.20. Starts
sacensībām tiks dots pulksten 16.
Noteikumi nav mainīti. Galvenais – dalībniekiem jābūt sasniegušiem 18 gadu
vecumu un partnerei jāsver vismaz 50
kilogrami. Tāpat pāris var nebūt precēts.
Jāpiebilst, ka viens pāris var piedalīties
gan nešanas, gan turēšanas disciplīnā.
«Galvenie vērtēšanas kritēriji ir tādi:
sievu nešanā uzvarēs pāris, kurš distanci
veiks ātrāk, bet turēšanā – pāris, kurā
vīrietis savu partneri visilgāk noturēs
uz rokām,» norāda Sporta servisa centra
speciāliste Guna Trukšāne. Viņa piebilst,
ka apbalvoti tiks katras disciplīnas pirmo
trīs vietu ieguvēji. Sievu nešanas disciplīnas uzvarētāji balvā iegūs ceļojumu
divām personām uz Toskānu un Umbriju (Itālija) no tūrisma biroja «Relaks
tūre» (ceļojuma laiks – no šā gada 24. līdz
31. jūlijam).
Jāatgādina, ka 2013. gadā sievu nešanas disciplīnā piedalījās trīs pāri un
uzvarēja Sandra un Aigars Olavi. Sievu
turēšanas disciplīnā uz ilgumu piedalījās
septiņi pāri – tajā uzvarēja Mārtiņš Ivanovs un Ārija Kļaviņa, kuru rezultāts bija
8 minūtes un 55 sekundes.

Līdzjūtība
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
Kaut vai tā lai tev palīdzētu.
Izsakām patiesu līdzjūtību Baibai
Baldonei ar ģimeni, vīru mūžībā aizvadot.
Audzināmās 1.c klases bērni un vecāki

Aizsaulē aizgājuši
RAIGO STALTS (1967. g.)
ELENA MATUSEVIČA (1930. g.)
HELĒNA ZAĶE (1922. g.)
ANDREJS MANGUSS (1937. g.)
NELDA KRAUKLE (1935. g.)
VJAČESLAVS NIKOLAJEVS (1962. g.)
RAISA KOVKINA (1934. g.)
MIHAILS DMITRIJEVS (1939. g.)
VLADIMIRS PONOMARJOVS (1938. g.)
RUTA KAMINSKA (1923. g.)
VIKTORS ŠĻAKOTA (1918. g.)
SMUIDRA ĶĪSELE (1935. g.).
Izvadīšana 11.07. plkst.12 Baložu kapsētā.
KIRILS BAĻŽIKS (1952. g.).
Izvadīšana 10.07. plkst.12 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 14. jūlijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 4.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1847.sērija.
9.35 «Sargieties, mana māsa nāk!» Romantiska komēdija. (ar subt.).
11.15 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 14.sērija.
12.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Eksotiskās salas 2». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
13.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.45 «Pinokio». Vācijas filma bērniem. 2.sērija (ar subt.).
15.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.40 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1847.sērija.
16.40 «Mežainīši». Animācijas seriāls. 1.sērija.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «8. Pasaules koru olimpiādes Baltijas zēnu kora koncerts».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
22.15 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 3.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25 «8. Pasaules koru olimpiāde». Dienasgrāmata.
23.35 «Dzimis Eiropā».*
0.05 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
0.35 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Horvātijai.
1.20 «100 g kultūras. Personība».* Akordeoniste Ksenija Sidorova.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 9.sērija.
6.35 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
7.05 «Dzimis Eiropā».*
7.40 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Finālspēle.
12.05 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 9.sērija.
13.00 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 9.sērija.
13.50 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».
Labākās spēles. 1/8 finālspēle. Brazīlija – Čīle.
15.55 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 10.sērija.
16.50 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.35 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 10.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 ««1000 jūdzes» Transilvānijā». 2.sērija.
20.05 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
20.20 «Bilija Konolija 66.ceļš». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «Midsomeras slepkavības 7». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.55 «Tas ir Igo. Dzied R.Fomins».*
1.40 «Vai Rīga jau gatava?»*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «R.Pilčere. Atgriezties mājās». Romantiska drāma. 1.sērija.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.25 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 158.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 21.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 JAUNUMS! «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Galileo 3».
21.15 ««Jaunā viļņa 2014» dienasgrāmata».
21.25 «Vella kalpi Vella dzirnavās».
Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1972.g.
23.30 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
0.25 «Latvijas faili. Esi sveicināta, Saule! Brāļi Kokari».
Latvijas dokumentāla filma.
1.15 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 1.sērija.
2.55 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 161.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 40. un 41.sērija.
6.35 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 11.sērija.
8.35 «X cilvēki». ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
10.35 «Māmiņu klubs».
11.10 «Rīta pikniks».
11.50 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 42. un 43.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 646. un 647.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 51.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 21. un 22.sērija.
17.50 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
21.00 «Bīstamā paradīze». Seriāls. 3.sērija.
22.10 JAUNUMS! «Melnais saraksts». ASV seriāls. 1.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 7.sērija.
0.05 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
3.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 15. jūlijs
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 5.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1848.sērija.
9.35 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
10.35 «100 g kultūras. Personība».* Akordeoniste Ksenija Sidorova.
11.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Mantotā ģimene». Vācijas un Austrijas drāma. (ar subt.).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Pēdējās lāču teritorijas». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
14.30 «Ielas garumā».*
15.00 «8. Pasaules koru olimpiāde».* Dienasgrāmata.
15.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.25 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1848.sērija.
16.25 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
17.00 «8. Pasaules koru olimpiādes dalībnieku gājiens».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «8. Pasaules koru olimpiāde». Sakrālās mūzikas koncerts.

20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Pasaules vēsture». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
22.15 «Lilīhammera». Seriāls. 2.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «8. Pasaules koru olimpiāde». Dienasgrāmata.
23.35 «Izpostītā ligzda». LTV iestudējums. 3. un 4.sērija.
1.00 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Islandei.
1.45 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 10.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «Dzimis Eiropā».*
7.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 10.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 10.sērija.
11.35 «Plūstošais zelts». Dokumentāla filma.
12.40 ««SeMS» vasarā».*
13.35 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Labākās spēles. 1/8
finālspēle. Kolumbija – Urugvaja.
16.15 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 1.sērija.
17.05 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 JAUNUMS! «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 6.sērija.
20.05 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.05 «Klimata pārmaiņas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.05 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
22.50 «Bilija Konolija 66.ceļš». Dokumentāla filma. 2.sērija.
23.40 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 6.sērija.
0.05 ««SeMS» vasarā».*
1.05 ««Positivus 2013»».*

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Laimes recepte». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
11.55 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 2011.g. 9.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 1.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 22.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Galileo 3».
21.05 ««Jaunā viļņa 2014» dienasgrāmata».
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Cerība pie jūras». Vācijas melodrāma.
23.20 «Nikita 3». ASV seriāls. 3.sērija.
0.20 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 2.sērija.
2.05 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Galileo 2».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 162.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 42. un 43.sērija.
6.35 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 12. un 13.sērija.
8.50 «Doktors Dūlitls 2». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
10.50 «Bīstamā paradīze». Seriāls. 3.sērija.
11.50 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 44. un 45.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 648. un 649.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 52.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 23. un 24.sērija.
17.50 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
21.00 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
22.00 «Kurjers». ASV seriāls. 8.sērija.
23.00 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 20.sērija.
0.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
1.00 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 12.sērija.
1.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 52.sērija.
2.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 162.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 16. jūlijs
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 6.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1849.sērija.
9.35 «Lilīhammera». Seriāls. 2.sērija.
10.30 «100 g kultūras. Personība».* Mākslinieks Māris Čačka.
11.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienas vasaras zieds». LTV iestudējums. 3.sērija.
12.15 «Es – savai zemītei».*
12.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.20 «8. Pasaules koru olimpiāde».* Dienasgrāmata.
13.30 «Pasaules vēsture». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
14.30 «Mans zaļais dārzs».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1849.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 TV PIRMIZRĀDE. ««Al Jazeera» prāva Kairā». Dok.filma.
19.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 15.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 3.sērija.
22.10 «8. Pasaules koru olimpiāde». «The King’s Singers»,
«Latvian Voices» un «Xylem Trio» koncerts.
23.50 «Nakts ziņas». 23.59 Sporta ziņas. 0.01 Laika ziņas.
0.05 «8. Pasaules koru olimpiāde». Dienasgrāmata.
0.15 «Zebra».
0.30 «Dziedāšanas svētkiem – 150. Dziesmu diena Dikļos».*

LTV7
5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Kambodžā». 1.sērija.
6.35 «Spots».*

tv programma
7.05 «Dzimis Eiropā».*
7.35 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subtitriem). 1.sērija.
10.40 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 1.sērija.
11.35 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
12.40 ««SeMS» vasarā».*
13.40 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Labākās spēles. 1/8
finālspēle. Nīderlande – Meksika.
16.15 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 2.sērija.
17.05 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 7.sērija.
20.05 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 3.sērija.
21.25 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 1.sērija.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.30 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 12.sērija.
23.20 ««1000 jūdzes» Kambodžā». 1.sērija.
23.50 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 7.sērija.
0.15 ««SeMS» vasarā».*
1.10 ««Troksnis» viss vēl nav bijis...»*

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Cerība pie jūras». Vācijas melodrāma. 2009.g.
11.55 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 10.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 2.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 23.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Galileo 3».
21.05 ««Jaunā viļņa 2014» dienasgrāmata».
21.15 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 19.sērija.
22.25 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
23.25 TV PIRMIZRĀDE. «Izbēgušais». Lielbritānijas trilleris. 2008.g.
1.25 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 3.sērija.
2.55 «900 sekundes».
4.25 «Zīlniece». (ar subt.).

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 163.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 44. un 45.sērija.
6.35 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 14. un 15.sērija.
8.50 «Olivers un spoks». ASV ģimenes filma. 2011.g.
10.50 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
11.50 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 46. un 47.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 650. un 651.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 53.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 25. un 26.sērija.
17.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
21.00 «Virtuve». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
22.10 ««Bez tabu» izmeklēšana «Ekstrasensi pret Imantas
maniaku»». Latvijas dokumentāla filma. 2014.g.
23.15 «Citplanētiešu iebrukums». ASV un Kanādas seriāls. 7.sērija.
0.10 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 14.sērija.
0.45 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.45 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 53.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 163.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 17. jūlijs
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 7.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1850.sērija.
9.35 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 3.sērija.
10.25 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 15.sērija.
11.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.40 «Savējie». Seriāls. 5. un 6.sērija.
12.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1850.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 13.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».* Režisors Vladislavs Nastavševs.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 16.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subtitriem). 9.sērija.
22.15 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 9.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «8. Pasaules koru olimpiāde». Dienasgrāmata.
23.30 «8. Pasaules koru olimpiādes zvaigžņu koncerts II «Arēnā Rīga»».
1.35 «100 g kultūras. Personība».* Režisors Vladislavs Nastavševs.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Kambodžā». 2.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «Dzimis Eiropā».*
7.35 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.40 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 2.sērija.
11.35 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
12.35 ««SeMS» vasarā».*
13.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».*
Labākās spēles. 1/8 finālspēle. Kostarika – Grieķija.
16.15 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 3.sērija.
17.05 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 8.sērija.
20.05 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

Ceturtdiena, 2014. gada 10. jūlijs
20.35 «Mieru vai taisnīgumu?» Dokumentāla filma.
21.35 «Ātruma cilts».
22.05 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.35 «Motociklisti».
23.05 «Klimata pārmaiņas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.05 ««1000 jūdzes» Kambodžā». 2.sērija.
0.35 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 8.sērija.
1.00 ««SeMS» vasarā».*

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Netīrais bizness». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 3».
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 3.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 24.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Galileo 3».
21.10 ««Jaunā viļņa 2014» dienasgrāmata».
21.20 «Dzīves krustcelēs». 6.sērija.
22.30 «Montekarlo». ASV un Ungārijas piedzīvojumu komēdija.
0.45 «Laimes recepte». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
2.30 «900 sekundes».
4.00 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 164.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 46. un 47.sērija.
6.35 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 16. un 17.sērija.
8.50 «Zokomons». Indijas piedzīvojumu filma. 2011.g.
11.10 «Virtuve». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
11.50 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 48. un 49.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 652. un 653.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 54.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 27. un 28.sērija.
17.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
22.00 «Profesionālis». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
23.55 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 15.sērija.
0.25 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 54.sērija.
2.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 164.sērija.
3.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Piektdiena, 18. jūlijs
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 8.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 3.sērija.
9.30 «Dzintara puse».*
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 16.sērija.
11.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.40 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 8. un 9.sērija.
13.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Latvijas Televīzijas mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss
«Balss pavēlnieks»».*
15.20 ««Al Jazeera» prāva Kairā». Dokumentāla filma.
15.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.15 «Redzi, trusi... Tētis brauc uz Londonu!» Animācijas filma.
16.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «100 g kultūras. Personība».* Mākslinieks Ilmārs Blumbergs.
19.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 17.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Kultūras dīvāns».
21.30 «Inspektors Lūiss 7». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «8. Pasaules koru olimpiāde». Dienasgrāmata.
23.40 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subtitriem). 9.sērija.
0.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
2.10 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 8. un 9.sērija.
3.40 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Kambodžā».* 3.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «Dzimis Eiropā».*
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
10.40 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 3.sērija.
11.35 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
12.40 ««SeMS» vasarā».*
13.40 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Labākās spēles. 1/8
finālspēle. Francija – Nigērija.
16.15 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 4.sērija.
17.05 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.05 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Spots».*
21.05 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 20.sērija.
22.30 «Lanževēna burvju triki 3». 5. un 6.sērija.
23.25 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 3.sērija.
0.15 ««1000 jūdzes» Kambodžā». 3.sērija.
0.45 ««SeMS» vasarā».*
1.40 «Latviešu teātra zelta dziesmas».*
3.25 ««SeMS» piedāvā... «Kaiser Chiefs»».*
4.05 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Labākās spēles. 1/8
finālspēle. Francija – Nigērija.

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».

6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Montekarlo». ASV un Ungārijas piedzīvojumu komēdija.
12.10 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 4.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 25.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Galileo 3».
21.05 ««Jaunā viļņa 2014» dienasgrāmata».
21.15 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.05 «Mīlas atklāsme». Vācijas melodrāma. 2005.g.
1.10 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 5.sērija.
2.55 «900 sekundes».
4.20 «Zīlniece». (ar subt.).
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 165.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 48. un 49.sērija.
6.35 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 18. un 19.sērija.
8.50 «Meistaru grāmata». Krievijas pasaku filma. 2009.g.
10.50 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
11.50 «Laimīgi kopā 5». Krievijas seriāls (ar subtitriem). 50.sērija.
12.25 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 654. un 655.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 55.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 29.sērija.
16.40 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 2012.g. 9.sērija.
17.10 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 29. un 30.sērija.
18.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 7.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 29.sērija.
21.00 «Nacionālā drošība». ASV komēdija.
22.50 «Uzraugs». Lielbritānijas kriminālkomēdija. 2001.g.
0.45 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 16. un 17.sērija.
1.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 55.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 165.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 29.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 19. jūlijs
LTV1
5.10 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
7.00 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 6.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
10.30 «Rokas nost no Misisipi!» Vācijas ģimenes filma. (ar subt.).
12.20 «Radīti mūzikai».*
14.05 «Skārleta». Vēsturiska melodrāma. 3.sērija (ar subt.).
15.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
16.05 «Dzimis Eiropā».*
16.35 «Liels, lielāks, lielākais 3». Dokumentāla filma. 5.sērija.
17.30 «Es – savai zemītei».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.30 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «8. Pasaules koru olimpiādes noslēguma koncerts»
. Pārraide no «Arēnas Rīga».
23.45 «8. Pasaules koru olimpiāde». Dienasgrāmata.
23.55 TV PIRMIZRĀDE. ««Biutiful»». Meksikas un Spānijas drāma.
2.30 «Inspektors Lūiss 7». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
4.05 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 9.sērija.
4.50 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
5.00 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
71.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».
12.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.45 ««Troksnis» viss vēl nav bijis...»*
13.30 «Motociklisti».*
14.00 «Mieru vai taisnīgumu?» Dokumentāla filma.
15.00 TIEŠRAIDE. «8. Pasaules koru olimpiāde».
Čempionu koncerts LU Lielajā aulā.
17.00 «8. Pasaules koru olimpiāde». Čempionu koncerts Kongresu namā.
19.05 «Leones dzīve». Itālijas seriāls. 1.sērija.
20.50 «Lanževēna burvju triki 3». 5. un 6.sērija.
21.50 «Midsomeras slepkavības 7». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.40 «SOKO Vismāra». Seriāls. 15.sērija.
0.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
1.00 «Kad vēji dzied burās. Koncerts Kuldīgā 2010».*
3.05 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.05 ««SeMS» piedāvā... Mika».*
4.30 «Ātruma cilts».*
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.55 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.15 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 2.sērija.
7.00 «Galileo 3».
7.35 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Dzīves krustcelēs». 6.sērija.
12.00 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 17.sērija.
12.55 «Mīlestība depresijas laikā». ASV romantiska drāma.
14.50 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
16.35 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 19.sērija.
17.40 ««Fashion New Wave»». Latvijas modes skate (ar subt. latv. val.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «R.Pilčere. Atgriezties mājās». Romantiska drāma. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 ««Jaunā viļņa 2014» dienasgrāmata».
20.45 «Dzintara dziesmas 3».

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 10. jūlijs
21.50 «Imantdienas».
23.25 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 9.sērija.
0.40 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.35 «LNT brokastis».
4.05 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 166.sērija.
5.40 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
6.45 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.10 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.00 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 7.sērija.
11.10 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.10 «Mīlestība savvaļā». ASV realitātes šovs. 2011.g. 3.sērija.
14.10 «Nacionālā drošība». ASV komēdija. 2003.g.
16.00 «Doktors Dūlitls 3». ASV komēdija. 2006.g.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs. 7.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Vidusskolas mūzikls: izlaiduma gads». Muzikāla komēdija.
21.55 TV PIRMIZRĀDE. «Draugi ar bērniem». ASV komēdija.
0.05 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
3.10 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 166.sērija.
3.55 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 18.sērija.
4.20 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 20. jūlijs
LTV1
5.10 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
7.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Eksotiskās salas 2». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».*
13.00 «Ielas garumā».*

13.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 9.sērija.
14.00 «Bez mīlestības nedzīvojiet...»* Dzied J.Sproģis.
14.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.35 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 3.sērija.
16.30 «Pēdējās lāču teritorijas».
Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
17.30 «Dzimis Eiropā».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Dzintara meklētāji». Melodrāma (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Kā izglābt laulību?»
ASV romantiska komēdija. 2012.g. (ar subt.).
23.00 TV PIRMIZRĀDE. «360». Drāma. 2012.g.
1.00 «Liels, lielāks, lielākais 3». Dokumentāla filma. 5.sērija.
1.50 «Vai Rīga jau gatava?»*
2.05 «Gintas Krievkalnas solokoncerts «Nakts lūgums»».*
3.00 ««Biutiful»». Meksikas un Spānijas drāma. 2009.g.

LTV7
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.00 «Zebra».* (ar subt.).
11.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Labākās spēles. 1/8
finālspēle. Argentīna – Šveice.
13.15 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 20.sērija.
14.05 «Leones dzīve». Itālijas seriāls. 1.sērija.
15.50 «Bilija Konolija 66.ceļš». Dokumentāla filma. 3.sērija.
16.45 «Anekdošu šovs 2».*
17.15 «Liesmojošās sirdis».
ASV romantiska komēdija (ar subt.).
18.55 «Patriarhs». Vācijas drāma. 2005.g. 2.sērija.
20.40 TV PIRMIZRĀDE. «Sarežģītais vecums».
Komiska drāma.
22.15 «Grupas «Pērkons» koncerts «Sapumpurots zars»».*
0.25 «Skārleta». Seriāls (ar subtitriem). 2013.g. 3.sērija.
2.00 ««SeMS» piedāvā... «The Police»».*
2.50 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
3.20 «Sporta studija».
4.05 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Labākās spēles. 1/8
finālspēle. Argentīna – Šveice.

LNT
5.00 «Karamba!»
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 3.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 11.–13.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Ražots Eiropā 3».
11.30 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 9.sērija.
12.45 «Marmaduks». ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
14.25 «Dzintara dziesmas 3».
15.30 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
17.40 ««Fashion New Wave»». Latvijas modes skate (ar subt. latv. val.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Latvijas faili. Kapusvētki». Latvijas dokumentāla filma.
21.10 ««Jaunā viļņa 2014» dienasgrāmata».
21.20 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 11. un 12.sērija.
23.25 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 14.sērija.
0.20 «Cīnītājs». ASV drāma. 2011.g.
2.45 «Marmaduks». ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
4.05 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 167.sērija.
5.40 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
6.35 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.00 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.30 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.35 «Vidusskolas mūzikls: izlaiduma gads». Muzikāla komēdija.
15.55 «Skaistuma salons». ASV komēdija. 2005.g.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Mīlestība savvaļā». ASV realitātes šovs. 2011.g. 4.sērija.
20.10 «X cilvēki 2». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2003.g.
22.55 TV PIRMIZRĀDE. «Orku kari». ASV piedzīvojumu filma.
0.50 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
1.40 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
2.30 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs. 7.sērija.
3.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 167.sērija.
4.10 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
4.50 «TV3 ziņas».

Vairāku gadu laikā Zemgales Veselības centrs (ZVC) ir veiksmīgi attīstījies. Mūsu pacienti var ārstēties pie
vadošajiem Latvijas ārstiem un izmantot plašās diagnostikas iespējas.
Mūsdienās ļoti svarīgs faktors ikvienam pakalpojuma saņēmējam ir laiks, tāpēc ZVC uzdevums ir nodrošināt pacientam pēc
iespējas plašāku kvalitatīvu pakalpojumu sortimentu vienuviet. Tas bija viens no iemesliem, kas pamudināja izveidot jaunu
Zobārstniecības klīniku, kurā būs pilns zobārstniecības serviss – varēs veikt zobu ārstēšanu, protezēšanu un pat ķirurģiju.
Tātad jau pavisam drīz – 2014. gada 1. augustā – durvis vērs jaunā Zemgales Veselības centra

Zobārstniecības klīnika!
Tā būs modernākā Zobārstniecības klīnika Zemgalē, kas var konkurēt ar citām augsta līmeņa zobārstniecības klīnikām Latvijā, Eiropā un pasaulē. Klīnika aprīkota ar inovatīvām jaunākās paaudzes tehnoloģijām no
vadošajiem Eiropas zobārstniecības iekārtu ražotājiem.
Mūsu uzdevums būs sniegt augstākās kvalitātes zobārstniecības pakalpojumus, izmantojot jaunākos sasniegumus un
tehnoloģijas zobārstniecības nozarē. Pacientus sagaidīs augsta līmeņa, kvalificēti ārsti un speciālisti. Mēs vēlamies
nodrošināt augstu pacientu apkalpošanas servisu un kļūt par līderiem zobārstniecības nozarē Zemgalē.
Jau šobrīd varat veikt pierakstu pa tālruni 63084004 vai ONLINE !

«Vārds uzņēmējiem»
Vasaras nodarbības leļļu studijā

Bērnu leļļu studija «Arika» piedāvā bērniem un jauniešiem
pavadīt vasaras brīvlaiku kopā. Darbdienās no pulksten 9
līdz 16 leļļu studija piedāvā radošas aktivitātes, pastaigas,
pusdienas (kafejnīcā), izgatavot lelles, spēlēt leļļu teātri
un citas aktivitātes atbilstoši laikam.
Leļļu studija atrodas Pētera ielā 11,
sīkāka informācija – pa tālruni 26875065 (Svetlana).

Labu mantu tirdziņš «Labumtirgus» – 12. jūlijā
Ceturtais labu mantu tirdziņš «Labumtirgus» notiks jau
šajās brīvdienās, 12. jūlijā, Jelgavā, Blaumaņa ielā 1.
Labu mantu tirdziņā var atrast dažas mašīnas ar
lietderīgiem krāmiem no skapjiem un garāžām, galdiņus
ar apgleznotiem zīda lakatiem un dizainera rotaslietām,
priekšautus, pašgatavotus galdautus un daudz ko citu.
Rezervēt vietu tirgošanai var līdz 10. jūlijam, aizpildot
veidlapu mājas lapā www.labumtirgus.lv.
Papildinformācija – pa tālruni 20371014.
«Labumtirgus» laikā tradicionāli turpināsies ziedojumu vākšana labdarības akcijas «Mazajām sirsniņām Zemgalē» gaitā.
Akcija tiek organizēta kopā ar labdarības organizāciju Ziedot.lv.
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

JELGAVĀ

(Latvijas Republikas izglītības iestādes
reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policija» pārdod izsolē kustamo mantu.
1. Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:
• transportlīdzekļa «Renault Trafic», izlaiduma gads 2011., rezerves daļas, nosacītā cena
– EUR 2900,00 (divi tūkstoši deviņi simti eiro un 00 centi),
• transportlīdzeklis «VW Vento», izlaiduma gads 1994., nosacītā cena EUR 372,00 (trīs
simti septiņdesmit divi eiro un 00 centi),
Mazais ceļš 3, Jelgava.
2. Izsoles noteikumu saņemšana: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā, darba dienās: pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8 līdz 17, piektdienās
no 8 līdz 14, pusdienu pārtraukums no plkst.12 līdz 13, vai elektroniski Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas mājas lapā www.policija.jelgava.lv, sadaļā «Publiskie iepirkumi».
3. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Mazajā ceļā 3, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar
transporta pārraugu Juri Baškevicu, tālrunis 29641393.
4. Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā, līdz 2014. gada 25.
jūlija plkst.10.
5. Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība: 10% (par transportlīdzekļa «Renault Trafic» rezerves daļām – EUR 290,00 (divi simti deviņdesmit eiro un
00 centi)); par transportlīdzekli «VW Vento» – EUR 37,20 (trīsdesmit septiņi eiro un 20
centi)) apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas. Pārskaitījums uz norēķinu
kontu Nr.LV09UNLA0008010130566, saņēmējs – pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija», AS «SEB banka», kods UNLALV2X, ar norādi «Izsolāmās mantas
(norādīt attiecīgi «Renault Trafic» vai «VW Vento») nodrošinājums».
6. Izsoles laiks un vieta: 2014. gada 25. jūlijā plkst.10 Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 1. stāva zālē.
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 7 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.
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notikumi

Pasākumi pilsētā
 Līdz 11. jūlijam no pulksten 11 līdz 19 – apskatāms smilšu skulptūru tapšanas process.
Ieejas maksa – € 2; bērniem, studentiem, pensionāriem – € 1 (Uzvaras parkā).
 11. jūlijā pulksten 15 – Jelgavā tiks dots starts braucienam «Ar «Latvijām» pa Latviju».
Goda aplī pa Latviju dosies trīs RAF ražotie mikroautobusi, kā arī «Amo Plant» autobuss un
komanda, prezentējot Latvijas autobūves vēsturi (pie Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
 12. un 13. jūlijā – 8. starptautiskais smilšu skulptūru festivāls «Summer Signs» par
tēmu «Kino». Festivāla programmu skatīt zemāk (Uzvaras parkā).
 12. jūlijā pulksten 13 – ekskursija ar autobusu «Kas jauns Jelgavā?». Jelgavā redzamas
jaunas iezīmes – atjaunotas ielas, jauns gājēju tilts, promenāde gar Driksas krastmalu, kur
sagaida «Students», pārmaiņas Pasta salā, jauni rūpniecības uzņēmumi (no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa).
 13. jūlijā pulksten 13 – ekskursija ar autobusu «Zaļā Jelgava – daba pilsētā». Ekskursijas laikā varēs redzēt Jelgavas parkus, uzzināt, kā klājas savvaļas zirgiem, un mēģināt
atpazīt augu sugas kopā ar augu pazinēju Lielupes palienes pļavās (no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa).
 17. jūlijā no pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 18. jūlijā pulksten 22 – «Tumša nakte, zaļa zāle» – grupas «Iļģi» dzimšanas dienas
nakts koncerts. Pēc koncerta – aizrautīga dejošana kopā ar Rīgas Danču klubu. Ieeja –
€ 6 (Uzvaras parkā).
 19. jūlijā pulksten 14 – ekskursija ar autobusu pa Jelgavu un apkārtni. Izstādes «Jelgavas kaķis» laikā ikviens var piedalīties ekskursijā gida pavadībā, kas iepazīstina ar Jelgavas
un apkārtnes interesantākajām vietām (no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).

Ceturtdiena, 2014. gada 10. jūlijs

Caunes ģimenes lepnums –
pulksteņu kolekcija

Izstādes
 No 11. jūlija līdz 28. septembrim – izstāde «Gaidi mani…». Latviešu strēlnieku vēstules
un fotogrāfijas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 18. jūlijā pulksten 15 – Ulda Zemzara gleznu izstādes «Vecumvecais reālisms»
atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 17. augustam (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 18. jūlijā pulksten 16 – Vēsmas Vītolas gleznu un Ineses Brants porcelāna izstādes
«Brīvā laika ekvivalente» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 9. novembrim (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 29. jūnijam – izstāde «Juta Rindina. Keramika» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 30. jūnijam – Kates Seržānes zīmējumu izstāde «Savējie» (Jelgavas Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 Līdz 30. jūnijam – fotokonkursa «Caur fotoobjektīvu raugos es...» dalībnieku darbu
izstāde (kultūras namā).
 Līdz 1. jūlijam – Ulda Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku gada noslēguma izstāde
(kultūras namā).
 Līdz 17. augustam – Gunta Švītiņa darbu izstāde «Ikdiena un citas dienas» (pasteļi,
fotogrāfijas, datorgrafika (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 31. augustam – pulksteņu izstāde «Rit laika rats». Tikšanās ar īpašniecēm un
saruna par pulksteņiem – 24. jūlijā pulksten 16 (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 4. septembrim – Jelgavas mākslinieku izstāde «Ūdeņi» (Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī).

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

«Šo pulksteni vecaistēvs saremontēja un tikšķošu uzdāvināja
man uz kāzām; šo mans vīrs
Ivars salika no trim neejošiem
pulksteņiem; šis ik pa 15 minūtēm skaisti dzied…» ar aizrautību stāsta jelgavniece pulksteņmeistare Anita Caune. Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā šobrīd apskatāma daļa no viņas ģimenes,
kas ir pulksteņmeistari vairākās
paaudzēs, dārgumiem – teju
200 sienas, rokas pulksteņi un
modinātājpulksteņi. Pulksteņu
kolekcija skatāma līdz vasaras
beigām, bet 24. jūlijā pulksten
16 muzejā būs iespēja satikt
kolekcijas īpašnieces.

daļa arī šobrīd darbojas. «Vien, kā jau
mehāniskajiem pulksteņiem, jāuzvelk atspere. Tiesa, daļai vairs to nevar izdarīt, jo
ir mazliet «piekusuši»,» nosaka Anita. Ivara
māsa Evija Caune stāsta, ka brālis darba
gaitas kā māceklis uzsāka Uzvaras ielas
pulksteņdarbnīcā, kur arī radās interese
par dažādiem veciem laikrāžiem un to restaurēšanu. «Viņš vāca, pirka dažādus vecus
pulksteņus – gan ejošus, gan neejošus –, pats
laboja un atjaunoja, lai tikšķētu un skaisti
izskatītos. Viņš arī pulksteņus restaurēja,»
stāsta Evija. Abu tētis par pulksteņmeistaru
sāka strādāt 50. gadu beigās turpat Uzvaras
ielā, iemācoties to no citiem pilsētas meistariem. «Tolaik Uzvaras ielā esot bijusi liela
pulksteņu darbnīca, kurā strādāja vismaz
seši meistari un vēl atsevišķi pieņēmēji. 70.
gados tur bija četri meistari. Arī mamma
vēlāk, tēva mudināta, apguva pulksteņmeistara arodu un sāka strādāt Lielās ielas
darbnīcā, kas atradās vietā, kur agrāk bija
veikals «Kanclers»,» stāsta Evija, piebilstot,
ka šajā darbnīcā strādāja kādi 12 meistari
un divi pulksteņu pieņēmēji. Darba pietika
visiem, jo tolaik «valdīja» mehāniskie pulksteņi, kas mūsdienās ir retums. Tos varēja
labot – tagad kvarca pulksteņiem var vien
nomainīt bateriju, siksniņu vai stiklu, taču
agrāk laboja visu. «Mēs jau smejam, ka
šodien ražo vienreizējos pulksteņus,» piebilst Anita. «No skolas nākot, bieži gāju pie
mammas uz darbnīcu, un vienmēr uz ielas
stāvēja gara rinda. Cilvēki nesa labot pulksteņus un pēc nedēļas nāca pakaļ. Darbnīcā
no sērkociņu kastītēm un mazām konfekšu
kārbām bija sabūvēti plauktiņi, kur iekšā
atsperītes, zobratiņi, austiņas,» atminas
Evija. Pēc privatizācijas tētis ar mammu
palikuši strādāt Uzvaras ielas darbnīcā,
uzsākot individuālo uzņēmējdarbību.

Caunes ģimene var lepoties ar trim pulksteņmeistariem – tāds bija gan Anitas vīrs,
gan vīra mamma un tētis, kuri diemžēl nu
jau ir aizsaulē, bet savā darba mūžā salabojuši neskaitāmus jelgavnieku laika rādītājus. Anita, pārņemot darbu no vīramātes,
joprojām strādā Uzvaras ielas pulksteņu
darbnīcā pie Jelgavas tirgus. Pulksteņus
pirms 34 gadiem sāka vākt viņas vīrs pulksteņmeistars Ivars Caune (1959 – 2013)
– viņš pulksteņu remontēšanu iemācījās
no sava tēta un mammas, kuri pēc kara šo
arodu apguva pašmācības ceļā un ilgus gadus strādāja dažādās pulksteņu darbnīcās
pilsētā. «Vēlāk viņi ar pulksteņmeistara
«slimību» aplipināja arī mani. Vīramātei
sašķobījās veselība, sāku strādāt Uzvaras
ielas darbnīcā kā pulksteņu pieņēmēja,
bet vēlāk jau slīpēju un pievīlēju stiklus,
nomainīju siksniņas un dažādus sīkumus,
rasēju pulksteņu ciparnīcas,» stāsta Anita. Pulksteņi ar stāstu
Par to, kā katrs pulkstenis nonācis CauUz galvenās ielas – pulksteņu darbnīca nes ģimenē, ir savs stāsts, taču tos visus
ar 12 meistariem
radinieki šodien vairs nevar izstāstīt. Vien
Izstādē izkārtota tikai maza daļa no zina, ka cilvēki, atrodot bēniņos, nesuši tos
Ivara un viņa ģimenes pulksteņu kolekcijas Ivaram, bet viņš tos restaurējis, citus pats
– grezni un ne tik grezni sienas pulksteņi, pircis, citus sastellējis kopā no dažādām demodinātājpulksteņi un vesela plejāde taļām. Izstādē gan nav apskatāms, taču ļoti
dažādu rokas pulksteņu, no kuriem liela mīļš bijis viņas viens no pirmajiem Krievijā
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ražotajiem rokas pulksteņiem «Zvaigznīte»,
ko vectēvs, uzsākot mācības 1. klasē, uzdāvinājis, lai mazmeita nenokavē autobusu.
Izstādē vecākais ir ap 1831. gadu Vācijā
ražotais sienas pulkstenis, ko ģimene mīļi
iesaukusi par «zaķīti». «80. gadu beigās un
90. gadu sākumā vecos pulksteņus cilvēki
vienkārši izmeta. Tāpat atminos, ka reiz
kāds puisis uz darbnīcu atnesa labojamu
sienas pulksteni ar vitrāžu. Viņš mums to
pārdeva par trim rubļiem, taču pēc divām
dienām ieradās kāda meitene, jautājot, vai
brālis nav pārdevis pulksteni. Tas piederēja
pazīstamajai režisorei Dacei Vilnei. Mēs to
salabojām un atdevām atpakaļ,» tā Anita.

Izstādē – 184 pulksteņi
no ģimenes kolekcijas

«Ivaram ļoti interesēja pulksteņa estētiskā vērtība, viņš pats tos restaurēja, lai
izskatītos pēc iespējas tuvāk oriģinālam.
Visvairāk pulksteņu ir no 19. gadsimta,
taču ir arī pa kādam eksemplāram no 18.
gadsimta,» tā Evija. Tiesa, ģimene precīzu
pulksteņu uzskaiti nekad nav veikusi, daļu
laika rādītāju jau nodevuši citiem, mājās
saglabājot vien, kā paši saka, smukākos.
«Vienu brīdi šķita, ka mājās to pulksteņu
jau ir par daudz, un nolēmām tos nodot citiem. Taču, jāatzīst, ir interesanti klausīties,
kā katrs no pulksteņiem skan. Neatminos,
kur to dabūjām, taču izstādē ir viens pulkstenis, kas ik pēc 15 minūtēm skandina
jauku melodiju. 15 minūtes pāri vienu reizi,
pusstundā divas, 45 minūtēs trīs reizes un
veselā stundā četras reizes, ieskandinot arī
stundu skaitu. Gandrīz kā katoļu baznīcas
pulkstenis, tikai ar vēl skaistāku melodiju,»
spriež Anita, piebilstot, ka šis pulkstenis
ir aptuveni 30 gadus vecs un pēc atsperes
uzgriešanas tikšķ desmit dienas. Izstādē ir
eksponēti 184 pulksteņi no Caunes ģimenes
mantojuma, bet to vēl papildina vairāki
pulksteņi, kas glabājas muzeja krājumā un
līdz šim nav bijuši eksponēti, tostarp viens
nesen restaurēts pulkstenis.
Pulksteņu izstādi muzejā varēs apskatīt
līdz vasaras beigām, bet 24. jūlijā pulksten
16 uz sarunu par pulksteņiem muzejā aicina Caunes ģimenes dāmas – Anita un Evija.
Īpaši tiek gaidīti pulksteņmeistari.

Torņa izstāžu zālē «līst» ūdens

VAIRĀK INFO

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī apskatāma Jelgavas
Mākslinieku biedrības rīkotā
izstāde «Ūdeņi». Skatītājiem
iespēja novērtēt 17 pašmāju
mākslinieku skatījumu uz ūdeni
gleznās, fotogrāfijās, zīmējumos, vitrāžās, skulptūrās un
zīmējumos uz stikla. «Šī izstāde
no citām tematiskajām atšķiras
ar daudzpusību, jo skatītāju
pārsteidz ar lielu dažādību,»
tā Mākslinieku biedrības vadītājs Māris Brancis. Būtiski, ka
interesenti šajā izstādē var arī
iegādāties eksponētos darbus.

M.Brancis atzīst, ka ūdens
tematika jebkuram māksliniekam vienmēr bijusi uzmanības centrā, tikai katram
skatījums ir citādāks. Pērn
Jelgavas mākslinieku tematiskajā izstādē dominēja ainava
tikai gleznās, bet šoreiz ūdens
attēlots dažādos darbos – gleznās, fotogrāfijās, zīmējumos, Foto: Ivars Veiliņš
vitrāžās, skulptūrās, kā arī
zīmējumos uz stikla. «Tieši tāpēc tā ir ļoti tiks turpināta pērn iedibinātā prakse
daudzpusīga, apspēlējot tēmu dažādās – izstādes darbus var arī iegādāties. Par
tehnikās,» tā M.Brancis, kā piemēru minot šo iespēju jāinteresējas tornī. «Pagājušajā
Asnātes Marts Zuteres darbu «Puķūdens» gadā vairāki darbi šādā veidā ar tūristiem
– vāzi ar ziediem. Savukārt Nellija Skujenie- aizceļoja uz Krieviju, bet viens – uz Zviedce piedāvā skulptūru «Peldētājs».
riju,» stāsta M.Brancis. Izstāde tornī būs
M.Brancis piebilst, ka arī šogad izstādē apskatāma līdz 4. septembrim.

