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Pirmais Dziesmu
svētku zelts – pūtējiem

Jelgavā nekad
nav bijis vietas, ko
sauktu par rātslaukumu, kā tas
ir vairumā viduslaiku pilsētu.
Taču tāds, protams, bija, tikai
to dēvēja atbilstoši lietojumam
– par Tirgus laukumu.
Gadu gaitā Jelgavā ir bijuši
vairāki rātsnami. Lai izvairītos
no biežās pārvietošanās, 1686.
gadā birģermeistars, soģis,
rātskungi, eltermaņi un visi
namnieki lūdza hercogu Frīdrihu Kazimiru par 1100 valsts
dālderiem pārdot viņam piederošo namu pie tirgus.
Pēc 18. gadsimta pirmajā pusē notikušās pārbūves vēlās renesanses
stilā celtais nams ar īpatnējo tornīti un vējrādi kļuva par Jelgavas Tirgus
laukuma neatņemamu sastāvdaļu. Ieejas portālu greznoja cilnis ar
Jelgavas ģerboni un uzrakstu latīņu valodā, kas tulkojumā skan: «Šo
pilsētas valdi lai Dieva labvēlība uztur, taisnība grezno.» Īpaši izcelti
burti veidoja pārbūves gadu – 1743 (romiešu cipari).
Rātsnams piedzīvoja vēl vairākas pārbūves, līdz 1944. gada vasarā
kopā ar visu pilsētu gāja bojā.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Sākusies pieteikumu pieņemšana
vairākiem pabalstiem
bērndārzniekiem un skolēniem
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē sākusies pieteikšanās pabalstam
individuālo mācību piederumu iegādei, pabalstam ēdināšanai vispārējās izglītības iestādēs,
pirmsskolas izglītības
iestādes ēdināšanas
pakalpojuma apmaksai, kā arī braukšanas
maksas atvieglojumiem
pilsētas sabiedriskajā
transportā. Lai saņemtu atbalstu septembrī,
iesniegums jāiesniedz
līdz 15. augustam, taču
pārvalde aicina vecākus
pieteikšanos neatlikt uz
pēdējo brīdi.

Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestris «Rota» Agra Celma vadībā Jelgavai Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos izcīnīja pirmo Zelta
diplomu. A.Celms uzsver, ka viens svarīgs notikums ir aiz muguras, taču svētki pūtējiem tikai sākas – turpmākajās dienās slodze būs ļoti liela,
Foto: Ivars Veiliņš
jo jāpiedalās septiņos koncertos.
 Ritma Gaidamoviča

orķestru finālskate, kurā piedalījās
4. vidusskolas orķestris «Rota» Agra
Vairāk nekā 1000 Jelgavas skolēnu šonedēļ piedalās XI
Celma vadībā. Starptautiskā žūrija
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. Mūsdienu
mūsu pūtējus novērtēja ar Zelta
deju dejotājiem koncerti jau aiz muguras, izskanējis arī
diplomu. Lai gan iegūts vērtīgākais
pūtēju orķestru finālkonkurss. Vēl trīs mūsu kori piedalījās
diploms, A.Celms atzīst, ka tomēr
«Koru karos», taču lielākā daļa skolēnu svētku kulmināvarēja labāk. «Skanējums bija labs
ciju vēl tikai gaida. Svētku Jelgavas koordinatore Sanita
un gaumīgs, taču neiztikām bez
Baltiņa atzīst, ka, neskatoties uz lielo slodzi, dalībnieki
kļūdām. Mums traucēja neērtais
jūtas labi. «Darba apjoms jauniešiem ir ievērojams, taču
skatuves izvietojums, kurā starp
lielu problēmu mums nav. Arī ar ēdināšanu un sadzīves
mūziķiem bija lieli attālumi, līdz
apstākļiem abās skolās, kur dzīvo Jelgavas kolektīvi, esam
ar to grūtāk citam citu dzirdēt,» tā
apmierināti,» tā S.Baltiņa.
A.Celms, nosakot, ka prieks gan ir.
Bet trešdien Rīgas Latviešu
biedrības namā notika viens no
Mājās no svētkiem atgriezu- vēl piedalīsies svētku gājienā.
šās «Benefices» un «Intrigas»
Jelgavai svētkos pirmo Zelta dziedātāju gaidītākajiem pasākudejotājas, kurām koncerti jau aiz diplomu sagādāja pūtēji. Proti, miem «Koru kari», cīnoties par
muguras, taču svētdien kolektīvi otrdien Lielajā ģildē notika pūtēju labākā kora titulu. Šajās sacensībās

piedalījās trīs 4. vidusskolas kori
– zēnu koris «Spīguņi», 4. – 8. klašu
meiteņu koris «Spīgo studija» un 7.
– 12. klašu meiteņu koris «Spīgo».
Diemžēl līdz «Jelgavas Vēstneša»
nodošanai «Koru karu» rezultāti
vēl nebija paziņoti – tie kļuva zināmi
vēlā vakarā, bet skolas direktors
A.Celms pirms konkursa atzina, ka
koriem ir augsts līmenis un cerības
uz augstākajiem diplomiem ir.
Šobrīd Rīgā ieradušies arī visi
pārējie Jelgavas kolektīvi, lai šajās
dienās piedalītos mēģinājumos un
koncertos, bet svētdien, 12. jūlijā,
pulksten 9.15 Vecrīgā jelgavnieki
pulcēsies svētku gājienā, uz kuru
dosies arī Jelgavas pilsētas vadība.

Profesionālajās skolās uzņemšana turpinās
 Ritma Gaidamoviča

Šobrīd turpinās jauno audzēkņu uzņemšana Jelgavas
profesionālajās skolās – Amatu vidusskolā un Jelgavas tehnikumā. Atsevišķās profesijās grupas jau nokomplektētas,
bet jaunie audzēkņi vēl tiek gaidīti tērpu stila speciālista,
komercdarbinieka, mēbeļu galdnieka, apdares darbu
tehniķa un inženierkomunikāciju tehniķa specialitātē.
Jelgavas Amatu vidusskolas
direktore Edīte Bišere stāsta, ka šīs
nedēļas sākumā bija saņemti 145
iesniegumi. «Pieprasītākā ir pavāru,
frizieru, CNC darbagaldu iestatītāju

un maiznieku specialitāte, kur
grupas šobrīd jau nokomplektētas
un atsevišķās specialitātēs veidojas
pat neliels konkurss. Tāpat labi aizpildījusies grāmatvežu grupa, kurā

grib mācīties jaunieši pēc vidusskolas absolvēšanas,» stāsta E.Bišere,
uzsverot, ka vēl tiek gaidīti jaunieši,
kuri vēlas apgūt tērpu stila speciālista vai komercdarbinieka profesiju.
Šajās programmās saņemti tikai
daži iesniegumi. Direktore lēš, ka
uzņemšana Amatu vidusskolā
noslēgsies nākamnedēļ – 15. jūlijā
–, taču programmās, kur vēl būs
brīvas vietas, tā turpināsies līdz pat
vasaras beigām. E.Bišere uzsver, ka
nākamajā mācību gadā Amatu vidusskola līdztekus CNC darbagaldu

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

iestatītājiem kā jaunumu piedāvā
apgūt arī metinātāja, virpotāja,
frēzētāja, atslēdznieka arodu. Jāpiebilst, ka Amatu vidusskolā arī
nākamajā gadā jauniešiem pēc 9.
klases no 17 gadiem un vidusskolu
beidzējiem būs iespēja mācīties kādā
no Eiropas Sociālā fonda atbalstītajām programmām un saņemt
stipendiju līdz 113 eiro mēnesī. Ar
uzņemšanas noteikumiem var iepazīties Jelgavas Amatu vidusskolas
mājas lapā www.javs.lv.
Turpinājums 3.lpp.
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Sociālo lietu pārvaldes Sociālās
palīdzības administrēšanas nodaļas sociālā darbiniece Edīte Zvilna
stāsta, ka pirmajā nedēļā saņemti
15 vecāku iesniegumi.
Sociālo lietu pārvalde skaidro,
ka pabalsts individuālo mācību
piederumu iegādei 57 eiro apmērā
pienākas vispārējās izglītības iestāžu klātienes audzēkņiem, kuru
ģimenē ir darbspējīgas personas,
bet mēneša vidējie ienākumi nepārsniedz 128,06 eiro uz vienu
ģimenes locekli, kā arī tad, ja
ģimenē nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram
ģimenes loceklim nav lielāki par
205 eiro mēnesī. Tāpat 57 eiro
pabalsts pienākas bērnam, kurš
dzīvo aizbildņa ģimenē un kurā
vidējie mēneša ienākumi uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz 235
eiro mēnesī. Lai pretendētu uz
šo pabalstu, jāiesniedz arī iztikas
līdzekļu deklarācija.
Tāpat sākusies pieteikumu
pieņemšana pabalstam ēdināšanai
vispārējās izglītības iestādēs. Uz to
var pretendēt iedzīvotāju grupas,
kuru ikmēneša ienākumi atbilst
jau minētajiem, lai pretendētu
uz pabalstu individuālo mācību
piederumu iegādei, kā arī daudzbērnu ģimenes. Tāpat pašvaldība
nodrošina pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksas segšanai 20
procentu apmērā no pakalpojuma
cenas, bet ne vairāk kā 0,28 eiro
dienā 4. – 6. klašu skolēniem, kuri
norēķiniem par ēdināšanas pakalpojumu izmanto Jelgavas pilsētas

skolēna apliecību. Lai to saņemtu,
vecākiem Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē jāvēršas ar iesniegumu. 1.
– 3. klašu skolēniem brīvpusdienas
nodrošina valsts.
Šobrīd var pieteikties arī pabalstam pirmsskolas izglītības
iestādes ēdināšanas pakalpojuma
apmaksai. Pabalstu ēdināšanas pakalpojuma apmaksai par faktiski
saņemto ēdināšanas pakalpojumu,
bet ne vairāk kā 43 eiro mēnesī
piešķir bērnam no ģimenes, kuras
vidējie ienākumi katram ģimenes
loceklim mēnesī nepārsniedz
128,06 eiro, kā arī daudzbērnu
ģimenēm.
Pabalstu pilsētas sabiedriskā
transporta braukšanas maksas
segšanai, uzrādot dokumentu,
kas dod tiesības uz braukšanas
atvieglojumu, piešķir Jelgavas
pilsētas un citu pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības
iestādes klātienes izglītojamajiem,
kuru ģimenē vidējie ienākumi uz
vienu ģimenes locekli nepārsniedz
128,06 eiro mēnesī, kā arī izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm,
bērniem bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem,
nepārsniedzot dienā piecas braukšanas reizes.
Lai saņemtu minētos pabalstus
jau no jaunā mācību gada sākuma,
pabalsta pieprasītājam, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu, līdz 15. augustam jāvēršas
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9 ar
iesniegumu un dokumentiem, kuri
nepieciešami lēmuma pieņemšanai atbilstoši attiecīgā pašvaldības
pabalsta veidam.
Daudzbērnu ģimenēm, kurām
nav nepieciešama ienākumu izvērtēšana, iesniegums jāiesniedz
Sociālo lietu pārvaldes Informācijas
centrā (115. kabinetā). Pieņemšanas laiks: no pirmdienas līdz
ceturtdienai – no pulksten 8 līdz
17 ar pusdienu pārtraukumu no
pulksten 12 līdz 13, piektdienās
– no pulksten 8 līdz 14.30, pusdienas
pārtraukums no pulksten 12 līdz
12.30. Iesniegums pabalstam ar
ienākumu izvērtēšanu, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, jāiesniedz
104. vai 106. kabinetā. Pieņemšanas
laiks: pirmdienās no pulksten 9 līdz
12 un no 15 līdz 19, no otrdienas līdz
ceturtdienai – no pulksten 9 līdz 12.
Neskaidrību gadījumā zvanīt pa
tālruni 63007224, 63048914.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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viedokļi

Pasaulē tas nav nekas jauns, taču Jelgavā un, izrādās, arī Latvijā šāda biznesa
joma līdz šim bija tukša – uzņēmēja Dace Segliņa izveidojusi tādu kā darba biržu
jauniešiem, kuriem par minimālo atalgojumu tiek piedāvāts strādāt dažādus
palīgdarbus. Jaunieši, bet tikai tie, kuriem ir augsta atbildības izjūta un vēlme
strādāt, var pieteikties dažādu īslaicīgu palīgdarbu veikšanai, pretī saņemot
samaksu 2,17 eiro stundā. Savukārt pilsētas uzņēmēji un arī privātpersonas nu
var noalgot jaunieti kaut uz stundu vai dažām, lai veiktu kādu palīgdarbu. Uzņēmums «Jauniešu nodarbinātības centrs «Varu»» jau sadarbojas arī ar Jelgavas
profesionālajām skolām, kur audzēkņiem tiek piedāvāta iespēja vasarā un pēc
skolas pastrādāt. Jelgavas Amatu vidusskolas direktore Edīte Bišere atzīst, ka
šāda iniciatīva ir apsveicama: «Manā izpratnē tas nav bizness, vismaz pagaidām
un ne Jelgavā – tas drīzāk ir sociāli atbildīgs projekts, kurā uzņēmēja ir gatava
savest kopā strādātgribošu jaunieti ar darba devēju. Mēs kā skola šādu ideju
atbalstām, tāpēc arī uzņēmējai devām iespēju uzrunāt mūsu jauniešus. Mēs jau
redzam, kas notiek ar pašvaldības iniciatīvu piedāvāt darbu skolēniem vasarā
– gribētāju ir tik daudz, ka visiem pat šo iespēju nevar nodrošināt. Tas tikai apliecina, ka ne visiem jauniešiem vajag visu un uzreiz, labu un vēl labi apmaksātu
darbu – mūsu pilsētā ir pietiekami daudz jaunu cilvēku, kas var un grib strādāt,
vispirms apliecinot sevi darbā, nevis izvirzot prasības. Tāpēc man gribas ticēt, ka
no šāda projekta ieguvēji būs kā jaunieši, tā arī pilsēta.»

«Varu» grib pierādīt,
ka jaunieši ir
uzticams darbaspēks
Dace Segliņa, SIA «Jauniešu
nodarbinātības centrs «Varu»»
īpašniece:
«Mans pamatdarbības lauks
nu jau gadiem ilgi bijis nekustamo īpašumu apsaimniekošana,
un tieši tad arī saskāros ar ļoti
aktuālu problēmu – atrast palīgstrādniekus īslaicīgiem darbiem
ir ārkārtīgi grūti. Te vajag zāli
nopļaut, te – kaut ko izrakt, te
– žogu nokrāsot, bet cilvēka, kas
strādā, nav. Tad arī pakāpeniski
radās doma veidot tādu kā bāzi
cilvēkiem, kas būtu gatavi veikt
šādus palīgdarbus. Jau pirms diviem gadiem izveidoju jaunu SIA,
bet tā reāli darbu sākam tikai šogad. Patlaban uzņēmuma nosaukums ir «Jauniešu nodarbinātības
centrs «Varu»», jo esmu sapratusi,
ka tieši jaunieši ir potenciālais
darbaspēks, kas mūsu valstī nav
novērtēts. Gribējās to mainīt un
dot jauniešiem iespēju. Sākotnēji
bija ideja nodarbināt jauniešus
vecumā no 15 līdz 25 gadiem, bet
likumu dēļ, kas nosaka dažādus
ierobežojumus jauniešu nodarbinātībai līdz 18 gadiem, pagaidām
esmu izvēlējusies darbā iesaistīt
jauniešus no 18 gadu vecuma. Līdz
ar to tie ir jaunieši, kuri mācās vidusskolas pēdējās klasēs, tehnikumos, amatu skolās, studē. Viņiem
ir pietiekami daudz brīvā laika, ko
var piepildīt saturīgi – strādājot un
arī nedaudz nopelnot.
Mūsu vēlme ir nevis veidot datubāzi ar neskaitāmiem jauniešiem,
bet gan tiešām izraudzīties tos,
kuri gatavi strādāt ar vislielāko
atbildību – tā teikt, tiešām būt vīrs
un vārds. Jau šobrīd vairākus tādus esam atraduši – skaidri zinām,
ka viņi ir ieinteresēti strādāt un
darbu paveiks ar lielu atbildību.
Līdz ar to arī mūsu klientiem,
kuriem nepieciešami šādi palīgstrādnieki, ir noteikta garantija,
ka tiks piedāvāts strādātgribošs
un atbildīgs jaunietis, kas mūsdienu darba tirgū ir ārkārtīgi
svarīgi. Un arī mums ir svarīgi, lai
iesaistīto jauniešu nebūtu krietni
vairāk, kā šobrīd ir pieprasījums
pēc darbarokām, – negribam, lai
tiem foršajiem un labajiem jau-

niešiem varētu piedāvāt darbiņu
tikai uz stundu mēnesī – viņi arī
grib nopelnīt, tāpēc piedāvājumam un pieprasījumam ir jābūt
atbilstošam.
Šobrīd tas, ko jaunietis pie
mums var nopelnīt, ir 2,17 eiro
stundā «uz rokas» – tā ir minimālā
likme valstī. Protams, darbs ir
oficiāls, tiek noslēgts darba līgums,
maksāti nodokļi. Tas mums bija
ļoti svarīgi, tāpēc, pirms uzsākt
darbu, konsultējāmies ar Valsts
darba inspekciju, jo Latvijā šāda
veida uzņēmējdarbība ir kas nebijis.
Mūsu ideja ir tāda, ka jauniešiem palīgstrādnieka darbu var
piedāvāt gan pilsētas uzņēmēji,
gan privātpersonas. Tātad, ja kādam vajadzīgas palīdzīgas rokas,
viņš vēršas mūsu uzņēmumā, mēs
piemeklējam šim darbam atbilstošāko jaunieti, kurš ierodas, kārtīgi
padara darbiņu, pēc tam pasūtītājam tiek izrakstīts rēķins, ko viņš
apmaksā. Mūsu takse pasūtītājam
arī nav liela – ja nepieciešams
veikt kādus nelielus darbus, kas
neaizņem vairāk par trīs stundām,
tad par katru jaunieša nostrādāto
stundu jāmaksā trīs eiro, bet,
ja darbs ir apjomīgāks, tad par
katru jaunieša nostrādāto stundu

jāmaksā 2,50 eiro.
Pēc būtības var
teikt, ka pagaidām tas
vairāk ir sociāls projekts – skatīsimies, kā
tas attīstīsies. Šobrīd
jaunieši vairāk tiek
iesaistīti teritorijas
sakārtošanas darbos,
piemēram, kādam
zāle jānopļauj, tūlīt
sāksim pārkrāsot kādas koka mājas fasādi
ar «Pinotex», tad bruģis no zāles jāatbrīvo,
žogs jānokrāso – darbi tādi, kas neprasa
speciālu kvalifikāciju.
Taču tajā pašā laikā tā
ir iespēja jauniešiem
sevi pieradīt un, iespējams, satikt savu
potenciālo darba devēju. Jebkurš, kura
mājā ieiet jaunietis, viņu vērtēs,
un, ja jaunais cilvēks spēs sevi
labi parādīt, tad tas jau var būt
nākamais solis viņa karjerā.
Esam nolēmuši, ka jauniešiem,
kuri sevi patiešām darbos pierādīs,
mēs noteikti būsim gatavi dot
arī rekomendācijas nākamajiem
darba devējiem. Ko šodien prasa
jaunietim, kurš tikko pabeidzis
skolu? Kaut nelielu, bet vismaz
kaut kādu pieredzi, un tad sākas
apburtais loks: kur lai ņem pieredzi, ja katrs darba devējs grib
jau pieredzējušu? Mēs varam būt
šāds pirmais solis darba pieredzes
iegūšanā. Jauniešiem vēl viss
mūžs priekšā – gribas, lai viņi to
mūžu izvēlas dzīvot Latvijā un pie
pirmās izdevības nemeklē iespēju
aizbraukt…
Pirmie klienti mums ir radušies,
tā teikt, no mutes mutē – vienam
darbiņš izdarīts, un viņš mūsu
pakalpojumus iesaka citiem. Taču
mēs esam gatavi par sevi informēt
arī plašāku sabiedrību – jau esam
viesojušies abās mūsu pilsētas profesionālajās skolās, esam Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociācijas
biedrs, drīz taps uzņēmuma mājas
lapa, bet pagaidām ar mums var
sazināties pa e-pastu jelgava@
varu.lv.»

Ceturtdiena, 2015. gada 9. jūlijs

«Pēc skolas jau
tomēr ir brīvais laiks»
Atis Lielcepure, 19 gadi, mācās,
strādā «Varu»:
«Man patīk!
Iespēju šeit strādāt ieguvu savā
skolā – Jelgavas
tehnikumā, kur
nu jau mācīšos 4.
kursā par apdares darbu tehniķi.
Meklēju iespēju
piepelnīties no
skolas brīvajā laikā un šajā centrā
tieši to arī iegūstu
– varēšu pastrādāt ne tikai tagad,
vasarā, bet arī rudenī un ziemā,
kad sāksies skola. Pēc skolas jau
tomēr ir brīvais
laiks, kurā varu
arī strādāt, citādi
sanāk tāda bezdarbība. Šobrīd
betonēju žogu
stabus – celtniecības darbs, super!
Nav tieši manā specialitātē, bet ir
celtniecībā, kas tiešām ir lieliski.
Lai gan es nesmādētu arī ravēšanu – ja vajadzēs, ravēšu! Varbūt
nedēļām ilgi negribētu to darīt, bet
darbs ir darbs.
Neesmu no tiem jauniešiem, ku-

riem visu vajag uzreiz – labu darbu,
lielu algu, jo apzinos, ka ar kaut ko
jāsāk: te man ir iespēja sākt. Ja vēl
var apvienot ar mācībām, tad tas ir
tieši tas, kas man šobrīd vajadzīgs.
Šī ir mana pirmā darba pieredze,
un es varu teikt, ka pagaidām esmu
apmierināts.»

«Šo iespēju atradu
caur sludinājumu»
Vikija Lešinska, 22 gadi,
studente, strādā «Varu»:
«Es biju pirmā, kas sāka
strādāt «Varu» – šādu iespēju
atradu caur sludinājumu. Man
ir palicis pēdējais pusgads, ko
studēt Ekonomikas un kultūras akadēmijā, un, protams,
jau sāku meklēt darbu, kur
varētu piepelnīties. Manuprāt,
šāda ideja ir vienkārši lieliska
tieši tiem jauniešiem, kuri vēl
mācās. Tu vari satikt tik dažādus cilvēkus, pilnveidot savas
komunikācijas prasmes, iegūt
kontaktus, un, galvenais, darbs
ir tik dažāds. Pirmdien vari ravēt, bet jau trešdien – palīdzēt
apkalpot banketu. Tā kā biju
pirmā jauniete, kas sāka strādāt
«Varu», tad šobrīd man uzticēts
koordinēt arī pārējo jauniešu
darbu. Kopumā tie ir ap desmit
jauniešu, kuri visi gan vēl nav
iesaistīti darbos, jo ir daļa,

kas vasarā no pilsētas izbrauc
– visbiežāk tie ir profesionālo
skolu audzēkņi, kuri dzīvo citā
pilsētā vai novadā, taču viņu
koordinātas tiek saglabātas, lai
rudenī turpinātu sadarbību.
Es ar šo iespēju esmu ļoti apmierināta un, kaut arī samaksa
nav liela, zinu, ka, cītīgi strādājot, stundas sakrājas un nopelnīt arī var. Piemēram, šonedēļ
mums viena meitene uz piecām
nedēļām sāk strādāt karameļu
ražotnē Jelgavā, un tās jau vairs
nav tikai dažas stundas nedēļā.
Mana pirmā pieredze bija
kādā privātmājā, kur darbs ir
vēl visai vasarai – gan ravējām,
gan puķes stādījām, gan mulču
bērām.»
Sagatavoja Kristīne
Langenfelde,
foto Raitis Supe
un no personīgā arhīva

Pilsētnieks vērtē

Vai vasara jums ir
izdevusies?
Aigars, mašīnists:
– Vērtējot kopumā, man
šķiet, ka ir
izdevusies.
Tiesa, šobrīd
gan strādāju, taču brīvdienās
ar paziņām paceļoju pa Latviju. Pavasarī izdevās aizbraukt
uz Angliju, bet augustā gaidāms divu nedēļu atvaļinājums
– ceru, ka tad būs labs laiks. Ja
ārā silts, tad jau arī strādāt ir
patīkami.
Anastasija,
skolniece:
– Jā, noteikti!
Man šobrīd ir
aktīvākā sacensību sezona – nedēļā
vismaz vienas vieglatlētikas
sacensības, un līdz šim vienmēr
arī pārvesta kāda medaļa. 2. vai
3. vieta izcīnīta, un tas ir stimuls
strādāt tālāk. Treniņi ir katru
dienu, līdz ar to nav laika pat
uz jūru aizbraukt, taču tas nekas, jo sacensības ir svarīgākas.
Augusta beigās būs brīvāks, tad
arī varēšu pirms skolas mazliet
atpūsties.
Lilija, strādā
gaļas kombinātā:
– Mazliet žēl,
ka tikko atvaļinājums
beidzās, taču
neko sliktu par šo vasaru nevaru
teikt. Daudz ir pagūts: septiņas
dienas biju ceļojumā uz Zviedriju, apskatīju Rundāles pili un
tās dārzu. Laiks arī bija labs. Šovasar atvaļinājuma vairs nebūs,
taču laiks rādīs – varbūt brīvdienās kaut kur aizbraukšu.
Santa, topošā pavāre:
– Diemžēl pagaidām nevaru teikt, ka
man šī vasara
būtu izdevusies. Cerēju atrast darbu savā
specialitātē – šobrīd mācos par
pavāri –, taču bez rezultātiem.
Vēl joprojām esmu darba meklējumos. Ceru, ka vasaras otrā
puse būs daudz interesantāka.
Esmu iecerējusi aizbraukt uz
jūru un ekskursijā uz Liepāju.
Uldis, studē
loģistiku:
– Noteikti
varu apgalvot, ka šī
vasara ir izdevusies. Bija
silts laiks, paspēju pasauļoties,
papeldēties, ceru arī, ka vasarīgais laiks vēl atgriezīsies. Tāpat
varu būt priecīgs, ka atradu vasaras darbu Jelgavas uzņēmumā
«Evopipes», lai varu starp studijām piepelnīties. Vēl šovasar
esmu iecerējis aizbraukt uz kādu
no lielajiem festivāliem.
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«Villa Medem» iegādājies
investors no Vācijas
 Ilze Knusle-Jankevica

Vēsturiskā Medemu
dzimtas ēka, kas atrodas pie Uzvaras parka
Jelgavā, beidzot tikusi
pie jauna īpašnieka,
kurš ir ieinteresēts
to sakārtot. «Šo ēku
iegādājies kāds investors no Vācijas.
Pagaidām viņš vēl nav
izlēmis, kas ēkā atradīsies vēlāk, jo sākumā tā jāsaved vismaz
tādā stāvoklī, lai to
varētu iekonservēt,»
norāda investora pārstāve Latvijā Sintija
Gribule.
Viņa atklāj, ka darījums
par īpašuma Jelgavā, Uzvaras
ielā 55, iegādi noticis aprīlī un
investors ir privātpersona no
Vācijas, bet sīkākas detaļas
nestāsta. Spriežot pēc pēdējām
publiski pieejamām ziņām, pagājušā gada augustā «Villa Medem» pārdošanā tika piedāvāta
par nepilniem 70 000 eiro.
Kā norāda S.Gribule, jaunajam investoram jau ir pieredze
ar vēsturiskiem īpašumiem
– viņam Vācijā piederot pils uz
ūdens. Medemu dzimtas bijušo
īpašumu
viņš atradis internetā,
ela
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a
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iel
jni
e
u
Zv
iep
L
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«Sāksim ar teritorijas
iela
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Ka
sakopšanu
un žoga nomaiņu, jo

problēmas rada personas, kas jo ēkā jāizbūvē gan visas komuik pa laikam iekļūst ēkā, neska- nikācijas, gan jāveic remonts.
toties uz norādi, ka tas ir pri- «Ēka ir ļoti sliktā stāvoklī – var
vātīpašums,» stāsta S.Gribule, teikt, ka iekšā nekā nav, tikai
piebilstot, ka jau ir uzstādītas ķieģeļu sienas,» tā viņa. Jāpietrauksmes sirēnas, lai aizbaidī- bilst, ka ēka ir valsts nozīmes
tu nevēlamas personas. Tāpat kultūras piemineklis un visi
teritorijā tiek pļauta zāle, bet darbi jāsaskaņo ar Valsts kulaugustā plānots uzstādīt jaunu tūras pieminekļu aizsardzības
žogu. Lai gan Uzvaras parkā inspekciju. «Jaunais īpašnieks
netālu no «Villa Medem» ir vēl nav izlēmis, kas ēkā būs
Ka
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To būvējis pēdējās Kurzemes
hercogienes Dorotejas brālis
grāfs Žanno fon Medems. Ēku
projektējis arhitekts Johans
Georgs Berlics, un tā uzcelta
1818. gadā. Otrajā pasaules
karā ēka tika izpostīta, taču
padomju vara no 1946. līdz
1954. gadam to atjaunoja, vēlāk
tā kļuva par linu kombināta
klubu, kurā līdz pat 80. gadu
beigām norisinājās dažādi pasākumi un dejas. To savā grāmatā «Jelgava 94» pieminējis
arī rakstnieks Jānis Joņevs,
atceroties, ka tur notika dažādi
koncerti smagākas mūzikas
piekritējiem.
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 «Pasažieru vilciens» informē,
ka trešdien, 15. jūlijā, saistībā
ar dzelzceļa remontdarbiem
Olaines stacijā noteiktas nelielas
izmaiņas atsevišķos maršruta
Jelgava–Rīga elektrovilcienu kustības sarakstos. Vilcieni Jelgava
(pulksten 10.43)–Rīga (11.32), Jelgava (pulksten 12.07)–Rīga (12.56)
un Jelgava (pulksten 13.36)–Rīga
(14.25) no Jelgavas līdz Dalbei kursēs atbilstoši noteiktajam sarakstam. Savukārt no Olaines stacijas
un visām pārējām pieturvietām
izbrauks 2 – 3 minūtes vēlāk nekā
ierasts, tādēļ arī Rīgā ieradīsies
vēlāk – attiecīgi pulksten 11.34,
12.58 un 14.27.
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Organizatori informē, ka sestdien jau no pulksten 17 tiks slēgta satiksme Jāņa Čakstes bulvārī
posmā no Lielās ielas līdz Ūdens
ielai, bet pārējos ielu posmos
satiksme tiks slēgta no pulksten
21.45. Satiksmes ierobežojumi
būs spēkā līdz pulksten 1 naktī.
Maratona organizatoru centrs
atradīsies Pasta salā, un tajā jau
10. jūlijā no pulksten 12 līdz 21
varēs izņemt sacensību numurus un reģistrēties skrējienam.
Pasākuma dienā centrs sāks darboties pulksten 12, un numuru
izsniegšana beigsies pusstundu
pirms starta.
Bērni startēs pirmie – pulksten
20. Bērnu skrējiens notiks četrās
distancēs – īsākā būs 200 metri,
garākā – 1 kilometrs. Pārējiem
skrējieniem – pusmaratonam
(21,097 km), «Nike» skrējienam
(10,59 km) un Tautas skrējienam (5,27 km) – starts tiks dots
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22. Tautas skrējiena
dalīsies
sešas komandas.
ka šogad skrējēju būs vēl vairāk un uzzināt vairāk par maratonu,
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var veiktVaļņuarī
Pusmaratons Jelgavā notiek – trešdienas rītā Jelgavas nakts kā arī iepazīties ar skrējiena
iela nūjojot.
a
un bija pieteiku- maršrutu var mājas lapā www.
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 Jelgavas pilsētas skeitparka
konstrukcijas ir avārijas stāvoklī
un apdraud apmeklētāju drošību,
tāpēc skeitparks apmeklētājiem slēgts. Jelgavas pašvaldības
speciālisti apsekojuši SIA «Sporta
komplekss «Zemgale»» teritorijā
Rīgas ielā 11 esošo skeitparku.
Apsekošanas gaitā konstatēts, ka
tā inventārs ir avārijas stāvoklī un
tam nepieciešams remonts – ir
bojātas metāla konstrukcijas, kā
arī nepieciešama visu ieseguma
saplākšņu demontāža no metāla
konstrukcijām. Šobrīd pieņemts
lēmums apmeklētājiem slēgt skeitparka teritoriju un veikt inventāra
remontdarbus. Par skeitparka
darbības atjaunošanu tiks sniegta
papildu informācija.

Valsts nozīmes kultūras pieminekli «Villa Medem» iegādājusies privātpersona no Vācijas. Jaunais
īpašnieks apņēmies ēku savest kārtībā, bet vēl nav izlēmis, kas tajā atradīsies. Foto: Raitis Supe

Satiksmes ierobežojumi Jelgavas pusmaratona laikā

Dobe

 Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP) aicina
atsaukties jelgavniekus, kuri
būtu gatavi nedēļu savā ģimenē
uzņemt Jelgavas sadraudzības
pilsētas Ivanofrankovskas (Ukraina) bērnus un jauniešus vecumā
no deviņiem līdz 16 gadiem. Plānots, ka ukraiņu bērni un jaunieši
Jelgavā ieradīsies 20. jūlijā un šeit
dzīvos septiņas dienas. Ģimenes
uzdevums ir bērniem nodrošināt
naktsmājas un brokastis. SIP vadītāja Ilga Antuža stāsta, ka lielākā
daļa ģimeņu, kuras gatavas uzņemt
ukraiņu bērnus, šobrīd ir atrastas,
bet vēl nepieciešamas vismaz septiņas. Paredzēts, ka mūsu pilsēta
ar Jelgavas pašvaldības atbalstu
uzņems 30 bērnus un jauniešus
no Ivanofrankovskas. Pa dienu
SIP organizēs dažādas ekskursijas,
sporta pasākumus un citas aktivitātes, piemēram, bērni iepazīs
Jelgavu, dosies uz jūru, apmeklēs
«Prāta vētras» koncertu, maizes
ceptuvi «Lāči», šokolādes ražotni
«Pure Chocolate», «Līčus», Rundāli,
strausu fermu Glūdā un citas vietas.
Ģimenes var pieteikties pa tālruni
29225919 (Ilga).
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Profesionālajās
skolās uzņemšana
turpinās
Savukārt Jelgavas tehnikumā
piektdien, 10. jūlijā, noslēdzas
uzņemšanas pirmā kārta. Šobrīd
zināms, ka vairāku specialitāšu
grupas jau nokomplektētas, bet
autoatslēdznieku specialitātē
pieprasījums ir tik liels, ka
skola veidos pat divas mācību
grupas. «Šobrīd esam saņēmuši
vairāk nekā 160 iesniegumu.
Visvairāk pieteikumu saņemts
datorsistēmu tehniķa un autoatslēdznieka specialitātē. Apgūt
autoatslēdznieka profesiju vēlas
vairāk nekā 40 jaunieši, un esam
nolēmuši, ka veidosim divas
grupas,» stāsta Jelgavas tehnikuma direktore Janīna Rudzīte,
piebilstot, ka pieprasījums ir
labs arī klientu apkalpošanas
un viesnīcu pakalpojumu specialitātē, kur arī grupas jau
pilnas. «Mazs pieprasījums ir
pēc apdares darbu tehniķa, galdnieka un inženierkomunikāciju
tehniķa profesijas, kur saņemti
vien daži pieteikumi. Taču šajās
specialitātēs pēdējos gados esam
daudz strādājuši un ieguldījuši,
lai izveidotu modernu materiālo bāzi,» stāsta J.Rudzīte.
Jāpiebilst, ka uzņemšana specialitātēs, kur vēl nav aizpildītas
visas vietas, turpināsies līdz 15.
augustam. Uzņemšana Jelgavas
tehnikumā notiek Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 37 (tehnikuma dienesta viesnīcas telpās).
Arī Jelgavas
tehnikumā
kuros tiks 12.
ielu posmi,
klašu absolventiem
aizliegts apstātiesir iespēja
mācīties Eiropas Sociālā fonda
slēgto posmu
atbalstītajās
programmās un
a
iel
apbraucamielīdz
ceļi 113 meiro
es
saņemt stipendiju
s
tik
Sa
mēnesī. gājēju
Tehnikuma
piedāvāto
ceļš
specialitāšu sarakstu un informāciju par uzņemšanu var
Ganību iel
a
iegūt skolas mājas
lapā
www.
jelgavastehnikums.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Lasītāju vēstules

Lūdz atsaukties šoferi,
kurš atveda no Zanderu kapiem
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā vērsās
kāda kundze, lai ar laikraksta palīdzību
atrastu izpalīdzīgo šoferi, kurš viņu no
Zanderu kapiem aizveda līdz pilsētas
centram. Visticamāk, viņa mašīnā kundzei
izkrita atslēgas, kuras ļoti vēlētos atgūt.
Kundze stāsta, ka svētdien, 28. jūnijā,
ap pulksten 12 viņa bija Zanderu kapos.
«Todien es ne visai labi jutos. Izejot no
kapsētas, pamanīju tumši zilu automašīnu, kurā iekšā sēdēja vīrietis. Uzrunāju
viņu, un izrādījās, ka kungs tieši grasās
braukt uz pilsētas centru – viņš bija ļoti
atsaucīgs un piekrita mani aizvest līdz
Annas baznīcai. Kāpjot ārā no mašīnas,
iedomājos viņam samaksāt par braucienu

un no kabatas ņēmu ārā maku. Tajā brīdī
kaut kas nodžinkstēja, un es iedomājos,
ka man izbirusi sīknauda, tāpēc troksnim
nepievērsu īpašu uzmanību, taču laipnais
šoferis man teica, ka naudu no manis
neņemšot – lai es liekot to maku nost,»
stāsta kundze.
Tikai vēlāk viņa konstatējusi, ka kabatā vairs nav atslēgu. Visticamāk, tās
no kabatas izkritušas maka izņemšanas
brīdī. «Kopā tur bija trīs atslēdziņas, un
es vēlreiz būšu ļoti pateicīga šoferim, kurš
man jau reiz izpalīdzējis, ja viņš, savā
automašīnā atradis atslēgas, sazināsies ar
mani. Es ļoti gribētu tās atgūt,» palīdzību
lūdz kundze. Ar viņu var sazināties pa
tālruni 63021904.

Ceturtdiena, 2015. gada 9. jūlijs

Krustojumā rosina
aizliegt kreiso pagriezienu
Kāds autovadītājs rosina
aizliegt kreiso
pagriezienu no
Lielās ielas uz
Čakstes bulvāri,
braucot virzienā
uz Pārlielupi.
Tiesa, kaut
arī satiksmes
intensitāte šajā
krustojumā ir
augsta, Valsts
policija informē,
ka no kopumā
četriem šogad
notikušajiem
ceļu satiksmes
negadījumiem
šajā krustojumā tikai viens
saistīts ar kreiso
pagriezienu.
Foto: Raitis Supe

Atrasts briļļu maciņš
Pie kases veikalā «Maxima» atrasts briļļu maciņš. Briļļu maks atrasts 3. jūnijā
pie kases veikalā «Maxima» tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža», informē
atradēja. Maciņa īpašnieks ar viņu var sazināties pa tālruni 29959603.

«Lai daudz baltu dieniņu un
izaugsme mūsu mīļajai Jelgavai!»
«Izskanējušas dziesmas, apklusuši dejotāju raitie soļi, izklīduši smaidošie, viesmīlīgie
Jelgavas svētku organizatori, viesi un visi
jelgavnieki. Labprāt šādos jaukos svētkos
pabūtu vēl un vēl...
Jelgavas Pensionāru biedrība vēlas pateikties Jelgavas pilsētas domei un visiem
svētku pasākumu organizatoriem par doto
iespēju būt kopā un svinēt pilsētas 750.
gadadienu. Priecājamies, ka bija iespēja
pabūt tik daudzos interesantos, daudzvei-

Kāds «Jelgavas Vēstneša» lasītājs
satiksmes dalībnieku drošības interesēs lūdz izskatīt iespēju vismaz dienas
laikā aizliegt kreiso pagriezienu no
Lielās ielas uz Jāņa Čakstes bulvāri,
braucot virzienā no centra. Šāds ierosinājums saistīts ar, viņaprāt, salīdzinoši
biežajām avārijām, kas, veicot kreiso
pagriezienu, notiek Lielās ielas un
Jelgavas Pensionāru biedrības Čakstes bulvāra krustojumā.
priekšsēdētāja Brigita Baškevica
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Ieva Sietniece

dīgos pasākumos. Katrs varēja atrast to, kas
viņu visvairāk interesē. Liels paldies svētku
organizatoriem!
Lai nepietrūkst izdomas, drosmes un
arī naudas līdzekļu citu skaistu pasākumu
organizēšanai un vadīšanai!
Lai daudz baltu dieniņu un izaugsme
mūsu mīļajai Jelgavai!»

Paldies par veiksmīgo operāciju un ārstēšanu

«Vissirsnīgākā pateicība visam Jelgavas pilsētas slimnīcas Traumatoloģijas
nodaļas kolektīvam un it sevišķi traumatologam J.Juknam par veiksmīgo operāciju un ārstēšanu!»
Bijusī paciente A.Bernāne

Vērtīgās nodarbības Boulinga akadēmijā
«Arī mani kā vecmāmiņu uztrauc jautājums par skolēnu brīvā laika pavadīšanu,
tāpēc nolēmu tajā ieguldīt arī savu artavu
– man tāds kustīgs, ātrs, fikss puisis ar
lielu enerģijas daudzumu!» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta kāda kundze, kura
vēlas pateikt paldies Aivaram Zizlānam
par laiku, ko viņas mazdēls pavadījis «A
– Z boulinga» vasaras nometnē.
«Jelgavas Vēstnesī» iepazīstoties ar
informāciju par to, kā jauniešiem saturīgi
pavadīt brīvo laiku, mana izvēle krita uz
plašo sporta pasākumu piedāvājumu «A
– Z boulinga» akadēmijā. Informācija,
kādu ieguvu arī no A.Zizlāna kunga
personīgi, apstiprināja manu izvēli, un
atlika vien par to informēt pašu mazdēlu
un viņa mammu. Viņi ar prieku piekrita

šādai iespējai – kā nekā visa diena tomēr
aizņemta aktīvās nodarbībās un uzraudzībā.
Man bija iespēja nedaudz veltīt laiku,
lai uzmestu aci nodarbībās notiekošajam,
un pārsteidza visu bērnu draudzīgums.
A.Zizlāna kungs prot izveidot bērnu
starpā sapratni, izvairīties no savstarpējām nesaskaņām – katrs bērns atrod
sev piemērotāko sporta veidu: cits pie
boulinga celiņa, cits pie tenisa galdiņa,
cits sit biljarda bumbas. Viņš patiešām
kādam bērnam ir kā tētis, citam – kā
vecākais brālis. Padārgi gan, bet bērni
noteikti ir ieguvēji,» pateicību A.Zizlānam
izsaka, kā pati raksta, apmierinātā vecāmamma, vecākiem, kuri vēl nav izlēmuši,
kā nodarbināt savu atvasi vasarā, iesakot
painteresēties par šo vasaras nometni.

informē, ka šogad Lielās ielas un Jāņa
Čakstes bulvāra krustojumā ir reģistrēti
kopumā četri ceļu satiksmes negadījumi
– cietušo un bojāgājušo nav – un no tiem
tikai viens negadījums noticis saistībā ar
kreiso pagriezienu uz viesnīcu «Jelgava».
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» satiksmes organizācijas plānotāja
Dzidra Staša vērtē, ka negadījumu
skaits kopumā un īpaši saistībā ar kreiso
pagriezienu proporcionāli satiksmes
intensitātei nav liels, tādēļ apgalvot,
ka šī iemesla dēļ bieži notiek avārijas,

nebūtu objektīvi. «Saskaņā ar satiksmes
plūsmas intensitātes mērījumiem vidējais
transportlīdzekļu skaits, kas diennaktī
šķērso šo krustojumu, ir ap 35 000. Smilšu
skulptūru festivāla laikā transportlīdzekļu skaits palielinājās pat līdz 38 000,
bet Pilsētas svētkos pietuvojās 40 000,»
informē Dz.Staša.
Jāpiebilst, ka šobrīd jautājums par
kreisā pagrieziena aizliegšanu ir atklāts
– tas, iespējams, tiks iekļauts izskatīšanai
kādā no turpmākajām Satiksmes kustības
drošības komisijas sēdēm.

Lai uzturētu bezsaimnieka kaķus, nepieciešams
dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums
«Dzīvoju Pasta ielā 42. Kopš šīs mājas
pastāvēšanas tajā dzīvo sieviete, sauksim
viņu par Annu, kuras labo vēlmi un enerģiju vienmēr esmu apskaudusi. Viņa abpus
mājai sastādījusi un vienmēr kopusi puķes,
visus šos gadus uzturējusi skaistu vidi
mums visiem. Diemžēl pirms laika nomira
mūsu ilggadējais mājas vecākais un viņa
vietu ieņēma kāda sieviete. Tagad izrādās,
ka jau minētā Anna traucē dzīvot, kopjot un
audzējot puķes, jo, lūk, viņa mīl kaķus, kā
rezultātā viņu jau «apciemojuši» policijas
darbinieki. Kaķīši, kurus viņa glābj un
uztur no savas mazās pensijas, ir kopti un
kāpņutelpā laisti netiek – viņiem ir izeja uz
1. stāva balkonu. Mums daudzi iedzīvotāji
pastāvīgi novieto savas automašīnas mājas
iekšpagalmā, ignorējot visus apkārtējos, un
visi šie «izredzētie» mājas iedzīvotāju kopsapulcē pieprasīja, lai pagalmā netiktu baroti

baloži – galvenā barotāja ir Anna, lai gan
arī citi pensionāri putniem paber barību –, jo
tie notraipot viņu mašīnas...» situāciju klāsta kāda Pasta ielas 42 iedzīvotāja, vaicājot,
vai mūsu pilsētā mājas pagalmos ir aizliegts
barot kaķus un baložus?! «Vai tiešām tā,
pavisam viegli un nekaunīgi, var uzbrukt
vienai sievietei par to, ka viņa mīl kaķus
un putnus?! Nezinu, kā apkārtējiem traucē
dzīvot kaķi un baloži, bet zinu, ka nevienam
nav dotas tiesības nīdēt otru cilvēku tikai
tāpēc, ka viņš mīl visu dzīvo,» tā viņa.
Pašvaldības policijas pārstāve Aiva
Saulīte skaidro, ka saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likuma 8. panta 4.
punktu ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem vietējā pašvaldība var atļaut
dzīvojamo māju tuvumā turēt sterilizētu
bezsaimnieka kaķi, ja tiek nodrošināta

tā labturība un apzīmēšana.
«Jelgavas pilsētas saistošo noteikumu
Nr.13-53 «Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtība Jelgavas pilsētā» 6. punktā
teikts, ka bezsaimnieka sterilizētus kaķus
atļauts izmitināt daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā
esošajā vai nomātajā zemes gabalā saskaņā
ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, norādot personu, kas atbildīga par normatīvo
aktu ievērošanu attiecībā uz bezsaimnieka
sterilizēto kaķu turēšanu un labturību,»
par kārtību mūsu pilsētā stāsta A.Saulīte,
uzsverot, ka dzīvokļu īpašnieku kopībai
vai tās pilnvarotai personai bezsaimnieka
kaķa sterilizācija jānodrošina par saviem
līdzekļiem.
«Taču jāņem vērā, ka, barojot putnus
un kaķus, nedrīkst piemēslot pilsētvidi,» tā viņa.

Miskaste Meiju ceļā likvidēta
Par situāciju Meiju ceļā 39a ziņoja kāds jelgavnieks, lūdzot palīdzēt tikt galā ar kaimiņieni.
«Viņa pa logiem izmet visu. Tur iemitinājušās
žurkas, savācas vietējie kaķi. Logus nevaram
atvērt, jo viss smako. Tas ir neticami šausmīgs
gadījums,» tā viņš, aprakstot, cik necilvēcīgos
apstākļos vienas kaimiņienes dēļ nākas dzīvot.
Viņa sūdzība nekavējoties nodota Jelgavas
Pašvaldības policijai. Pilsētas iecirkņu grupas
vecākais inspektors Sandris Miezis informē:
«Vainīgajai personai, kura izmeta atkritumus
tam neparedzētā vietā, sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols, kuru izskatīja
Jelgavas pilsētas Administratīvajā komisijā. Papildus tam no pašvaldības puses tika
noorganizēts celtniecības konteiners sadzīves
atkritumu izvešanai. Pašlaik tur sadzīves atkritumu vairs nav.» Jāuzsver gan, ka konteiners
atkritumu izvešanai no privātas teritorijas noorganizēts pēc rūpīgas apstākļu izvērtēšanas
izņēmuma kārtā.
Foto: no lasītāja arhīva
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2015. gada 9. jūlijs

Krīgers – vicečempions

Aizvadīts Latvijas
elites un junioru
čempionāts BMX
riteņbraukšanā,
kurā 2. vietu izcīnīja jelgavnieks
Foto: LRF
Kristens Krīgers
(no labās). Sacensības iesākās ar individuālajiem jeb «time – trial» braucieniem.
Elites grupā visātrāko laiku uzrādīja
Edžus Treimanis, aiz sevis atstājot Rihardu Veidi un K.Krīgeru. Pamatsacensībās
uzvarētājs tika noteikts trīs braucienu
summā. K.Krīgers pirmajā braucienā
trijniekā neiekļuva, otrajā finišēja otrais,
arī trešajā finišēja otrais, kas viņam nodrošināja vicečempiona titulu. Uzvarēja
R.Veide, trešais – E.Treimanis.

Vingros svaigā gaisā

Jelgavas Sociālo lietu pārvalde sadarbībā ar
sertificētu treneri Tatjanu Gorbatko piedāvā
vingrot svaigā gaisā. Interesenti aicināti uz
vingrošanas nodarbībām jūlija otrdienās
(14., 21., 28. jūlijā) pulksten 19.30 Pils saliņā
un sestdienās (11., 18., 25. jūlijā) pulksten
9 Raiņa parkā. Uz nodarbībām līdzi jāņem
paklājiņš un dvielītis. Dalība ir bez maksas. Lietus gadījumā
nodarbība nenotiks.
Papildu informācija
– pa e-pastu karolina.lankovska@soc.
jelgava.lv. Ja būs atsaucība, bezmaksas
vingrošana svaigā
gaisā tiks turpināta
arī augustā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Jelgavā vēl viena
Eirolīgas spēle

FK «Spartaks» (Jūrmala) UEFA Eiropas līgas
1. kārtas atbildes spēli pret FK «Budučnost»
aizvadīs ceturtdien, 9. jūlijā, Jelgavā, Zemgales Olimpiskā centra stadionā. Spēles
sākums – pulksten 19. Klubs pirmo spēli
aizvadīja 2. jūlijā izbraukumā, kur izcīnīja
uzvaru ar 3:1. Spēles 5. minūtē pēc mājinieku fanu incidenta FK «Budučnost» iesita
pirmos vārtus. Mājinieki bija aktīvāki un
radīja bīstamus momentus, bet 22. minūtē
Nauris Bulvītis pēc centrējuma ar galvu
spēja izlīdzināt rezultātu. Jau 42. minūtē
Romāns Mickēvičs izvirzīja «Spartaku»
vadībā. 74. minūtē pretinieku soda laukumā labi ieskrēja Vivakua, un «Budučnost»
vārtsargs pārkāpa noteikumus. 11 metru
sitienu realizēja N.Bulvītis.

Sporta pasākumi
 9. jūlijā pulksten 16 – «Basta footbal»
sacensības (6. vidusskolā).
 11. jūlijā pulksten 11 – Jelgavas čempionāts airēšanā (Pils salā).
 11. jūlijā pulksten 17 – Sievu nešanas
čempionāts (Pasta salā).
 11. jūlijā pulksten 19 – Inline hokeja
turnīrs (Pasta salā).
 11. jūlijā pulksten 22 – Jelgavas nakts
pusmaratons (starts – Jāņa Čakstes bulvārī). Bērnu skrējiens – pulksten 20.
 14. jūlijā pulksten 18 un 18. jūlijā pulksten 10 – skriešanas treniņš (Pasta salā).
 15. jūlijā pulksten 18 – Jelgavas čempionāts strītbolā (Sporta hallē).
 23. jūlijā pulksten 18 – ģimeņu sacensības tūrisma kanoe laivās (Pasta salā).
Dalības maksa – € 2.

Neizšķirts pret bulgāriem
dod cerības divu spēļu summā
 Jānis Kovaļevskis

Šodien FK «Jelgava» Bulgārijas
pilsētā Lovečā
aizvadīs atbildes
spēli pret vietējo
«Litex». Spēles TV
translācija «Viasat Sport Baltic»
kanālā – no
pulksten 20.40.
Mājas spēlē pilnu
tribīņu priekšā
jelgavnieki cīnījās
neizšķirti 1:1,
bet, lai kvalificētos turpmākajām
spēlēm, izbraukumā nepieciešama uzvara
vai rezultatīvs
neizšķirts.
Foto: Raitis Supe

Pirms nedēļas Jelgavas futbolisti Zemgales Olimpiskā centra
stadionā Eiropas līgas kvalifikācijas spēlē uzņēma Bulgārijas
«Litex». Aizraujošā spēlē, nonākot iedzinējos, jelgavniekiem
izdevās atspēlēties, un spēle
noslēdzās ar rezultātu 1:1.
Šodien FK «Jelgava» aizvadīs
atbildes spēli Bulgārijas pilsētā Lovečā, kuru varēs vērot
tiešraidē «Viasat Sport Baltic»
kanālā no pulksten 20.40.
Spēle Jelgavā aizritēja ar nelielu viesu
pārākumu, tomēr arī jelgavniekiem bija
vairākas labas vārtu gūšanas iespējas.
Spēles pirmais puslaiks noslēdzās bez
vārtu guvuma, bet otrā puslaika sākumā
pēc stūra sitiena izspēles vārtus guva
viesu aizsargs Vasils Božikovs. Jelgavnieki
spēja atbildēt spēles 83. minūtē, kad pēc
Mārča Oša auta iemetiena no soda laukuma precīzi ar galvu sita Oļegs Malašenoks.
Spēle noslēdzās ar kaujiniecisko 1:1, un
tas nozīmē, ka jelgavniekiem izbraukuma
spēlē šodien noteikti jāgūst vārti. Lai
kvalificētos Eiropas līgas otrajai spēļu
kārtai, jelgavniekiem izbraukumā der
uzvara ar jebkuru rezultātu vai rezulta-

tīvs neizšķirts. Ja arī izbraukuma spēle
noslēgsies neizšķirti 1:1, tad komandas
spēlēs 30 minūšu papildlaiku, kuram
nepieciešamības gadījumā sekos 11 metru
sitienu sērija.
«Šovakar bija liels futbols, futbola
svētki. Spēlējām pret spēcīgu komandu,
jo Bulgārijas futbola līmenis ir augstāks
par Latvijas. Neizšķirts liecina par labu

sniegumu, un bija iespējas arī uzvarēt spēli.
Nepadevāmies, cīnījāmies līdz galam. Ja
atbildes spēlē parādīsim labāko sniegumu,
mums ir izredzes divu spēļu summā,» pēc
aizvadītās spēles mūsu pilsētā izteicās
FK «Jelgava» galvenais treneris Vitālijs
Astafjevs.
Jelgavnieki ceļā uz Loveču devās jau
otrdien, 7. jūlijā, maršrutā Rīga–Stam-

Par trešdaļu vairāk zelta medaļu
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēgusies Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kurā Jelgavas
sportisti izcīnījuši 42 medaļas
– deviņas zelta, 11 sudraba un
22 bronzas – un kopvērtējumā
pēc izcīnīto medaļu skaita
ierindojas 5. vietā. «Jauniešu
uzrādītos rezultātus vērtējam
kā ļoti labus, jo šajā olimpiādē
mums ir par vienu medaļu
vairāk nekā iepriekšējā, turklāt
zelta medaļu – par trešdaļu vairāk. Tomēr ne visu var
izmērīt pēc izcīnīto medaļu
skaita. Būtu jāvērtē arī tas, cik
sporta veidos katra pašvaldība
piedalījās, kādi ir katra sporta
veida nosacījumi un cik medaļu komplektu tajos tiek izcīnīti.
Tāpat mūsu sportisti iekļuvuši
labāko sešniekā, ir arī laboti
personiskie rekordi,» dalību
olimpiādē vērtē Sporta servisa centra direktora vietniece
Maija Actiņa.
Visvairāk medaļu Jelgavai izcīnīja
smaiļotāji un kanoe airētāji – 15: septiņas
zelta, trīs sudraba un piecas bronzas. Trenere Lelde Laure uzteic visus jauniešus,
kuri saņēmās un parādīja savu labāko
sniegumu. «Mums nebija neviena fināla
bez medaļām,» tā trenere, norādot, ka
pavisam sportisti sacentās 11 olimpiskajās

Foto: Raitis Supe
distancēs. Rezultāti esot apmēram tādi, kā
bija plānots, lai gan nebija domāts, ka būs
tik daudz – septiņas – zelta medaļu. «Pozitīvi pārsteidza Boriss Lonskis, kurš 200
metros kanoe airēšanā vieniniekos izcīnīja
zeltu. Bijām cerējuši uz goda pjedestālu,
bet ne uz zeltu,» teic L.Laure.
12 medaļas izcīnīja peldētāji: vienu zelta, trīs sudraba, astoņas bronzas. «Lielākais pārsteigums mums bija zelta medaļa
brīvā stila puišu stafetē – nedomājām, ka
varēsim vinnēt Rīgu. Tur tomēr ir daudz
vairāk iedzīvotāju,» tā Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas direktore Zelma
Ozoliņa. Stafetē peldēja Kirils Kuskovs,
Maksims Minakovs, Andris Skuja, Vladimirs Šinkus. Peldēšanas skolas direktore
norāda, ka mūsu komanda ir samērā
jauna un tai ir potenciāls. Turklāt jaunieši

olimpiādē bijuši ļoti mobilizēti, cits citu
atbalstīja, bija aktīvi un saliedēti. Jāteic,
ka V.Šinkus ir gados jaunās Jelgavas
komandas līderis un kopumā olimpiādē
izcīnīja septiņas medaļas, tostarp četras
stafetes peldējumos.
Vēl jelgavniekiem medaļas basketbolā
(meitenēm), boksā, brīvajā cīņā, džudo,
BMX, triatlonā, vieglatlētikā. Jāatgādina,
ka Jelgavu Latvijas Jaunatnes olimpiādē
pārstāvēja 116 sportisti. Līdztekus jau
nosauktajiem sporta veidiem mūsējie
startēja arī akadēmiskajā airēšanā, regbijā, mākslas vingrošanā. Bez medaļām
palika arī puišu basketbola komanda, bet
treneri un Sporta servisa centrs uzskata,
ka tas ir objektīvu apstākļu dēļ. Proti, četri komandas līderi tajā laikā, kad notika
olimpiāde, atradās Latvijas izlases treniņ-

bula–Sofija–Loveča un trešdienas vakarā
aizvadīja treniņu Lovečas pilsētas stadionā, kurš spēj ietilpināt astoņus tūkstošus
līdzjutēju. Pēc kluba rīcībā esošās informācijas, jelgavniekus atbalstīt devušies arī ap
20 līdzjutēju.
Jāpiebilst, ka spēles tiešraidi varēs
vērot arī kafejnīcā «Tami-Tami» Lielajā
ielā 19A.

Jelgavas medaļas Latvijas
Jaunatnes olimpiādē 2015
Zelts: smaiļošana un kanoe airēšana – 7
(Roberts Lagzdiņš; Matīss Ozols un Boriss Lonskis
– 2; Daniela Kondratova – 4; Baiba Petrovska;
Daiga Liepiņa; Valērija Makare); bokss – 1 (Artjoms Haņevičs), peldēšana – 1 (Kirils Kuskovs;
Maksims Minakovs; Andris Skuja; Vladimirs
Šinkus).
Sudrabs: basketbols – 1 (Diāna Brunava,
Diāna Dude, Dita Freiberga, Katrīna Kārkle, Līva
Kokoreviča, Ance Ozola, Ronda Ozoliņa, Janeta
Rozentāle, Sindija Smirnova, Karīna Švānberga,
Demija Verbicka, Lāsma Vītola), cīņa – 1 (Igors
Ziders), džudo – 1 (Vadims Cvetkovs), BMX – 1
(Vanesa Buldinska), smaiļošana un kanoe airēšana – 3 (Roberts Altmanis un Roberts Ernests
Levics – 2; Kārlis Rušmanis; Miks Galvanovskis),
triatlons – 1 (Kristiāna Kalniņa), peldēšana – 3
(V.Šinkus – 3; Daniels Golubeckis; K.Kuskovs;
M.Minakovs).
Bronza: bokss – 2 (Edmunds Lindermanis;
Ēriks Balodis), cīņa – 3 (Diāna Dzaseževa; Edgars
Batkovskis; Dzintars Konovalovs), džudo – 3
(Emīls Saksons; Maksims Jeļinskis; Aleksandrs
Lapšins), smaiļošana un kanoe airēšana
– 5 (R.Altmanis – 2; Rihards Kraulis un Ansis
Aleksandrs Ziemelis – 2; Filips Ozolinkevičs;
R.E.Levics – 2; B.Lonskis), vieglatlētika – 1
(Anna Ševčenko), peldēšana – 8 (Patrīcija Adamoviča – 4; Mareta Kalnišķe – 3; V.Šinkus – 3;
M.Minakovs – 3; Jana Dobrjanska; Luīze Kalniņa
– 2; K.Kuskovs – 2).
Avots: LOK

nometnē un nevarēja aizstāvēt pilsētas
vārdu. Kopumā sacensības aizvadītas
labi, vien cīkstone un dažas basketbolistes
iedzīvojušās traumās.
Jāatgādina, ka Latvijas Jaunatnes
olimpiāde notiek ik pēc diviem gadiem
– nākamā notiks 2017. gadā.
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Meklē darbu
Aukle. Tālrunis 28236557.
Meklēju apkopējas vai mājkalpotājas darbu.
Tālrunis 24848571.
Profesionāli celtnieki, kuri nodarbojas ar visu
veidu iekšdarbiem, meklē darbu. Izskatīsim
visus variantus. Tālrunis 20084475.
Elektromontieris meklē darbu vai īslaicīgu darbu
saistībā ar elektrības darbiem un to uzstādīšanu.
Ir B kategorijas atļauja. Tālrunis 26998884.
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.
Vīrietis meklē darbu. Varu dzīvot uz vietas.
Tālrunis 24850341.

Piedāvā darbu
Invalīdei vajadzīgs asistents 10 stundas
nedēļā. Tālrunis 63026420. Dokumenti
jākārto Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9 (Velta Klabe).
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola (reģ.
Nr.90000074738) aicina darbā psihologu(-ģi)
un skolas māsu. CV sūtīt pa e-pastu vvsk@
izglitiba.jelgava.lv. Tālrunis 63021897.

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

Pārdod
1/2 māju centrā. T.29558600
Granti, smilti, šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus. T.26816035
Māju. T.29228282
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Kantainās ozola skaidu briketes 135 EUR.
T.29907466
Bērza kantainās skaidu briketes 125 EUR.
T.27029553
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868

Dažādi
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas.
T.28262407
Juvelieru darbnīca, Raiņa 3A – 28, piedāvā
izgatavošanu pēc individuāliem pasūtījumiem, gravēšanu, kā arī remontus un
izstrādājumu atjaunošanu. T.28894139.
Kvalitatīva meistaru komanda veiks remonta
darbus jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Kravu pārvadājumi ar busu. Tālrunis 25446667
Pļauju zāli. T.25994203
Privāto un komercīpašumu jumtu, bruģa,
fasādes mazgāšana, labošana, visu veidu
labiekārtošanas darbi, ikdienas un ģenerālā uzkopšana. T.25999413 vai 20261917.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz
nodibināt/likvidēt uzņēmumu; noslēgt
līgumu (pirkums, īre, cesija). Raiņa 14,
t.29179847; www.ademide.lv
SIA «Kreatīvs», ražotājs. Apbedīšanas
piederumi. Liela izvēle pieminekļiem, apmalēm, futlāriem utt. Kapu labiekārtošana.
Zemas cenas. T.26393177, 29537176
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un 28651582 vai
ierodoties personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
/V.Egle/
Skumju brīdī esam kopā ar kolēģi Sarmīti
Jomu un viņas ģimeni, no tēta atvadoties.
Jelgavas Izglītības pārvaldes kolēģi un
izglītības iestāžu vadītāji

Aizsaulē aizgājuši
ANNA KALAŠŅIKOVA (1928. g.)
FJOKLA RINKEVIČA (1932. g.)
ĒRIKA KACARE (1962. g.)
JĀKOVS BOGDANOVS (1931. g.)
VIESTURS PUZULIS (1954. g.)
DZIDRA DUDAREVA (1932. g.)
ALEKSANDRA PODAŅOVA (1933. g.).
Izvadīšana 09.07. plkst.14 Meža kapsētā.
VALENTĪNA SIRIKA (1934. g.).
Izvadīšana 09.07. plkst.15.30 Bērzu kapsētā.
SERGEJS GROMOVS (1940. g.).
Izvadīšana 09.07. plkst.12 Bērzu kapsētā.
ANNA GLAUDNIECE (1924. g.).
Izvadīšana 10.07. plkst.16 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 13. jūlijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2052.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 134.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Dzintara meklētāji». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Svētku dienasgrāmata.
13.05 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.35 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Momentuzņēmums».*
14.40 «Province».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 116.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 133.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2052.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Izsauciet vecmāti! 4». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
22.10 «Tuvais karš». Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Selfridžs». Seriāls. 1.sērija.
0.35 «Kora «Kamēr...» 25 gadu jubilejas koncerts».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
9.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 115.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 2.sērija.
11.10 «Balss pavēlnieks».*
13.00 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
13.35 «Eiropas spēles Baku 2015».
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 66.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dok.filma. 7.sērija.
19.00 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 3.sērija.
19.50 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.50 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Detektīvseriāls. 14.sērija.
22.30 «Midsomeras slepkavības 13». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
0.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
1.00 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 86.sērija.
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.25 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 9.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dok.seriāls. 25.sērija.
15.05 «Karamba!» Humora raidījums.
15.25 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.25 JAUNUMS. «Uz mūžu tava Akapulko». Seriāls. 1. un 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Seriāls. 2.sērija. Turpinājums.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 12.sērija.
23.20 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 5.sērija.
0.20 «Veiksmīgs uzņēmējs».
0.45 «Attīstības kods».
1.15 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 17.sērija.
2.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 86.sērija.
2.40 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 1.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 12.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
9.00 «Transformeri». ASV spraiga sižeta fantastikas trilleris. 2007.g.
12.00 «Māmiņu klubs 8».
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 765.–767.sērija.
15.25 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
16.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 17.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 22.sērija.
22.00 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
23.00 «Krīze». ASV seriāls. 3.sērija.
0.00 «Rozā panteras dēls». Itālijas un ASV komēdija. 1993.g.
1.45 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
2.10 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 1.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 17.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 14. jūlijs
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 13.sērija.
6.35 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2053.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 135.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Vasara Romā». Vācijas komēdija. 2013.g.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.20 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.05 «Province».*
14.35 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 14.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 117.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 134.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2053.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.

21.10 «Kaisles noziegumi». Zviedrijas krimināldrāma. 1.sērija. (ar subt.).
22.50 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Lilīhammera 2». Seriāls. 1.sērija.
0.15 «Slepkavība pilī». LTV iestudējums. 1.sērija.
1.15 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
9.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 116.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 3.sērija.
11.10 «Balss pavēlnieks».*
13.00 «100 g kultūras. Personība».*
13.45 «Eiropas spēles Baku 2015».
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 67.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 4.sērija.
19.55 «Gvadelupa: arhipelāga vaibsti». Dokumentāla filma (ar subt.).
20.55 «Tēvs Brauns 2». Seriāls. 7.sērija.
21.50 «Kāpēc esmu viens?»*
22.35 «Piektdienas vakariņas 2». Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
23.30 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 4.sērija.
0.30 «Dikte». Seriāls. 1.sērija.
1.25 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 87.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 5.sērija.
12.00 «Viesnīca «Švarcvalde»». Vācijas seriāls. 5.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 1.sērija.
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 4.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Dora Helta. Bez mīlestības».
Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
23.05 «Viņi atgriežas 2». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
0.05 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
1.05 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
1.30 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 1.sērija.
2.10 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 87.sērija.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 2.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 13.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
9.00 «Varenās pīles 2». ASV ģimenes komēdija. 1994.g.
11.05 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 9.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 768.–770.sērija.
15.25 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
16.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 18.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 10.sērija.
22.00 «Zem kupola 2». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
23.00 «Svešais starp savējiem 3». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
0.10 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
1.05 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
1.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
2.20 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 2.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 18.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 15. jūlijs
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 15.sērija.
6.35 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2054.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 136.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Izsauciet vecmāti! 4». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
11.50 «Selfridžs». Seriāls. 1.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.50 «Kas te? Es te!»*
14.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.35 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 16.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 118.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 135.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2012.g. 2054.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.15 «Vecā jūrnieku ligzda».
Rīgas kinostudijas drāma. 1989.g. 1.sērija.
22.35 «Senegāla». Dokumentāla filma.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Īstās latvju saimnieces».*
0.20 «Emīls Dārziņš». LTV iestudējums. 2.sērija.
1.15 «Lilīhammera 2». Seriāls. 1.sērija.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
9.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 117.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 4.sērija.
11.10 «Balss pavēlnieks».*
12.50 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.20 «Dzimis Eiropā».*

tv programma
13.50 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Kokļu mūzikas koncerts «Mana skārienjūtīgā kokle».
15.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 68.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «100 līdz 100».*
19.00 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 5.sērija.
19.50 «Lielo ezeru dzīlēs». Dokumentāla filma.
20.50 «100 g kultūras. Personība».*
21.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
22.05 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
23.05 «Dzimis Eiropā».*
23.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
0.10 «Kāpēc esmu viens?»*
0.55 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 88.sērija.
11.00 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 18.sērija.
12.00 «Dora Helta. Bez mīlestības». Vācijas komēdija. 2013.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 6.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 14.sērija.
22.05 «Alekss Kross». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.15 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
1.10 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
1.50 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 88.sērija.
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 3.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 14.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
8.30 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls.
9.00 «Varenās pīles 3». ASV ģimenes komēdija. 1996.g.
11.05 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 10.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 771.–773.sērija.
15.25 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
16.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Detektīvseriāls. 19.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
23.20 «Izdzīvojušie». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
0.10 «Apokalipses vēstneši». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
1.05 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls.
1.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
2.20 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 3.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls.
19.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 16. jūlijs
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 17.sērija.
6.35 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2055.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 137.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Saules balss. Jānis Zābers atmiņās un mūzikā».*
11.50 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.05 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.35 «Kas te? Es te!»*
14.05 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.35 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 18.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 119.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 136.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2012.g. 2055.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Musketieri 2». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
22.10 «Festivāls «Baltica 2015». Mantojuma vakars».
0.25 «Kaisles noziegumi». Zviedrijas krimināldrāma.
1.sērija. (ar subt.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
9.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 118.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 5.sērija.
11.10 «Balss pavēlnieks».*
13.50 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
14.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.45 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla filma. 3.sērija.
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 69.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «100 līdz 100».*
19.00 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 6.sērija.
19.50 «Karš pret dopingu». Dokumentāla filma (ar subt.).
20.50 «Īstās latvju saimnieces».*
21.50 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
22.20 «Lielo ezeru dzīlēs». Dokumentāla filma.
23.15 «Gvadelupa: arhipelāga vaibsti». Dokumentāla filma (ar subt.).
0.15 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.15 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».

Ceturtdiena, 2015. gada 9. jūlijs
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 89.sērija.
11.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 14.sērija.
12.00 «R.Pilčere. Vasaras saulgrieži». Vācijas melodrāma. 1.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 8.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 10.sērija.
22.05 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 6.sērija.
23.10 «Čikāgas sardzē». ASV seriāls. 15.sērija.
0.05 «Piektdiena, 13». ASV šausmu filma. 2009.g.
1.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
2.30 «Šodien novados».
2.40 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 4.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 15.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls.
9.00 «Resnīši». ASV komēdija. 1995.g.
11.05 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 11.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 774.–776.sērija.
15.25 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
16.25 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 20.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 9.sērija.
22.00 «Diena, kad apstājās Zeme». Fantastikas trilleris. 2008.g.
0.05 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 11.sērija.
1.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls.
1.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
2.20 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 4.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 20.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 17. jūlijs
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 19.sērija.
6.35 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 1.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 138.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk». Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.20 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.05 «Province».*
14.35 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 20.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 120.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 137.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Ezera sonāte». Rīgas kinostudijas psiholoģiska drāma. 1976.g.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13. Hērakla varoņdarbi». Seriāls (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Kalle nāk». Seriāls. 7. un 8.sērija.
1.50 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».* Folkloras konkursu uzvarētāju koncerts «Gudru ņēmu padomiņu».
3.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
9.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 119.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 6.sērija.
11.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.00 TIEŠRAIDE. «Deivisa kausa izcīņa tenisā». Latvija – Madagaskara.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «100 līdz 100».*
19.00 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 7.sērija.
19.50 «Aculiecinieks».*
20.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.55 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Black sabbath»».
Dokumentāla filma. (angļu val., ar subt.).
22.00 «Bērna poza». Rumānijas drāma. 2013.g.
0.00 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.00 ««SeMS» ceļo».*
2.00 «Izolētie latvieši». Dokumentāla filma.
2.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Degpunktā».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 90.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «R.Pilčere. Vasaras saulgrieži». Vācijas melodrāma. 2.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
22.10 «Vecpuisis 11». Realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
0.10 «Kā bez prāta». ASV romantiska drāma. 2011.g.
1.40 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 4.sērija.
2.20 «Šodien novados».
2.30 «900 sekundes».
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 5.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 16.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls.
9.00 «Kā iepatikties klasesbiedriem». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
10.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.05 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 12.sērija.
12.05 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 777.–779.sērija.
15.25 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
16.35 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 21.sērija.
17.35 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Mazais Stjuarts 2». ASV komēdija visai ģimenei. 2002.g.
21.55 «Vampīra asistents». ASV fantastikas trilleris. 2009.g.
0.05 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 12.sērija.
1.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls.
1.30 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
2.25 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 5.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 21.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 18. jūlijs
LTV1
5.00 «700 pasaules brīnumi».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
8.35 «Lesija». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Bibī Bloksberga un zilo pūču noslēpums». Ģimenes filma. (ar subt.).
11.35 «Balss pavēlnieks».*
13.15 «Momentuzņēmums».*
13.30 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Noslēguma koncerts «Manā dziesmā tu…».
17.00 «Eksotiskās salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».*
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 JAUNUMS. «Šrilanka. Ziloņiem pa pēdām». 1.sērija.
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.20 «Festivāls «Baltica 2015». Dižkoncerts».
23.35 «LTV portretu izlase». Grupa «Iļģi».
0.10 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13. Hērakla varoņdarbi». Seriāls (ar subt.).
1.55 «VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki. Noslēguma koncerts».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 1.sērija.
7.00 «Balss pavēlnieks».*
9.55 «1000 jūdzes Ķīnā». 3.sērija.
10.25 «100 g kultūras. Personība».*
11.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
11.40 TV PIRMIZRĀDE. «Āfrikas safari». Dokumentāla filma.
13.10 «Eiropa koncertos». Koncertierakstu žurnāls
14.00 TIEŠRAIDE. «Deivisa kausa izcīņa tenisā». Latvija – Madagaskara.
17.30 «Karš pret dopingu». Dokumentāla filma (ar subt.).
18.30 «Raimonds Pauls. Otrā elpa».* Koncerts Ukrainā.
20.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
21.00 «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
22.40 «SOKO Vismāra». Seriāls. 73. un 74.sērija.
0.20 «Bērna poza». Rumānijas drāma. 2013.g.
2.20 «Džezs Rīgai – 800».*
3.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.30 «Latvijas futbolam – 100 gadu». Dokumentāla filma.
4.25 «Troksnis».*

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
5.45 «Luī 3». Seriāls. 10.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.15 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
7.00 «Karamba!» Humora raidījums.
7.30 «Jauniņā 3». Seriāls. 7.sērija.
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Latvijas faili. ImKa». Latvijas dokumentāla filma.
12.00 «Vecpuisis 11». Realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
14.00 «Karamba!» Humora raidījums.
14.15 «Vangēlija». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 12.sērija.
15.30 «Ivans Vasiļjevičs maina profesiju». Krievijas komēdija. 1973.g.
17.35 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 10.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 10.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 5».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 5». Seriāls. 1. un 2.sērija.
0.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.45 «R.Pilčere. Vasaras saulgrieži». Vācijas melodrāma. 1.sērija.
3.15 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 6.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 17.sērija.
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 7. un 8.sērija.
7.25 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
9.10 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
12.05 «Mīlestība savvaļā 2». ASV realitātes šovs.
13.10 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
15.25 «Beisbola drudzis». ASV un Vācijas komēdija. 2005.g.
17.30 «Mazais Stjuarts 2». ASV komēdija visai ģimenei. 2002.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Noķert vilni». ASV animācijas filma. 2007.g.
21.15 «Hičs. Konsultants mīlas jautājumos». ASV romantiska komēdija.
23.35 TV PIRMIZRĀDE. «Mana balss skaņa». ASV mistikas filma. 2011.g.
1.20 «Diena, kad apstājās Zeme». fantastikas trilleris. 2008.g.
3.05 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 6.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Čūska no 23. dzīvokļa». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.

Svētdiena, 19. jūlijs
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Raķetēni». Animācijas seriāls.

TV programma
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8.35 «Lesija». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 5.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Zvejnieku ciema teika».
Dok. filma (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums».*
13.00 «Pasaules garša kopā ar Paskālu 3». Dok.filma. 8.sērija.
13.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
Arvīds Mūrnieks.
14.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
16.00 «Musketieri 2». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
17.00 «Tēvs Brauns 2». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 «Mūsu auklis – miljonārs».
Vācijas komēdija. 2006.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Festivāls «Baltica 2015». Noslēguma pasākums».
0.30 «Eksotiskās salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
1.30 «Pusnakts Parīzē».* Marijas Naumovas koncerts.
3.20 «Personība. 100 g kultūras».*
4.10 «Dabas koncertzāle. Simfonija «Devons»».*

LTV7
5.30 «Spots».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
6.35 «Sekotāji».*

7.35 «Zili brīnumi!»*
8.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.30 «Āfrikas safari». Dokumentāla filma.
10.00 «Bibī Bloksberga un zilo pūču noslēpums». Ģimenes filma. (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. «Deivisa kausa izcīņa tenisā». Latvija – Madagaskara.
17.30 «Leģendārie albumi. «Black sabbath»». Dokumentāla filma.
18.35 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
18.55 «Pasaules glābēji». Vācijas un Austrijas katastrofu filma. 2013.g.
21.10 «Dikte». Seriāls. 2.sērija.
22.00 «Piektdienas vakariņas 2». Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
23.00 «Utta Danella. Skūpsts dakterim». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
0.45 «SOKO Vismāra». Seriāls. 75. un 76.sērija.
2.30 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
3.20 «Anekdošu šovs 2».*
4.20 ««SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4»».*
5.29 «Spots».*

13.35 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.50 «Dzintara dziesmas 5».
16.50 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 19. un 20.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Latvijas faili. Ēzelītis Iā Iā pa talsiskam». Dok.filma. 2015.g.
21.10 «Viesnīca «Švarcvalde»». Vācijas seriāls. 6.sērija.
23.10 «Detektīvs Valanders 3». Lielbritānijas filma. 1.sērija.
1.00 «Mēness tumšajā pusē». Seriāls (ar subt.). 12. un 13.sērija.
2.45 «Detektīvs Valanders 3». Lielbritānijas filma. 2.sērija.
4.15 «LNT brokastis».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Luī 3». Komēdijseriāls. 11.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.15 «Kādas slimības vēsture 2». seriāls (ar subt.). 31.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā 3». Seriāls. 8. un 9.sērija.
8.30 «Galileo 3».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 10.sērija.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.30 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 6.sērija.
12.30 «Dīvainie Ginesa rekordi».

Jelgavas Amatu vidusskola
aicina apgūt specialitātes
Ar pamatizglītību
Iegūstamā kvalifikācija
Tērpu stila speciālists
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists
Pavārs
Konditors
Frizieris

Ar nepabeigtu pamatizglītību

Pavāru palīgs
Montāžas darbu atslēdznieks

Pēc 8. klases
Pēc 7. klases

Mācību
ilgums
gados
4
4
4
4
3
3
3
2
3

Eiropas Sociālā fonda projektā «Sākotnējās profesionālās izglītības
programmu īstenošana garantijas jauniešiem sistēmas ietvaros»

Jauniešiem ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību
Viesmīlis
Frizieris
Vizāžists
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists
Loģistikas darbinieks
Grāmatvedis
Tērpu stila speciālists
Restorānu pakalpojumu speciālists

Jauniešiem ar iegūtu pamatizglītību no 17 gadu vecuma
Pavārs
Atslēdznieks
Virpotājs
Rokas lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MIG)
Rokas lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
Frēzētājs
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu operators
Šuvējs

1,5
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1

Papildu informācija un pieteikšanās – Akadēmijas ielā 25, Jelgavā, LV-3001.
Tālrunis 3022610, e-pasts avsk@izglitiba.jelgava.lv; www.javs.lv.

Jelgavas 1. internātpamatskola
(Jelgavā, Institūta ielā 4)

paziņo, ka 2015. gada 11. augustā notiks
Valsts medicīniski-pedagoģiskā komisija
skolēnu uzņemšanai no 1. līdz 9. klasei
2015./2016. m.g. šādās mācību programmās:
•21015311 (speciālās izglītības programmā izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem);
• 21015411 (speciālās izglītības programmā izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām).
Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem un
pierakstu uz komisiju – darba dienās no plkst.9 līdz 14
līdz 2015. gada 31. jūlijam pa tālruni 63029794.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
uzņem izglītojamos

Centra, Svētes un Šķibes konsultāciju punktos
vidusskolā (10. – 12. klasē) (visos konsultāciju
punktos), pamatskolā (1. – 9. klasē) (tikai Svētes
konsultāciju punktā) un tālmācībā.
Piedāvājam:
• vispārizglītojošā virziena programmu (klātiene, tālmācībā);
• humanitārā un sociālā virziena programmu
(klātiene, tālmācībā);
• pamatizglītības programma no 1. līdz 9. klasei
(klātiene, tālmācībā).
Uzņemšana un informācija: Jelgavā, Pasta ielā 37,
301. kabinetā (novada domes ēkā), no plkst.8 līdz 12
un no 13 līdz 16.30. Tālrunis 63084021, 29122018;
skolas mājas lapa www.nvsk.lv.

TV3
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 7.sērija.
5.45 «Firma». Seriāls. 18.sērija.
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 9.sērija.
7.10 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
10.00 «Superbingo».
11.05 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.

7

12.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
14.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.40 «Noķert vilni». ASV animācijas filma. 2007.g.
16.15 «Izklausies redzēts». Muzikāls šovs.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Mīlestība savvaļā 2». ASV realitātes šovs.
20.10 «Transformeri. Pieveikto atriebība». Spraiga sižeta fantastikas filma.
23.10 «Metro». Krievijas trilleris. 2012.g.
1.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
2.55 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 7.sērija.
3.45 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
4.40 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 9.sērija.

8

www.jelgavasvestnesis.lv
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Nākamnedēļ pilsētas
centrā – kartings, moči un
vēsturiskie spēkrati
 Ritma Gaidamoviča

nāta jaunā kalve profesionāļu sacensībām – «OpenKart» sacensībās, tāpat kā
No 17. līdz 19. jūlijam Hercoga
«LeMans» turnīrā, piedalās ar amatieru
Jēkaba laukumā, tam piegulokartingiem,» tā J.Kuķis.
šajās ielās un sporta un atpūtas
Šī gada Inženieru dienās gaidāmi vēl
kompleksā «Rullītis» notiks
daži jaunumi. Proti, trasē, kur sacentīsies
Inženieru dienas. Piektdien un
profesionālie un amatieru kartingi, notiks
sestdien Jelgavā uzmanības
supermoto paraugturnīra fināls sporta un
centrā būs kartingi, motocikli
ielas klasē. Šobrīd sporta klasē pieteikušies
un vēsturiskie spēkrati. Pilseši braucēji, ielas – trīs sportisti, taču orgasētā speciāli izveidotā trasē
nizatori stāsta, ka kopā sacensībās Jelgavā
notiks starptautisko kartinga
piedalīsies vairāk nekā 20 motobraucēju.
sacensību «ProKart» 3. posms,
Novitāte ir arī vēsturisko spēkratu turamatieru kartinga čempionāta
nīrs, kas notiks sestdien. J.Kuķis informē,
«OpenKart» 9. posms, superka tajā piedalīsies auto, kas vecāki par 30
moto paraugturnīrs un vēstugadiem. «Saprotams, ka tās nebūs sporta
risko spēkratu turnīrs. Iedzīvosacensības – mūsu galvenā doma ir parāŠonedēļ Jelgavā darbu sākusi
tājiem jārēķinās ar būtiskiem
dīt vecos auto un cilvēkus, kuri rūpējas
sporta deju studija «dejovisi.lv»,
satiksmes ierobežojumiem, jo
par vēsturiskajiem auto,» stāsta J.Kuķis,
kurā bērni, jaunieši, kā arī pieaupiektdien un sestdien būs slēgti
piebilstot, ka pasākuma mērķis ir pievērst
gušie var apgūt čačača, fokstroielu posmi ap Hercoga Jēkaba
jaunās paaudzes uzmanību tehnikai un
tu, tango, džaivu, valsi un citas
laukumu. Svētdien – veiklības
tehniskajai domāšanai, kas motivētu izvēlēsporta dejas.
braucieni, ātruma apļi, drifts un
ties inženierzinātnes. Pasākumā piedalīsies
Foto: Ivars Veiliņš
mini dragreiss «Rullītī».
arī bērnu un jauniešu centrs «Junda»,
Jelgavas tehnikums, Jelgavas Tehnoloģiju
«Pagājušajā gadā mums izdevās pierādīt, vidusskola un LLU Tehniskā fakultāte,
ka Jelgavā ielas ir atbilstošas kvalitātes un kas iepazīstinās potenciālos audzēkņus ar
mēs varam rīkot kartinga sacensības. Pērn savu piedāvājumu. Bet dažādas aktivitātes
vidējais ātrums bija virs 100 kilometriem Hercoga Jēkaba laukumā, prezentējot
stundā, tāpēc kartam, kad tas lielā ātrumā uzņēmumu, nodrošinās «Fortum Jelgava»
traucas pa trasi, ir ļoti būtiski, lai ir līdzens un «Evopipes».
un kvalitatīvs ielas segums. Tiesa, sacensīPiektdien un sestdien visi pasākumi
bās tika izmantoti ātruma slāpētāji, lai tās Hercoga Jēkaba laukumā un sacensības,
būtu baudāmas un drošas arī skatītājiem,» kas notiks tam piegulošajās ielās, skatāmas
stāsta viens no pasākuma organizatoriem bez maksas. Iedzīvotājiem jārēķinās, ka no
Jānis Kuķis, piebilstot, ka tieši tāpēc Jelgavā 17. jūlija pulksten 10 līdz 18. jūlija pulksten
gadniekiem – lēnais valsis un čačača,
arī šogad notiks kartinga sacensības. Šobrīd 21 būs slēgti visi ielu posmi ap Hercoga Jē-  Ritma Gaidamoviča
bet skolēniem no 1. klases – standarta
gan vēl norit dalībnieku pieteikšanās, bet kaba laukumu. Ņemot vērā to, ka teritorija
Šomēnes
darbu
Jelgavā,
dejas (lēnais valsis, tango, Vīnes valsis,
organizatori lēš, ka Jelgavas ielās šogad tiks iežogota, organizatori aicina izmantot
Krišjāņa Barona ielā 40,
fokstrots, kviksteps) un Latīņamesacentīsies ap 140 profesionālu braucēju, to- apbraucamos ceļus. Iekļūšana un izkļūšana
sākusi sporta deju studija
rikas dejas (samba, čačača, rumba,
starp vairāki jelgavnieki un dāmas. Būs arī no pagalmiem pie laukuma būs iespējama
«dejovisi.lv». Studijā appasodoble, džaivs). «Jo īpaši gaidām
sportisti no Austrijas, Krievijas, Latvijas. Arī tikai naktī un sacensību pārtraukumos.
gūt ritmiku, valsi, čačača,
pirmklasniekus, kuri vēlas radoši aizšogad notiks amatieru kartinga sacensības Gājējiem un riteņbraucējiem pie kultūras
fokstrotu,
džaivu
un
citas
pildīt pēcpusdienas, tāpat arī vecāko
uzņēmumu komandu starpā – «LeMans» nama būs uzbūvēti divi tilti, lai varētu tikt
sporta dejas gaidīti bērni
klašu audzēkņus. Galvenais noteikums
turnīrs. Komandā startē trīs uzņēmuma uz Hercoga Jēkaba laukumu.
jau no trīs gadu vecuma,
– ir jāgrib dejot. Savā praksē esmu
darbinieki, un viņiem sacensībās stundas
Bet svētdien, 19. jūlijā, visi tehnikas cienīkā
arī
pieaugušie.
Lai
tuvāk
vairākkārt pārliecinājusies, ka dejot
laikā jācenšas nobraukt pēc iespējas vairāk tāji aicināti uz sporta un atpūtas kompleksu
iepazītu deju studiju, tās
var iemācīt jebkuram,» tā I.Freimane.
apļu, noturot ātrumu. J.Kuķis piebilst, ka «Rullītis», kur notiks veiklības braucieni,
piedāvājumu un pedagogus,
Tāpat dažādas dejas var apgūt arī piešīm sacensībām pieteikušās jau vairāk ātruma apļu sacensības, mini dragreiss
bērni, jaunieši un vecāki 10.
augušie, tā labi pavadot brīvo laiku.
nekā desmit komandu, tostarp Jelgavas un drifts. Piesakoties sacensībām līdz 17.
jūlijā no pulksten 17 līdz 20
«Deja ir lieliska relaksācija, un aicinu
uzņēmums CBS «Igate», SIA «Autofans» jūlijam mājas lapā www.mehiem.lv, dalības
un
11.
jūlijā
no
pulksten
10
pieaugušos to izbaudīt,» tā I.Freimane,
un SIA «Mriepas».
maksa ir 2,50 eiro, bet pasākuma dienā uz
līdz 12 aicināti uz deju stupiebilstot, ka studijā pāriem piedāvā
Izvērtējot pagājušā gada sacensību or- vietas – 5 eiro. Apmeklētājiem ieeja «Rullītī»
dijas «dejovisi.lv» Atvērto
sagatavot arī kāzu deju.
ganizētības līmeni Jelgavā, vēlmi aizvadīt – 2 eiro; ar flaieru un studentiem – 1,50
durvju
dienu.
Viņa uzsver, ka studijas viens no
vienu no sacensību posmiem tieši mūsu eiro; bērniem līdz 12 gadu vecumam un
trumpjiem ir profesionāli pedagogi,
pilsētā izteikuši arī amatieru kartinga pensionāriem – bez maksas. AutostāvvieDeju studija Jelgavas Mašīnbūves kuri paši ir daudzkārtēji Latvijas
čempionāta «OpenKart» organizatori. tas cena – 2 eiro; ar flaieru – 1 eiro. Sīkāka
Jelgavā notiks 9. posms, pulcējot ap 50 informācija par sacensībām pieejama mājas rūpnīcas telpās darbu sāka šonedēļ, un čempioni sporta dejās, un pasniedzēji,
šobrīd jau aizvadītas pirmās nodarbī- kuri palīdzējuši tikt līdz šiem sasniebraucēju. «Šajās sacensībās tiek audzi- lapā mehiem.lv.
bas. Proti, studijā «dejovisi.lv» mājas gumiem. Studijā strādā četri pedagogi:
radis sporta deju klubs «Lielupe», kas galvenā trenere ir I.Freimane, kuras
Pasākumi pilsētā
līdz šim strādāja Jelgavas novada Staļ- pārziņā ir augstākas klases dejotāji
 11. jūlijā pulksten 23 – brīvdabas kino «Kino Moon» seanss: filma «Plastic» («Nekau- ģenē. «Sporta dejas pasniedzu 20 gadus, un iesācēji, ritmikas nodarbības vada
nīgā laupīšana»). Biļešu cena – € 3; pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas. Šoreiz un līdz šim mūsu bāze bija Jaunsvir- profesionāla deju pedagoģe Alīna
biļetes netiek tirgotas iepriekšpārdošanā. Ieeja – no pulksten 22. Līdzi jāņem krēsls vai laukas pagastā. Vadīju nodarbības arī Ankudoviča, horeogrāfiju – Latvijas
pleds, uz kā sēdēt, un pretodu līdzeklis. Kino nenotiks lietus laikā (Jāņa Asara ielā 17, Ozolniekos, Spīdolas ģimnāzijā, taču čempione sporta dejās Žaklīna Sola, bet
pretī privātajai pamatskolai «Punktiņš»).
ir apgrūtinoši, ka dejotāji tā izkaisīti, Latīņamerikas dejas pasniegs daudz 31. jūlijā pulksten 19 – brīvdabas uzvedums: dziesmu spēle ar jokiem «Kāzas, kāzas». turklāt liela daļa no viņiem ir tieši jel- kārtējs Latvijas čempions sporta dejās,
Piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktieri J.Āmanis, I.Kļavinskis, M.Egliens, M.Brūveris, gavnieki. Pagājušajā nedēļā aizvadījām Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
L.Zeļģe, U.Siliņš, Dailes teātra aktrise A.Dzērve, Liepājas teātra aktieri M.Eglinskis un TV dejotāju nometni ar 36 dalībniekiem, akadēmijas 3. kursa students, topošais
šovu zvaigzne S.Prule. Biļešu cena – € 6 – 10 (Uzvaras parkā).
un 30 no viņiem bija no Jelgavas. Tāpēc pedagogs, I.Freimanes dēls, Artūrs
 27. augustā pulksten 19 – dziedātājas Marijas Naumovas solokoncerts «Kādā jaukā radās vajadzība pēc studijas Jelgavā, Freimanis. I.Freimane piebilst, ka reizi
dienā». Biļešu cena – € 7 – 20. Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs (Jelgavas kas gan pilsētas, gan arī novada bēr- mēnesī iecerēts rīkot arī nodarbības
kultūras namā).
niem ir vieglāk sasniedzama,» stāsta ar viespedagogiem, Latvijā atzītiem
studijas pasniedzēja, kluba «Lielupe» profesionāļiem.
vadītāja, Latvijas Sporta deju federācijas prezidija locekle, Ilona Freimane. Sporta dejas pilsētā
Viņa uzsver, ka studijā vēlas audzināt atgūst otro elpu
profesionālus sporta deju dejotājus,
Jelgavā deju nodarbību piedāvājums
kuri varētu startēt dažāda ranga sporta ir plašs, bet uz jautājumu, vai konkudeju sacensībās. «Pamats jau mums ir rence neuztrauc, I.Freimane atzīst,
– ap 50 sporta deju kluba «Lielupe» ka ne, jo sporta deju kustība šobrīd
dejotāju. Klubs pastāv jau 17 gadus, pilsētā ir pieklususi un var teikt, ka
un izaudzināts ne viens vien Latvijas līdz ar studijas atvēršanu iegūs jaunu
čempions sporta dejās, arī starptautis- elpu. «Savulaik Jelgavā ar labiem paku sacensību finālisti. Ticu, ka Jelgavā nākumiem darbojās Aijas Rogas, kuru
ir vēl daudz bērnu un jauniešu, kuri varam saukt par sporta deju patronesi,
vēlas sevi apliecināt sporta dejās,» saka sporta deju skola «Liesmiņa», taču līdz
I.Freimane.
ar viņas aiziešanu aizsaulē sporta dejas
Jelgavā pieklusa,» saka I.Freimane,
Sambu, čačača, džaivu pasniedz piebilstot, ka vēlas, lai bērni studijā
Latvijas čempioni sporta dejās
justos kā mājās.
Studijā gaidīti bērni no trīs gadu
SIA «Nāc dejot», kas dibinājusi
vecuma. Pašiem mazākajiem – trīs un studiju «dejovisi.lv», valdes loceklis
četrus gadus veciem bērniem – tiek Mārtiņš Ramiņš, kura dēls ar labiem
piedāvātas ritmikas nodarbības, piec- panākumiem dejo «Lielupē», atzīst, ka

Jelgavā darbu sāk sporta
deju studija «dejovisi.lv»
mērķi ir tālejoši un ir vēlme izveidot ne
tikai lielāko sporta deju skolu Jelgavā,
bet arī Zemgalē un varbūt Latvijā.
«Mēs gribam, lai Jelgavā notiek arī
starptautiska līmeņa sporta deju sacensības, un šobrīd jau zinām, ka pirmās
lielās sporta deju sacensības Zemgales
Olimpiskajā centrā notiks 15. maijā,»
tā M.Ramiņš.

Deju kurpes – no 35 eiro

Jaunajā studijā izveidotas piecas zāles
– lielā zāle, deju zāle, horeogrāfijas zāle
un divas zāles individuālajām nodarbībām. Lielākā zāle ir 135 kvadrātmetrus
plaša. M.Ramiņš gan piebilst, ka sarunās ar ēku saimnieku izskatīta iespēja
iegūt vēl papildu telpas, jo Mašīnbūves
rūpnīcas ēkā ir arī 1000 kvadrātmetrus
liela zāle. Šobrīd studijas telpu sakārtošanā ieguldīti 10 tūkstoši eiro.
Gan trenere, gan valdes loceklis
nenoliedz, ka sporta dejas nav lēta
nodarbošanās. M.Ramiņš, kura dēls
jau piecus gadus dejo sporta dejas, lēš,
ka būtiskākais ieguldījums sākumā ir
deju kurpes, kas maksā, sākot no 35
eiro, bet profesionālākas – jau no 70
eiro. «Tērps bērnam līdz 5. klasei ir
balts krekls un melnas bikses, un ar
vienām kurpēm iztiek gadu,» stāsta
I.Freimane, piebilstot, ka vecākajās
klasēs tērpa šūšana sacensībām gan
izmaksā dārgāk. Nodarbību maksa
sporta izlases grupai trīs reizes nedēļā
pa pusotrai stundai un 45 minūšu horeogrāfijas nodarbība mēnesī maksā 30
eiro; iesācējiem divas nodarbības nedēļā izmaksā 20 eiro mēnesī; bērniem ar
pieredzi divas nodarbības nedēļā plus
horeogrāfija – 25 eiro mēnesī; ritmika
mazākajiem divas reizes nedēļā – 20
eiro mēnesī; individuālie treniņi – 9
eiro par nodarbību.

Piektdien un sestdien –
Atvērto durvju diena

Lai tuvāk iepazītu deju studiju
«dejovisi.lv», piektdien, 10. jūlijā, no
pulksten 17 līdz 20 un sestdien, 11.
jūlijā, no pulksten 10 līdz 12 jelgavnieki aicināti uz Atvērto durvju dienu
K.Barona ielā 40 (ieeja – no Mātera
ielas). Jāpiebilst, ka piektdienas vakarā
no pulksten 16.30 līdz 18 varēs redzēt
arī Latvijas daudzkārtējo čempionu
Ž.Solas un A.Freimaņa paraugstundu.
Pieteikties deju skolai iespējams mājas
lapā dejovisi.lv, kā arī pa e-pastu info@
dejovisi.lv.

