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Streika laikā pie
dežūrārstiem rindu nav

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Ievēlēti Jelgavas domes
komiteju locekļi
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā ceturtdienā
Jelgavas domes sēdē
ievēlēti Jelgavas pilsētas
domes pastāvīgo komiteju locekļi. Atbilstoši
nolikumam Jelgavas
domē darbojas četras
pastāvīgās komitejas:
Finanšu; Sociālo lietu
un veselības aizsardzības; Izglītības, kultūras
un sporta; Tautsaimniecības attīstības un
pilsētvides.
Finanšu komitejā ievēlēti Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš, domes priekšsēdētāja
vietnieki Rita Vectirāne un Jurijs
Strods, deputāti Vilis Ļevčenoks,
Gunārs Kurlovičs, Ivars Jakovels,
Sergejs Stoļarovs, Aigars Rublis un
Inese Bandeniece.
Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejā strādās R.Vectirāne, Dace Olte, Lauris Zīverts,
I.Jakovels un Mintauts Buškevics.
Izglītības, kultūras un sporta
komitejā ievēlēti R.Vectirāne,
S.Stoļarovs, M.Buškevics, I.Bandeniece, Roberts Šlegelmilhs.

Tautsaimniecības attīstības
un pilsētvides komitejā darbosies
J.Strods, V.Ļevčenoks, Andrejs
Garančs, Andrejs Eihvalds un
A.Rublis.
Saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām» Finanšu komiteju vadīs
domes priekšsēdētājs A.Rāviņš,
bet pārējo komiteju vadītāji tiks ievēlēti, kad komiteju locekļi sanāks
uz pirmo sēdi. Tautsaimniecības
attīstības un pilsētvides komitejas, kā arī Izglītības, kultūras un
sporta komitejas pirmā sēde notiks
11. jūlijā, savukārt Finanšu komitejai un Sociālo lietu un veselības
aizsardzības komitejai pirmā sēde
gaidāma 12. jūlijā.
Pastāvīgās komitejas veic šādus
pienākumus: sagatavo jautājumus
izskatīšanai domes sēdē; sniedz
atzinumus jautājumos, kas ir komitejas kompetencē; pašvaldības
nolikumā noteiktajā kārtībā kontrolē pašvaldības iestāžu darbu; izskata pašvaldības iestāžu budžeta
projektus un iesniedz tos finanšu
komitejai; apstiprina un kontrolē
pašvaldības iestāžu izdevumu
tāmes; veic citus pienākumus
atbilstoši pašvaldības nolikumam.
Katram domes deputātam jāiesaistās vismaz vienā komitejā.

Jaunums – vienota ieejas
karte tūrisma objektos un
atlaižu grāmatiņa

Pirmajās divās ģimenes ārstu streika dienās nedz Jelgavas poliklīnikas, nedz arī slimnīcas dežūrārsti neizjuta pacientu
pieplūdumu. Otrdienas pēcpusdienā «Jelgavas Vēstnesis» pārliecinājās, ka pusstundu pēc pieņemšanas laika sākuma
Jelgavas poliklīnikā pie dežūrārsta kabineta durvīm rindā negaidīja neviens pacients. Medicīnas iestādēs spriež, ka gadī Ilze Knusle-Jankevica
jumā, ja ģimenes ārsti turpinās streikot, situācija varētu mainīties. Pirmajās dienās tas neesot manāms, jo pacienti bijuši
informēti un nepieciešamās receptes vai slimības lapas paspējuši nokārtot vēl pirms streika. Līdz trešdienas rītam streika
No 1. jūlija Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs (JRTC)
rīkotājs – Latvijas Ģimenes ārstu asociācija – nesniedza informāciju, cik ilgi tas varētu turpināties. To, kā tiek organizēta
sadarbībā ar Jelgavas pilsētas tūrisma pakalpojumu
pacientu medicīniskā aprūpe streika laikā, valstī koordinē Nacionālais veselības dienests. Kur vērsties pēc palīdzības, kamēr
sniedzējiem pilsētas iedzīvotājiem un viesiem piedāvā
ģimenes ārsti streiko? Plašāk lasiet 2. lpp.
Foto: Austris Auziņš

FK «Jelgava» centīsies pārsteigt spēcīgos ungārus
 Ģirts Pommers

Šovakar pulksten 18.30
Zemgales Olimpiskajā
centrā futbola klubs
«Jelgava» aizvadīs UEFA
Eiropas līgas kvalifikācijas 1. kārtas atbildes
spēli pret Ungārijas klubu «Ferencvaros». Pēc
zaudētās pirmās cīņas
izbraukumā ar rezultātu 0:2 jelgavnieku
komandas galvenais
treneris Aleksandru
Kurtejans šodien sola
bezkompromisa cīņu
līdz pat pēdējai spēles
sekundei.
Jāatgādina, ka tieši pirms
nedēļas abas komandas tikās
Budapeštā, kur 7123 skatītāju
klātbūtnē mājinieki jelgavniekus pārspēja ar rezultātu 2:0.
Abus vārtus guva «Ferencvaros» uzbrucējs Rolands Varga.
«Lai arī piedzīvojām zaudējumu, tomēr kopumā guvām

pozitīvas emocijas. Spēlējām
pret spēcīgu pretinieku lieliskā
stadionā. Uzskatu, ka pagājušajā gadā, kad Eiropas līgā izbraukumā cīnījāmies pret Bratislavas «Slovan», mums bija vēl
smagāk, lai gan toreiz rezultāts
veidoja 0:0. Šī iemesla dēļ domāju, ka atbildes spēle nebūs tikai
formalitāte. Mums jāgūst kaut
vieni vārti, un pretinieks sāks
nervozēt,» prognozē viens no
pieredzējušākajiem «Jelgavas»
spēlētājiem Valērijs Redjko. Lai
kvalificētos turnīra 2. kārtai,
jelgavniekiem jāgūst uzvara ar
vismaz trīs vārtu pārsvaru. Ja
cīņa noslēgsies ar rezultātu 2:0,
tiks spēlēts papildlaiks.
A.Kurtejans norāda, ka šodienas spēlē FK «Jelgava»
sastāvā varētu atgriezties pussargi Alans Siņeļņikovs un
Artis Lazdiņš, bet par traumu
guvušā komandas kapteiņa
Ginta Freimaņa izredzēm tikt
laukumā treneris izsakās piesardzīgi. Kopumā vērienīgas
izmaiņas jelgavnieku sastāvā

jaunu produktu – vienotu ieejas karti trīs pilsētas apskates objektos un atlaižu grāmatiņu aktīvās atpūtas,
ēdināšanas un naktsmītņu pakalpojumiem, kā arī
suvenīru iegādei.

JRTC speciāliste Samanta Gulbe stāsta, ka vienotā ieejas karte,
kas sniedz iespēju apmeklēt trīs
pilsētas apskates objektus, un atlaižu grāmatiņa, kas ļaus saņemt
atlaides 18 dažādiem tūrisma
pakalpojumiem, ir šīs vasaras
tūrisma jaunums Jelgavā.
Vienotās kartes cena ir 5 eiro, un
tajā ir iekļauts Svētās Trīsvienības

baznīcas torņa, Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja, kā arī Ādolfa Alunāna
Memoriālā muzeja apmeklējums.
Iegādājoties vienoto ieejas karti,
tās īpašnieks saņems arī atlaižu
grāmatiņu, kurā iekļauti 18 dažādu tūrisma pakalpojumu sniedzēju
piedāvājumi par īpašām cenām.
Turpinājums 3.lpp.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Pirms nedēļas FK «Jelgava» Budapeštā tikās ar Ungārijas
klubu «Ferencvaros», kur 7123 skatītāju klātbūtnē mājinieki
jelgavniekus pārspēja ar rezultātu 2:0. Šovakar ZOC gaidāma
atbildes spēle.
Foto: Raitis Supe
nav gaidāmas.
Ja mūsu spēlētājiem izdosies
divu spēļu summā uzveikt Ungārijas komandu, tad Eiropas
līgas kvalifikācijas turnīra 2.
kārtā Jelgavas komandas pretinieki, visticamāk, būs Dānijas
bronzas medaļu ieguvēji «Midt-

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

jylland», kuri savā pārī pirmajā
spēlē Īrijas klubu «Derry» pārspēja ar rezultātu 6:1.
Jāatgādina, ka biļetes uz
maču var iegādāties tikai stadiona kasē pirms spēles. Biļetes
cena ir 8 eiro, bet ar karti «Mana
Jelgava» – 4 eiro.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Paldies 159 aktīvajiem jelgavniekiem, kas
piedalījās laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
konkursā, kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik
pilsētas karogu publicēti 29. jūnija numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 7 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 146 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Laura Evarte, Dace
Ērgle, Visvaldis Bušs, Valters Vorps, Biruta Augšpūle, Sanita Ose, Inese
Bendrupa, Velta Lagzdiņa, Linda Kalna, Benedikta Lebedoka, Sabīne
Jumiķe, Inga Popova, Imants Valters, Karīna Nikolajeva.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Streika laikā pie dežūrārstiem rindu nav
 Kristīne Langenfelde

Šodien Ministru prezidents uz sarunu aicinājis ģimeņu
ārstu pārstāvjus. Kamēr sarunas nav uzsāktas, nav
zināms arī tas, cik ilgi ģimenes ārstu streiks varētu
turpināties. Valstī joprojām nav informācijas par to,
cik tad īsti ģimenes ārstu streikā piedalās – šādus
datus nesniedz nedz streika pieteicējs – Latvijas Ģimenes ārstu asociācija –, nedz arī Nacionālais veselības
dienests (NVD). Pēc veiktajām aptaujām neoficiālā
informācija liecina, ka Jelgavā streikā nepiedalās un
darbu ierastajā režīmā turpina veikt pat vairāk nekā
puse ģimenes ārstu.
Jau streika pirmajā dienā Jelgavas poliklīnikas vadītāja Gunta
Arnīte apstiprināja, ka neviens
no desmit ģimenes ārstiem, kas
strādā poliklīnikā, streikā ne-

piedalās. Arī Zemgales veselības
centrā no tur esošajiem sešiem
ģimenes ārstiem streikā piedalās
tikai viens. Vienlaikus gan NVD
pārstāve Evija Štalberga atzīst, ka

situācija mainās katru dienu, un
tas ir viens no iemesliem, kāpēc
dienestam joprojām nav pieejami
oficiāli dati par visiem streikā
iesaistītajiem ārstiem. «Jau pagājušajā nedēļā streika pieteicējam
lūdzām sniegt pilnīgu informāciju
par ārstiem, kas piedalās streikā,
bet diemžēl asociācija šādus datus
mums nesniedz. Līdz ar to dienests pats sāka aptaujāt ģimenes
ārstus un šonedēļ arī izplatīja aicinājumu katram ģimenes ārstam
paust informāciju par to, vai viņš
piedalās streikā. Taču atsaucība ir
visai dažāda – ir ārsti, kas nekavējoties mums paziņoja par savu
dalību streikā, citi atteicās sniegt
šādas ziņas, bet vēl citi apstipri-

MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS
SAŅEMŠANA PROTESTA LAIKĀ
(informāciju sagatavojis Nacionālais veselības dienests)

KUR GŪT MEDICĪNISKO PALĪDZĪBU,
JA ĢIMENES ĀRSTS NAV PIEEJAMS?

Ņemot vērā Latvijas ģimenes ārstu asociācijas pieteikto protesta akciju no 3. jūlija
pulksten 12, Nacionālais veselības dienests vērš uzmanību, ka iedzīvotājiem būs pieejama daudzveidīga medicīniskā palīdzība laikā, kad ģimenes ārstu praksēs netiks
nodrošinātas ārstu konsultācijas.
Ja nepieciešami ģimenes ārsta pakalpojumi, iedzīvotāji tiek aicināti vispirms sazināties
ar sava ģimenes ārsta praksi, lai noskaidrotu, vai ģimenes ārsts protesta akcijas laikā
sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

ĢIMENES ĀRSTU KONSULTATĪVAIS
TĀLRUNIS 66016001
Medicīniskus padomus vienkāršu saslimšanu gadījumos var saņemt visu diennakti, zvanot
uz valsts organizēto Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. Medicīniski padomi
tiek sniegti saaukstēšanās, drudža, galvassāpju, kakla un ausu sāpju, vemšanas, caurejas,
nelielu traumu vai hronisku slimību saasinājuma un citu vienkāršu saslimšanu gadījumos.

MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS
UN CITU PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS IESPĒJAS
Pakalpojuma veids
Darbnespējas lapas
Medikamentu recepšu izrakstīšana
Pirmreizēja vakcinācija
Atkārtota vakcinācija

Ārstniecības iestādes, kurās var vērsties*
Dežūrārsti, feldšerpunkti, citas iestādes
Dežūrārsti, feldšerpunkti, citas iestādes
Dzemdību nodaļas
Vakcinācijas kabineti, slimnīcas, kurās ir dzemdību nodaļas
Jaundzimušo un
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca (tālrunis
bērnu veselības aprūpe
80708866), pediatri (var doties bez nosūtījuma)
Izziņas par veselības stāvokli (piemē- Dežūrārsti, feldšerpunkti, citas iestādes
ram, bērnam vasaras nometnei)
Iedzīvotāja miršanas fakta konsta- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
tēšana, ja iedzīvotājs miris mājas brigādes (tālrunis 113)
apstākļos
* Pilns saraksts ar visām ārstniecības iestādēm un vietām, kur pieejami šie pakalpojumi,
atrodams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā www.vmnvd.gov.lv.

MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS SAŅEMŠANA
AKŪTOS GADĪJUMOS

nāja, ka streikā piedalās, bet pēc
dienas jau atsauca savu dalību
tajā. Līdz ar to šobrīd pilnīga
informācija nav pieejama. Un, jā,
tā var mainīties katru dienu – ja
šodien ārsts streiko, nav teikts, ka
rīt vai parīt viņš neatsāks strādāt
ierastajā režīmā. Šī iemesla dēļ
aicinām visus pacientus sava
ģimenes ārsta praksē noskaidrot,
vai brīdī, kad ir nepieciešama
palīdzība, ārsts streiko vai tomēr,
nē. Šobrīd tā ir vienīgā iespēja,»
saka E.Štalberga.
Lai arī nav pilnīgu datu, pacienti esot pietiekami labi informēti par to, kā rīkoties streika
laikā. Piemēram, Jelgavas poliklīnikā, kur streikojošo ģimenes
ārstu pacientus ir gatavs pieņemt
dežūrārsts, pacientu pieplūdums
netiek izjusts. «Otrdien pie dežūrārsta pēc palīdzības vērsās divi
pacienti, kuru ģimenes ārsts
streiko. Vēl vienam pacientam
bija nepieciešamība iegūt kompensējamo medikamentu recepti.

Visiem trim pacientiem poliklīnikā tika sniegta palīdzība. Mēs
noteikti nevaram apgalvot, ka
izjustu pacientu pieplūdumu.
Arī uz poliklīnikas reģistratūras tālruni satrauktus zvanus
nesaņemam. Šajās dienās tikai
viens cilvēks ir vērsies poliklīnikā, lai noskaidrotu, vai viņš
varēs saņemt kompensējamo
medikamentu recepti, ja ārsti
streikos ilgstoši un viņam radīsies
nepieciešamība pēc tās,» skaidro
G.Arnīte.
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta (NMPD) Zemgales reģionālā centra vadītājs Roberts Fūrmanis arī atzīst, ka ātrā
palīdzība Jelgavā neizjūt papildu
noslodzi saistībā ar ģimenes ārstu
streiku. «Strādājam ierastajā
ikdienas režīmā. Varu teikt, ka
izsaukumu skaits nekādā ziņa
nav palielinājies.»
Savukārt Jelgavas slimnīcas
valdes loceklis Andris Ķipurs
uzsver, ka «mierīgi nav un nebūs,

kamēr ģimenes ārsti nepanāks
vienošanos ar valdību». «Mēs
strādājam, bet šis ir īstermiņa
projekts, tā turpināties nevar, ir
jāpanāk vienošanās. Mēs Jelgavas slimnīcā krīzes brīdī esam
raduši iespēju uzņemšanas nodaļā
piesaistīt papildu ārstu, kurš ir
gatavs sniegt palīdzību streikojošo
ārstu pacientiem,» tā A.Ķipurs.
Streika laikā pacientiem Jelgavā ir iespēja vērsties pēc medicīniskās palīdzības pie dežūrārstiem slimnīcā, poliklīnikā,
kā arī Zemgales veselības centrā.
Pilsētas slimnīcas dežūrārsti
pieejami otrdien un piektdien no
pulksten 15 līdz 20, bet sestdien
un svētdien no pulksten 9 līdz 19.
Jelgavas poliklīnikas dežūrārstu
darba laiks darba dienās ir no
pulksten 15 līdz 19. Savukārt
Zemgales veselības centrā pirmdienās un piektdienās dežūrārsti
strādā no pulksten 14 līdz 16, bet
otrdien un piektdien no pulksten
9 līdz 11.

Aktuāli jautājumi un atbildes*
Kur var uzzināt sava ģimenes ārsta prakses kontaktinformāciju?
Informācija par ģimenes ārstu prakšu adresēm un kontakttālruņiem ir pieejama mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā «Ģimenes
ārsti atbilstoši teritorijām».
Vai par medmāsas vai ārsta palīga
apmeklējumu ģimenes ārsta praksē ir
jāmaksā?
Nē, medmāsas vai ārsta palīga konsultācija
un citi viņu sniegtie valsts apmaksātie pakalpojumi ir pieejami bez maksas.
Cik maksā vizīte pie dežūrārsta?
Par vizīti pie dežūrārsta–ģimenes ārsta ir
jāveic pacienta iemaksa 1,42 eiro apmērā,
savukārt par vizīti pie dežūrārsta–speciālista pacienta iemaksa ir 4,27 eiro. Pacienta
iemaksas neveic no pacienta iemaksām
atbrīvotie iedzīvotāji.

Vai dežūrārsts sniedz tādus pašus pakalpojumus kā ģimenes ārsts?
Jā, dežūrārsts nodrošina medicīnisko palīdzību, kas ir ģimenes ārsta kompetencē.
Cik jāmaksā par vizīti pie ārsta-speciālista poliklīnikā, veselības centrā,
steidzamās medicīniskās palīdzības
punktā (traumpunktā) vai slimnīcas
uzņemšanas nodaļā?
Par vizīti pie ārsta–speciālista ir jāveic
pacienta iemaksa 4,27 eiro apmērā. No
pacienta iemaksām atbrīvotajiem iedzīvotājiem ārsta apmeklējums ir bez maksas.

Kur vērsties, ja ir apdraudēta dzīvība?
Dzīvības apdraudējuma gadījumā Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta brigādi var izsaukt, zvanot pa
tālruņa numuru 113. Brigāde jāizsauc,
ja cilvēkam ir spēcīga asiņošana, gūta
smaga trauma, iestājusies bezsamaņa,
Vai dežūrārsti pieņem pacientus atbilsto- pēkšņas sāpes krūtīs vai citā dzīvības
apdraudējuma gadījumā.
ši pierakstam?
Ģimenes ārstu protesta akcijas laikā medicī*Nacionālā veselības
niskas konsultācijas dežūrārsti sniedz bez iedienesta informācija
priekšēja pieraksta – «dzīvās rindas» kārtībā.

Tabulā norādīta informācija par ārstniecības personu
kompetencēm un pakalpojumiem, kurus var saņemt,
vēršoties pie konkrētajiem speciālistiem

Vai var atvērt
darbnespējas
lapu?

Dežūrārsts

Ārstu palīgi
feldšerpunktos vai citās
iestādēs

Ārsti steidzamās
medicīniskās palīdzības punktos
(traumpunktos)

Ārsti slimnīcu
uzņemšanas
nodaļās

Jānoskaidro ārstniecības
iestādē

Darbnespējas
lapu var atvērt
tikai līdz 10
dienām

Var

Darbnespējas
lapu var atvērt
tikai līdz 10
dienām

Medicīnisko palīdzību akūtos gadījumos var gūt, vēršoties pie dežūrārstiem, feld
šerpunktos, steidzamās medicīniskās palīdzības punktos (traumpunktos) un
slimnīcu uzņemšanas nodaļās. Piemēram, traumas, apdeguma, hroniskas slimības
saasinājuma un cita veida gadījumos.

Vai var izrakstīt
parasto medikamentu receptes
(zilā krāsā)?

Var

Var

Var

Var

Informācija par medicīniskās palīdzības saņemšanas vietām akūtos gadījumos ir pieejama arī interaktīvā kartē. Ārstniecības iestādes kartē tiek attēlotas kā krāsaini punkti, uz
kuriem nospiežot, redzams iestādes nosaukums, apraksts, adrese un kontaktinformācija.

Vai var izrakstīt
valsts kompensējamo medikamentu receptes
(sarkanā krāsā)?

Jānoskaidro ārstniecības
iestādē

Nevar

Jānoskaidro ārstniecības iestādē

Jānoskaidro
ārstniecības
iestādē

Vai var izsniegt
nosūtījumu
laboratorisko
analīžu
veikšanai?

Var

Nevar

Var

Var

Vai var izsniegt
nosūtījumu speciālistu konsultācijām un izmeklējumiem?

Var

Nevar

Var

Var

Karte ar ārstniecības iestādēm palīdzības
saņemšanai akūtos gadījumos atrodama mājaslapā www.vmnvd.gov.lv.
Tajā kā vietas, kur Jelgavas pilsētā var vērsties pēc
medicīniskās palīdzības akūtos gadījumos, minētas:
• Jelgavas pilsētas slimnīcas Ambulatorā daļa (Brīvības bulvāris 6), kontakttālrunis: 63030364. Dežūrārsti, kontaktinformācijas tālrunis: 63021802.
• Jelgavas poliklīnika (Sudrabu Edžus iela 10), dežūrārsti, kontaktinformācijas
tālrunis: 63022100, 63022101.
Ārstniecības iestādēs ir pieejamas dažādu specialitāšu ārstniecības personas.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2017. gada 6. jūlijs

Vienota ieejas karte tūrisma
objektos un atlaižu grāmatiņa
No 1.lpp.

Kā skaidro S.Gulbe, atlaižu
grāmatiņas īpašnieks līdz šī
gada 30. septembrim varēs saņemt atlaides piedāvājumiem
atpūtai uz ūdens – braucieniem ar motorjahtu «Carpe
Diem», kuģīti «Frīda», kuģi
«Jūrmala», atpūtas kuģi «Mītava» un SUP airu dēli. Īpašu
piedāvājumu sagatavojusi arī
velonoma «Pepijas velomānija»
un izlaušanās spēle «Savrupmāja vistas kāja», savukārt
aktīvās atpūtas cienītāji varēs
izbaudīt ātrumu braucienos ar
kartingiem sporta un atpūtas
kompleksā «Rullītis», kā arī
doties ekskursijā pa Jelgavu
ar ekskluzīvu auto no «Monta
Limo Rent». Maltītes par īpašu
cenu varēs baudīt šādos ēdināšanas uzņēmumos – bistro

Langervaldes mežā –
jaunas laipas un soliņi

«Silva», tējas namiņā «Silva»,
restorānā «Chocolate & Pepper», restorānā «Madara»,
ģimenes restorānā «Hercogs»,
pusdienu restorānā «Otto» un
ekspresrestorānā «Ņamma».
Atlaides piedāvā arī viesnīca
«Jelgava», veikals «Daba»
un sajūtu studija «Aspazija».
Par visiem atlaižu grāmatiņā
iekļautajiem piedāvājumiem
iespējams uzzināt mājaslapā
www.visit.jelgava.lv.
Vienoto ieejas karti var iegādāties Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī Akadēmijas ielā
1 un Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā
Akadēmijas ielā 10. Vienotās
kartes un atlaižu grāmatiņas
piedāvājumi ir derīgi izmantošanai tās īpašniekam vienu
reizi.
 Anastasija Miteniece

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ.Nr.90001669496; www.vsaa.lv)
izsludina konkursu uz Jelgavas reģionālās nodaļas
Pensiju daļas inspektora – valsts civildienesta ierēdņa amatu
(vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Jelgavā)

Galvenie pienākumi:
• Konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem;
• Pieņemt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā;
• Izdot administratīvos aktus;
• Sagatavot izziņas.
Prasības pretendentiem:
• Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
• Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas);
• Iepriekšēja darba pieredze (priekšrocība pretendentiem, kuriem ir pieredze klientu apkalpošanas darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās);
• Prasme piemērot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu, valsts sociālo
apdrošināšanu un valsts sociālajiem pabalstiem;
• Orientācija uz klientu;
• Labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas;
• Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
• Prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.
Piedāvājam:
• Mēnešalgu, sākot no 607,00 EUR (bruto alga);
• Atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā;
• Iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē.
Konkursa pretendentiem/-ēm laikā no sludinājuma publicēšanas dienas «Latvijas Vēstnesī»
līdz 2017. gada 7. jūlijam lūdzam iesniegt šādus dokumentus:
- Dzīves aprakstu (CV) – atbilstoši «Europass CV» standartam, kas pieejams mājaslapā www.europass.lv;
- Motivētu pieteikuma vēstuli, kurā jāiekļauj arī apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta
likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
- Izglītību apliecinoša/-u dokumenta/-tu kopiju/-jas.
Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā
pretendentu iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju. Otrā kārta – pretendentu vērtēšana
intervijas laikā, īstenojot pārrunu un praktisko uzdevumu/testu metodiku.
Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt vai iesniegt: VSAA Jelgavas reģionālajā nodaļā,
Pasta ielā 43, Jelgavā, LV-3001 (ar norādi «Konkursam uz KAD inspektora amatu») vai pa
e-pastu jelgava@vsaa.lv. Tālrunis uzziņām: 63022568.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (reģ.Nr.90001669496; www.vsaa.lv)
izsludina konkursu uz Jelgavas reģionālās nodaļas Klientu
apkalpošanas daļas inspektora – valsts civildienesta ierēdņa amatu
(vakance uz nenoteiktu laiku ar dienesta vietu Jelgavā )

Galvenie pienākumi:
• Konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem;
• Reģistrēt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā;
• Izdot administratīvos aktus;
• Sagatavot izziņas.
Prasības pretendentiem:
• Atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
• Augstākā izglītība sociālajās zinātnēs (priekšrocība pretendentiem ar izglītību tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas);
• Iepriekšēja darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (priekšrocība pretendentiem, kuriem ir pieredze
klientu apkalpošanas darbā valsts, pašvaldību un finanšu institūcijās);
• Prasme piemērot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo
apdrošināšanu;
• Orientācija uz klientu;
• Labas komunikācijas prasmes un argumentācijas spējas;
• Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
• Prasme strādāt ar biroja tehniku un datorprogrammām.
Piedāvājam:
• Mēnešalgu, sākot no 607,00 EUR (bruto alga);
• Atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā;
• Iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba pieredzi valsts pārvaldē.
Konkursa pretendentiem/-ēm laikā no sludinājuma publicēšanas dienas «Latvijas Vēstnesī»
līdz 2017. gada 7. jūlijam lūdzam iesniegt šādus dokumentus:
- Dzīves aprakstu (CV) – atbilstoši «Europass CV» standartam, kas pieejams mājaslapā www.europass.lv;
- Motivētu pieteikuma vēstuli, kurā jāiekļauj arī apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta
likuma 7. panta pirmajā daļā noteiktajām prasībām;
- Izglītību apliecinoša/-u dokumenta/-tu kopiju/-jas.
Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – pretendentu izvērtēšana, ņemot vērā
pretendentu iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju. Otrā kārta – pretendentu vērtēšana
intervijas laikā, īstenojot pārrunu un praktisko uzdevumu metodiku.
Dokumentus pieteikumam uz konkursu sūtīt vai iesniegt: VSAA Jelgavas reģionālajā nodaļā,
Pasta ielā 43, Jelgavā, LV-3001 (ar norādi «Konkursam uz Pensiju daļas inspektora amatu»)
vai pa e-pastu jelgava@vsaa.lv. Tālrunis uzziņām: 63022568.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Langervaldes mežā turpinās labiekārtošanas
darbi – pērn iestādīti
jauni koki un izkopts
celiņu tīkls, savukārt
šogad parkā ierīkoti arī
LLU Meža fakultātes
studentu projektētie
un izveidotie tiltiņi, laipas, kā arī informatīvie
stendi un soliņi.
«Langervaldes mežs ir 50,3
hektāru plaša teritorija pilsētā,
un Meža fakultātes pasniedzēji
un studenti palīdz parkam tapt
vēl interesantākam apmeklētājiem,» saka SIA «Meža un koksnes
produktu pētniecības un attīstības institūts» direktors Andrejs
Domkins. Parka teritorijā jau pērn
bija pieejamas dažāda garuma
takas, kas 4,5 kilometru garumā
nobērtas ar šķeldu, savukārt šogad parkā ir izvietoti LLU Meža
fakultātes studentu izveidotie
septiņi koka tiltiņi, četras laipas,
četri informācijas stendi, kā arī

Foto: Austris Auziņš
soliņi pie tiem. «Kokapstrādes
fakultātes studentu prakses laiku
izmantojam lietderīgi,» norāda
A.Domkins, piebilstot, ka praktiskās nodarbības apvienotas
arī ar zinātnisko darbu. Katram
tiltam Langervaldes parkā ir
atšķirīga apdares tehnoloģija un
krāsa, savukārt zinātnieku un
studentu mērķis turpmāko gadu
laikā ir monitorēt aizsardzības
līdzekļu efektivitāti dabā, kur tilti
ir pakļauti gan nokrišņiem, gan
gaisa temperatūras pārmaiņām.
«Analizējam krāsu, mitrumu un
citus parametrus,» tā A.Domkins,
skaidrojot, ka izvirzīt secinājumus
par efektīvāko tehniku vēl pāragri.
Savukārt Meža pētīšanas stacija, kas apsaimnieko pilsētas plašo
mežaudzi, šovasar plāno veikt ikgadējos pļaušanas un sakopšanas
darbus. «Pļausim zāli un krūmus
– kopumā aptuveni 18 hektāru
platībā,» stāsta Meža pētīšanas
stacijas informācijas centra vadītājs Jelgavā Jānis Vilks, piebilstot,
ka paredzēts atjaunot arī celiņu
šķeldas kārtu, kura vietām ir
iesēdusies. «Šobrīd parkā jau ir

izvietoti informācijas stendi, tādēļ
strādājam arī pie tā, lai uz tiem
tuvākajā laikā tiek izvietota informācija ar meža teritorijas plānojumu un apraksts par atpūtas vietu,
tostarp tās vēsturisko nozīmi,» tā
J.Vilks. Viņš norāda – parks kļūst
arvien populārāks atpūtnieku
vidū, tomēr tas rada virkni problēmu. «Konstatējām, ka nozāģēti un
nolauzti aptuveni 15 jauniestādītie
ozoli un dižskābarži, turklāt mežā
regulāri vācam arī apmeklētāju atstātos atkritumus,» atzīst J.Vilks.
Viņš norāda, ka mežs tiek apsekots
apmēram reizi nedēļā, lai izvestu
samestos atkritumus.
Papildus parkā paredzēts izvietot arī Amatu vidusskolas
audzēkņu, kā arī Rīgas Mākslas
un mediju tehnikuma audzēkņu
darinātos astoņus vides objektus,
kas tapuši no koka un metāla. Tie
būs dažādu dzīvnieku tēli – alnis,
briedis un citi.
Jāpiebilst, ka Langervaldes
meža sakopšanas projektu īsteno LLU Meža fakultātes pētnieki sadarbībā ar Meža pētīšanas
stacijas atbalstu.

Turpinās studentu uzņemšana LLU
 Anastasija Miteniece

Līdz 11. jūlijam turpinās uzņemšana Latvijas Lauksaimniecības
universitātē (LLU) – ref
lektantiem ir iespēja
pieteikties kādā no 27
klātienes pamatstudiju
programmām.
Līdz 11. jūlijam visi studētgribētāji tiek gaidīti Jelgavas pilī,
lai klātienē uzrādītu izglītības
dokumentus, apstiprinātu vai
izveidotu pieteikumu uz vietu
kādā no universitātes fakultāšu
piedāvātajām programmām. Arī
šī gada piedāvājumā ir biozinātņu,
inženierzinātņu, kā arī sociālo
zinātņu programmas. Jāpiebilst,
ka pieteikties iespējams arī elektroniski, aizpildot pieteikumu vienotās uzņemšanas sistēmā www.
latvija.lv, taču arī šajā gadījumā
klātienē Jelgavas pilī vai jebkurā
citā Latvijas augstskolu vienotās
uzņemšanas dokumentu pieņem-

šanas punktā pieteikums uz vietu
studijām jāapstiprina, uzrādot
izglītības dokumentus. Klātienē jāuzrāda pase vai personas apliecība
(eID), atestāts vai diploms, sekmju
izraksts, kā arī centralizēto eksāmenu sertifikāts, informē LLU
Uzņemšanas komisijas galvenā
speciāliste Lāsma Dauvarte.
Kopumā LLU topošajiem studentiem šogad būs pieejamas 729
budžeta vietas. Savukārt pirmie
uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti
14. jūlijā, kad varēs gūt apstiprinājumu, ka interesentam piedāvāta
vieta primāri vēlamajā programmā vai citā norādītajā programmā.
Jāpiebilst, ka pieteikšanās maksa
ir 30 eiro, un tajā var ietilpt vairākas studiju programmas vai
studiju veidi.
Arī šogad vienlaikus ar pieteikumu apstiprināšanu pamatstudijām klātienē sākas uzņemšana 18 maģistra līmeņa studiju
programmās. LLU bakalaura
grāda ieguvēji, kuri vēlas turpināt
studijas LLU maģistrantūrā, pie-

teikšanos var veikt elektroniski
LLU informācijas sistēmā, bet
citu augstskolu absolventi – līdz
11. jūlijam Jelgavas pilī klātienē.
Jāpiebilst, ka maģistra studiju
programmās pieejamas 269 valsts
finansētās studiju vietas.
Uzņemšana norisinās Jelgavas
pils 280. un 284. auditorijā. 6.
un 7. jūlijā pieteikšanās notiek
no pulksten 9 līdz 18, 8. jūlijā no
pulksten 10 līdz 13, savukārt 10.
un 11. jūlijā pieteikties varēs no
pulksten 9 līdz 18. Arī šogad LLU
tradicionāli rīkos «Uzņemšanas
nakti», kuras laikā dokumentus
pēdējā pieteikšanās dienā, 11.
jūlijā, būs iespējams iesniegt no
pulksten 20 līdz pat pusnaktij.
Ja rodas jautājumi par uzņemšanas procesu, studiju programmām vai elektronisko reģistrēšanos, zvanot pa tālruni 20227755
vai 63005703, uz tiem atbildēs
LLU Studiju centra speciālisti. Papildu informācija par uzņemšanu
pieejama universitātes mājaslapā
www.llu.lv.

Seminārā izglītos par ugunsdrošību daudzdzīvokļu mājās
 Ģirts Pommers
13. jūlijā pulksten 18 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra lielajā konferenču
zālē notiks informatīvs seminārs, kurā aicinātas piedalīties
sešu un vairāk stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kontaktpersonas, kā arī citi interesenti.
Galvenā semināra tēma – Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta (VUGD) prasību ievē-

rošana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.
Informatīvajā seminārā piedalīsies VUGD Jelgavas nodaļas inspektori, kuri aktualizēs
jautājumus par ugunsdrošības
prasībām dzīvojamos namos.
Jāatgādina – lai pārbaudītu
ugunsdrošības prasību ievērošanu daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās, kā arī, ņemot vērā traģisko ugunsgrēku Londonā un
Latvijā notikušos ugunsgrēkus

daudzstāvu ēkās, VUGD izlases
kārtībā visā Latvijā līdz šī gada
15. septembrim veiks ugunsdrošības pārbaudes daudzdzīvokļu
mājās. Jelgavā izlases kārtībā
pārbaudīs sešu un vairāk stāvu
augstas ēkas. Pilsētā ir apmēram
40 šādi daudzdzīvokļu nami.
Pagājušajā gadā Latvijā dzīvojamās mājās notikuši 2992
ugunsgrēki, bet šogad (līdz
jūnijam) dzīvojamās ēkās fiksēti
1286 ugunsgrēki.
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Īsi
 Pagājušajā nedēļā ierīkota jauna koka gājēju laipa pār Nameja
grāvi, kas nodrošina iedzīvotāju
nokļūšanu no Arāju ielas uz Kooperatīva ielu, informē Jelgavas
pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība». Laipa pār Nameja grāvi
bija salūzusi un noslīdējusi lejup
pa grāvja nogāzi. Lai gājējiem būtu
iespēja pārvietoties pa drošu pāreju,
ir demontēta vecā laipa, izbūvēta
pamatne un izvietota jauna koka
laipa. Laipas izgatavošanu un ierīkošanu veica SIA «RT Timber», kas
izvēlēts cenu aptaujas rezultātā.
Līgumcena par laipas izgatavošanu
un uzstādīšanu ir 1325 eiro ar PVN,
informē Jelgavas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja
vietniece Sandra Liepiņa. Jāpiebilst,
ka pāreja nodrošina iedzīvotāju
pārvietošanos no Arāju ielas uz
Kooperatīva ielu. Tādā veidā iedzīvotāji mēro īsāku ceļa posmu līdz
autobusa pieturvietai.
 Kronvalda ielas posmā no
Imantas ielas līdz Olaines ielai līdz
22. oktobrim slēgta satiksme, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība».
Kronvalda ielas posmā no Imantas
ielas līdz Olaines ielai norisinās
kanalizācijas izbūves darbi, tādēļ
uz laiku līdz 22. oktobrim satiksme šajā posmā būs slēgta. Slēgto
posmu var apbraukt pa Imantas un
Akmeņu ielu.
 18. jūlijā Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) sadarbībā ar Datu valsts
inspekciju notiks bezmaksas
lekcija par fizisko personu datu
aizsardzības jautājumiem un izmaiņām, kas stāsies spēkā, sākot
ar nākamā gada maiju. Interesenti aicināti pieteikties semināram
un iesūtīt savus jautājumus līdz
12. jūlijam. Personas datus sadzīvē izmantojam bieži, piemēram,
norādot personas kodu, sniedzot
ziņas par pastāvīgo dzīvesvietu,
reģistrējot automašīnu, atverot
norēķinu kontu bankā, maksājot
par komunālajiem pakalpojumiem
un tamlīdzīgi. No nākamā gada 25.
maija datu aizsardzības regulējumā
būs izmaiņas, ar kurām interesentus
Jelgavā iepazīstinās Datu valsts
inspekcijas speciālisti. Gaidāmās
izmaiņas saistītas ar fizisko personu
aizsardzību attiecībā uz personas
datu apstrādi un to brīvu apriti.
Semināra dalībnieki varēs gūt arī
atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Ja tādi jau ir radušies,
lūgums jautājumus iepriekš iesūtīt
pa e-pastu liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv. Bezmaksas seminārs
notiks 18. jūlijā no pulksten 10 līdz
13 ZRKAC, Svētes ielā 33. Pieteikties semināram iespējams līdz 12.
jūlijam pa e-pastu liga.mikelsone@
zrkac.jelgava.lv.
 Jelgavas Latviešu biedrība
6. augustā Engurē rīko Veselības
– sporta dienu. Izbraukšana uz Enguri, Jūrmalā, paredzēta 6. augustā
pulksten 9 no Jelgavas novada
pašvaldības stāvvietas, kas atrodas
iepretī biedrībai. Līdzi jāņem groziņi
un sporta tērps. Dalībnieki līdz 27.
jūlijam ir aicināti samaksāt ceļa
izdevumus 6 eiro apmērā Jelgavas
Latviešu biedrības dežurantam. To
iespējams īstenot ceturtdienās no
pulksten 10 līdz 15, informē biedrības valdes loceklis Vilis Azevičs.
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Atvieglo būvniecību privātajā sektorā
 Ilze Knusle-Jankevica

2014. gada oktobrī tika veikti
vērienīgi grozījumi būvniecības nozari regulējošajos normatīvajos aktos, pamatīgi apgrūtinot privātīpašnieku dzīvi
– saskaņā ar noteikumiem pat
iebetonēta soliņa uzstādīšanai
savas privātmājas pagalmā
bija jāpārvar birokrātiski šķēršļi, turklāt daudzus darbus
drīkstēja īstenot tikai sertificēts būvnieks. Sabiedrības
spiediena dēļ šī gada jūnijā
striktās normas, kas attiecās
uz mazo būvdarbu veikšanu
privātā teritorijā, ir mainītas,
tādējādi privātīpašniekiem
atvieglojot saimniekošanu
savā īpašumā.

Foto: no JV arhīva

Turpmāk privātmājas īpašniekam vairs
nevajadzēs algot sertificētu firmu, kas
uzstādīs žogu – to viņš varēs veikt pats, tāpat

saimnieks varēs izstrādāt arī žoga skici. Tiesa, žoga vizuālais izskats ielas pusē jāsaskaņo Jelgavas Būvvaldē.

PIESLĒGTIES ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS
TĪKLIEM atkal iespējams atvieglotā kārtībā – pietiek
ar «Jelgavas ūdens» izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Pievadu no akas līdz mājai savā īpašumā
var rakt pats saimnieks, jo prasība par sertificēta
būvnieka piesaistīšanu ir atcelta.

Līdz ar izmaiņām būvniecības normatīvajā regulējumā 2014. gadā daudziem
darbiem, kuru īstenošanai pirms tam nevajadzēja saņemt atļaujas un saskaņojuFoto: Austris Auziņš
mus Būvvaldē, nu tās bija nepieciešamas.
Kā atzīst Jelgavas pilsētas Būvvaldē, tādējādi krietni tika paaugstināts šīs iestādes
speciālistu noslogojums, jo, neraugoties
ar administratīvo slogu, būvniecība pilsētā ne mirkli nav apstājusies. «Izmaiņas
noteica, ka visa dokumentācija jāizstrādā
sertificētam speciālistam, arī daļu darbu
drīkstēja veikt tikai sertificēta būvfirma.
Rezultātā būvniecības procesu norise
tika ne vien būtiski paildzināta, bet arī
sadārdzināta par vairākiem simtiem vai
pat tūkstošiem eiro,» stāsta Jelgavas
Būvvaldes Komunikāciju sektora vadītājs
Dainis Petzāls. Šobrīd spēkā stājušās
izmaiņas MK noteikumos Nr.253 «Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi», kas
,
būvniecības ierosinātājam pašam ļauj izstrādāt nepieciešamo būvniecības ieceres
kas nepārsniedz 18 metru augstumu, izvietošanai nav
dokumentāciju atsevišķu labiekārtojuma
nepieciešama būvniecības dokumentācija.
elementu, žogu būvdarbiem un apliecināt,
ka tā atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī vietējās tralizētajai ūdensvada un kanalizācijas ka žogs atrodas konkrētajā īpašumā, nepašvaldības teritorijas plānojumam, sistēmai samazināt piecas reizes.
šķērso sarkanās līnijas un rakšanas darbu
lokālplānojumam vai detālplānojumam.
Jāatgādina, ka Jelgavā jau bija ieviesta laikā neskars inženierkomunikācijas, kas
atvieglota pieslēgšanās kārtība ūdens- ir drošības jautājums,» skaidro D.Petzāls.
Vienkāršota pieslēgšanās
vadam un kanalizācijai, un, kā norāda Būvvaldes praksē eksistē gadījumi, kad
kanalizācijai un ūdensvadam
V.Juhna, tā veicināja īpašumu pieslēgšanu cilvēks ir iegādājies māju un vēlējies
Lai veicinātu vides aizsardzību, nodroši- centralizētajiem tīkliem. «Kopš 2014. gada pārbūvēt žogu, taču Būvvaldē secināts,
not saimniecisko notekūdeņu organizētu nogales, kad būvniecības normatīvi liedza ka iepriekšējais īpašnieks žogu ir uzlicis
savākšanu, kā arī lai iedzīvotājiem būtu iet šo atviegloto ceļu, aktivitāte mazinā- patvaļīgi un tas atrodas piecus metrus aiz
iespēja saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni, jās,» uzsver V.Juhna. «Pēc tīklu paplaši- īpašuma robežas – jau ielas trasē.
šajos noteikumos ir atvieglots regulējums nāšanas projekta trešās kārtas gada laikā
D.Petzāls pirms žoga uzstādīšanas
inženiertīklu pievadu būvniecībai, ja būv- pieslēgšanos veica 50 procenti māju, kam iesaka vērsties Būvvaldē. Ja iestādē būs
niecība neskar citu ārējo inženiertīklu aiz- bija pieejama atvieglotā kārtība. Savukārt pieejama ģeotelpiskā informācija par
sargjoslas un līdz dzīvojamās ēkas piegu- pēc tīklu paplašināšanas projekta ceturtās attiecīgās teritorijas topogrāfisko infralošā zemesgabala robežai ir izbūvēti ārējo kārtas gada laikā īpašumu pieslēgšanu struktūru, cilvēks to varēs saņemt. Tas
inženiertīklu atzari. «Jelgavas ūdens» centralizētajiem tīkliem īstenoja vien 25 gan ir maksas pakalpojums. Ja Būvvaldē
tehniskais direktors Viktors Juhna skaid- procenti māju, jo tām nebija pieejama informācija par šo teritoriju nebūs pieejaro, ka turpmāk privātmājas īpašnieks, šī atvieglotā kārtība,» norāda «Jelgavas ma, personai vajadzēs vērsties pie sertifilīdz kura īpašuma robežai ir izbūvēts ūdens» tehniskais direktors, aicinot Jel- cēta mērnieka pēc topogrāfijas izstrādes.
ūdensvada un/vai sadzīves kanalizācijas gavas iedzīvotājus izmantot iespēju un «Mums ir pieejami dati par lielāko pilsētas
atzars, komunikāciju pieslēgšanu savam pieslēgt ūdeni un kanalizāciju. Arī šobrīd daļu,» norāda D.Petzāls. Jāpiebilst, ka pie
īpašumam var atkal veikt saimnieciskā pilsētā notiek kanalizācijas un ūdensvada mērnieka topogrāfijas izstrāde izmaksā
kārtībā saskaņā ar atvieglotu procedūru. tīklu izbūves darbi, realizējot projekta dažus simtus eiro.
Atvieglotā procedūra nosaka, ka nav piekto kārtu.
Viņš uzsver, ka apbūvi Jelgavā regulē
jāizstrādā apliecinājuma karte (projekts),
arī Jelgavas pašvaldības saistošie noteisavukārt pievadu būvniecību iespējams Žogu var būvēt pats
kumi Nr.09-11 «Teritorijas izmantošanas
realizēt saskaņā ar atbilstoša būvspeciāSaskaņā ar 2014. gada izmaiņām arī un apbūves noteikumi». Saskaņā ar tiem
lista un būvkomersanta vai pakalpojuma žoga uzlikšanai ap privātmāju bija ne- žoga, kas atrodas ielas malā, trase un
sniedzēja izstrādātu inženiertīkla pie- pieciešama topogrāfijas izstrāde, ko veica vizuālais risinājums jāsaskaņo Būvvaldē,
vada novietojuma plānu, kurā norādīts sertificēts mērnieks, skice, ko izveidoja un tas ir spēkā arī šobrīd. Saistošajos
inženiertīkla pievada novietojums zemes sertificēts arhitekts vai inženieris, kā arī noteikumos ir atrunāts arī maksimālais
gabalā. Pirms pievada izbūves būvniecī- bija jāvēršas pēc pakalpojumiem pie ser- pieļaujamais žoga augstums – 1,50 metri.
bas ierosinātājam ir jāsaņem tehniskie tificēta būvnieka, kas praktiski izvietoja D.Petzāls atgādina – ja būvdarbi paredzēti
noteikumi no «Jelgavas ūdens». Lai tos žogu. Šobrīd persona pati var projektēt uz ielas, nepieciešama rakšanas darbu
iegūtu, uzņēmuma Tehniskajā daļā jā- un uzstādīt žogu, tādējādi ietaupot dažus atļauja, ko izsniedz pašvaldības iestāde
iesniedz nekustamā īpašuma īpašnieka simtus eiro, tomēr, kā atzīst D.Petzāls, «Pilsētsaimniecība».
vai tā pilnvarotas personas aizpildīts praktiski to nemaz nav iespējams tik
iesniegums, zemesgrāmatas apliecības vienkārši īstenot. «Pagājušajā nedēļā uz Mastam dokumentus nevajag
kopija un zemes robežu plāna kopija. Būvvaldi zvanīja kāda projektētāja un
Šobrīd arvien lielāku popularitāti
Savukārt saimnieciskā kārtība nozīmē, jautāja, kā rīkoties. Pie viņas bija vērsies iemanto karoga masta izvietošana pie prika pieslēgumu var izrakt kaut pats īpaš- klients, kurš vēlas ap māju uzbūvēt žogu. vātmājas. Līdz šim likumdošana noteica,
nieks ar lāpstu – šī darba īstenošanai vairs Saskaņā ar jauno regulējumu viņš var ka karoga masta uzstādīšanai nepiecienav nepieciešama sertificētas būvfirmas iztikt bet projektētājas pakalpojumiem – šams paskaidrojuma raksts, bet nekādi
palīdzība. Pēc ūdensvada un sadzīves pats uzzīmēt skici un aizpildīt Būvvaldē citi ierobežojumi nebija izvirzīti. Patlaban
kanalizācijas pievadu pieslēguma izbūves iesniedzamo apliecinājumu. Taču pēc ir ieviesta masta augstumu gradācija:
būvniecības ierosinātājam jāvēršas SIA nedēļas šis pats cilvēks atkārtoti vērsies līdz 18 metriem; no 18 līdz 100 metriem;
«Jelgavas ūdens», lai noslēgtu līgumu par pie projektētājas, jo nav pratis aizpildīt augstāk par 100 metriem. Neatkarīgi no
ūdenssaimniecības pakalpojumu izmanto- veidlapu,» stāsta Būvvaldes speciālists.
plānotās atrašanās vietas karoga masta,
šanu. Jāuzsver, ka atvieglotie pieslēgšanās
Tāpat žoga izvietošanai joprojām nepie- kura augstums sniedzas līdz 18 metriem,
noteikumi būvniecības ierosinātājam ciešams topogrāfiskais plāns vai situācijas būvniecības ieceres dokumentācija nav
dāvās iespēju pieslēgšanās izmaksas cen- plāns. «Tas ir vajadzīgs, lai pārliecinātos, nepieciešama, taču, ja karoga masts pār-

IR ATCELTA NORMA, kas paredzēja, ka kapavie-

tas labiekārtošanas darbi – pieminekļa, nožogojuma,
soliņa ierīkošana – jāsaskaņo Būvvaldē.

PRIVĀTĀ TERITORIJĀ KAROGA MASTA

sniedz 18 metrus, būvdarbu veikšanai ir
vajadzīgs paskaidrojuma raksts.
Būvvaldes vadītājas vietniece Zeltīte
Bīmane vērtē, ka šī norma ir nesamērīga, jo privātmājas karoga masta vidējais
augstums ir apmēram seši līdz astoņi
metri, ja ēkai ir divi stāvi. «Jo masts ir
augstāks, ja svarīgāk ir pareizi noteikt tā
atrašanās vietu, jo masts vējā var šūpoties,
nolūzt. Tāpat arī karoga izmēram jābūt
proporcionālam masta augstumam,»
viņa skaidro.
Lai gan šobrīd karoga masta uzstādīšana nav jāsaskaņo Būvvaldē, tās speciālisti
šo ieceri iesaka saskaņot ar kaimiņiem, ja
karogs atradīsies tuvāk par trīs metriem
no zemesgabala robežas.

Risina vienā projektā

Būtiski, ka jaunais regulējums papildināts ar iespēju privātajā ārtelpā bez
būvniecības dokumentācijas saskaņošanas būvēt arī atsevišķus labiekārtojuma
elementus, piemēram, soliņus, celiņus,
vaļēju terasi, kas nav saistīta ar ēku, bērnu
rotaļu ierīces, dārza kamīnus, atsevišķas
laternas un apgaismes ķermeņus. Kā
stāsta D.Petzāls, ceļot jaunu māju, parasti
žoga un labiekārtojuma elementu izvietojums ir iestrādāts pašā mājas projektā
un saskaņots Būvvaldē kompleksi, nevis
katrs elements atsevišķi. Viņš uzsver,
ka šāda prakse ir vērtējama pozitīvi, jo
vienlaikus tiek pārbaudīts, vai izraudzītā
vieta ir piemērota konkrētās ieceres īstenošanai, piemēram, vai, izvietojot žoga
stabus, netiks pārcirsts optiskais kabelis,
vai zem strūklakas neatrodas elektrības
vadi un tamlīdzīgi.

Kapakmeni var uzlikt bez atļaujas

2014. gada būvniecības normu grozījumi noteica, ka Būvvaldē jāsaskaņo pat
kapavietu labiekārtošana – pieminekļa,
soliņa, nožogojuma uzstādīšana. Savukārt
šobrīd šī prasība ir atcelta. Būvvaldē gan
atzīst, ka līdz šim nevienas individuālas
kapavietas labiekārtošana nav saskaņota.
Jelgavā kapsētas apsaimnieko pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība». «Saskaņā
ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem

kapavietas uzturētājam ir pienākums
noslēgt ar kapsētu apsaimniekotāju kapavietas uzturēšanas līgumu un saņemt
atļauju kapavietas aprīkojuma izvietošanai. Praksē kapavietas uzturēšanas
līgums jānoslēdz «Pilsētsaimniecībā», bet
dabā konkrētā vieta tiek apsekota kopā ar
kapsētas pārzini, kas strādā no otrdienas
līdz sestdienai,» skaidro iestādes vadītāja
vietniece Sandra Liepiņa. Viņa norāda, ka
Jelgavas kapsētās ne agrāk, ne arī šobrīd
neviens nav izvietojis nesamērīgi augstu
pieminekli, nožogojumu vai citus neatbilstošus un nepieņemamus elementus.
Vienīgais, ja plānots rakt dziļāk par 30
centimetriem, nepieciešama rakšanas atļauja, bet, kā norāda «Pilsētsaimniecībā»,
standarta kapakmens uzstādīšanai tas
nav nepieciešams.

Ar tirdzniecības atļauju par maz

Izmaiņas MK noteikumos skar arī
sezonālo uzņēmējdarbību. Šobrīd, ja uzņēmums ir saņēmis pašvaldības atļauju
publiska pasākuma rīkošanai vai ielu
tirdzniecībai, nav nepieciešama papildu
atļauja no Būvvaldes, lai novietotu pirmās
vai otrās grupas inženierbūvi, piemēram,
nojumi, bufeti. Tomēr Jelgavas Būvvaldes
vadītājas vietniece Z.Bīmane uzsver, ka
šādu objektu atrašanās vieta un vizuālais
izskats arī turpmāk būs jāsaskaņo Būvvaldē, kā to paredz pašvaldības saistošie
noteikumi, lai izvairītos no patvaļības.
Saskaņā ar šiem noteikumiem Būvvaldē
jāsaskaņo sezonas objektu – kiosku,
nojumju, stendu, paviljonu, dzīvojamo
vagonu, treileru un citu – izvietošana
neatkarīgi no zemes īpašuma piederības.
Jelgavā tirdzniecības atļauju publiskā
vietā izsniedz Pašvaldības īpašumu
pārvalde. Tirdzniecības atļaujas pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās
izsniedz iestāde «Pilsētsaimniecība».
Jāpiebilst, ka mūsu pilsētā šādas uzņēmējdarbības formas nav īpaši izplatītas.
Tiesa, šovasar viens komersants izrādījis
interesi tirgot bezalkoholiskos dzērienus
Hercoga Jēkaba laukumā, un vasaras
siltākajās dienās šeit jau varēja manīt
nelielus dzērienu ratiņus.
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Futbolisti nekvalificējas
Jaunatnes olimpiādei

Latvijas Jaunatnes olimpiādei, kas no
7. līdz 9. jūlijam notiks Cēsīs, Jelgavas
futbolistiem neizdevās kvalificēties.
2001./2002. gadā dzimušo puišu komanda 30. jūnijā ļoti saspringtā cīņā
pēcspēles sitienu sērijā atzina Tukuma
komandas pārākumu. Rezultātu spēles
5. minūtē atklāja jelgavnieks Kristofers
Zviņģelis, taču tukumnieki otrajā puslaikā spēja to līdzsvarot. Pēcspēles soda
sitienu sērijā nedaudz meistarīgāki bija
Tukuma futbolisti, kuri izcīnīja uzvaru ar
4:3. Jāpiebilst, ka Jelgavas futbolistiem
Jaunatnes olimpiādei neizdodas kvalificēties jau otro reizi pēc kārtas – arī 2015.
gada atlasē mūsu futbolisti zaudēja
tukumniekiem.

Mainītas treniņu vietas

Sportisko aktivitāšu projekta «Sporto
un esi vesels» ietvaros organizētajiem bezmaksas jauniešu treniņiem
ir mainītas norises vietas – otrdienās
pulksten 18 treniņi notiks Lielupes
labā krasta promenādes pludmalē
(pārcelti no Uzvaras parka), savukārt
trešdienās pulksten 18 sportiskas
nodarbības jauniešiem norisināsies
Pasta salā, nevis pie Jelgavas 1. internātpamatskolas. Jāatgādina, ka kopš
jūnija pilsētā katru dienu ir iespēja
bez maksas nodarboties ar dažādām
aktivitātēm. Plašāku informāciju par
tām iespējams iegūt mājaslapā www.
facebook.com/jelgavasveseliba un
www.jelgava.lv/lv/pilseta/sabiedriba/
veseliba/.

www.jelgavasvestnesis.lv
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SPORTS
Cīnīsies pret
FK «Jēkabpils/JSC»

Futbola kluba «Jelgava» pretinieks
Latvijas kausa izcīņas astotdaļfinālā
būs Latvijas čempionāta 1. līgas
FK «Jēkabpils/JSC». Spēle notiks 9.
jūlijā pulksten 18 Jēkabpils Sporta
centra stadionā. Ja jelgavnieki spēs
iekļūt turnīra ceturtdaļfinālā, tad
pretinieks tiks noskaidrots izlozes
kārtībā. Jāpiebilst, ka ir ieviestas
izmaiņas Latvijas kausa izcīņas
izspēlē, kas no šī gada paredz turnīru izspēlēt viena kalendārā gada
ietvaros. Tas nozīmē, ka šogad tiek
izspēlēti divi Latvijas kausa izcīņas
turnīri. Maijā par 2016./2017. gada
Latvijas kausa ieguvēju tika kronēts
FK «Ventspils».

«Zemgale/LLU»
spēlēs Virslīgā

Hokeja kluba «Zemgale/LLU» valdes
priekšsēdētājs Armands Ozollapa 30.
jūnijā apstiprināja, ka klubs ir iesniedzis
visus nepieciešamos dokumentos, lai arī
2017./2018. gada sezonā spēlētu Latvijas
hokeja Virslīgas čempionātā. A.Ozollapa
norāda, ka treneru sastāvs paliks nemainīgs, galvenā trenera amatu saglabājot
leģendārajam Haraldam Vasiļjevam, bet
viņam palīdzēs treneri Valērijs Kuļibaba
un Andris Leitis. Kā informē Latvijas Hokeja federācijas ģenerālsekretārs Viesturs
Koziols, ļoti iespējams, ka nākamajā
Virslīgas sezonā piedalīsies arī pa vienam
klubam no Igaunijas un Lietuvas. Pagājušajā Virslīgas sezonā jelgavnieki izcīnīja
bronzas godalgas.

Lietainajos laikapstākļos šoreiz bez
čempiontituliem
 Ģirts Pommers

Spītējot nelabvēlīgajiem
laikapstākļiem, 1. jūlijā Mežaparka trasē notika Latvijas čempionāts BMX riteņbraukšanā, kurā kopumā
piedalījās 282 dalībnieki,
savukārt Jelgavu pārstāvēja
33 kluba «Mītavas kumeļi/
Jelgavas BJSS» sportisti. Lai
arī neviens no jelgavniekiem
šogad par Latvijas čempionu
nekļuva, tomēr kluba treneris Uldis Balbeks sacensību
rezultātus vērtē kā labus.
Komandu ieskaitē Jelgavas
klubs ar 202 punktiem ierindojās 5. vietā.
«Kopumā mūsu sportisti līdz finālbraucieniem uzrādīja labus rezultātus.
Lielas korekcijas ieviesa spēcīgais lietus,
kas sacensības padarīja par laimes spēli.
Tajā diemžēl nepaveicās tieši mūsu
pilsētas pārstāvjiem, kuri, atrodoties
vadošajās pozīcijas, nespēja tās saglabāt,» norāda U.Balbeks.
Titulētākais Jelgavas BMX riteņbraucējs Kristens Krīgers diemžēl

nespēja nosargāt savu pagājušajā gadā
izcīnīto Latvijas čempiona titulu. Jelgavnieks pārliecinoši iekļuva vīriešu
elites grupas finālā, taču aizkavēšanās
startā liedza viņam cīnīties par uzvaru
– vēl vairāk, Kristens kādā no virāžām
piedzīvoja kritienu un finišēja 6. vietā.
Par jauno Latvijas čempionu kļuva
Rihards Veide. Tāpat vēl vienai mūsu
cerībai – junioru meiteņu grupā startējošajai Vanesai Buldinskai – sacensības
īsti neizdevās. Viņa bija pārliecinoši
ātrākā trasē, taču katrā no braucieniem
pieļāva kļūdu otrajā virāžā, ko meistarīgi izmantoja viņas sīvākā konkurente
Vineta Pētersone, kura sacensībās uzvarēja, savukārt Vanesa šoreiz ieguva
sudraba medaļu.
Tuvu Latvijas čempiona titula izcīnīšanai krūzeru grupā (CR30+) bija Alvis
Lānso, kurš finālbraucienā izvirzījās
vadībā, taču iebrauca vienā no pielijušās
Mežaparka trases peļķēm, kā rezultātā
viņa ātrums krietni samazinājās, un
finiša līnija tika šķērsota aiz Latvijas
izlases trenera Ivo Lakuča muguras.
Līdzīgs liktenis deviņus gadus veco sportistu grupā piemeklēja Rihardu Laimīti,
kurš, ierindojoties 2. pozīcijā, piedzīvoja
kritienu un finišu sasniedza 7. vietā.

Vieglatlētiem – septiņas medaļas
 Ģirts Pommers

Foto: no BJSS arhīva

«Esam gandarīti par jauno
vieglatlētu sasniegumiem.
Uzslavas pelnījuši arī viņu
treneri, kuru ieguldīto darbu
spilgti atspoguļo rezultāti,» tā
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas (BJSS) audzēkņu
sasniegumus Latvijas jauniešu
un junioru čempionātā vieglatlētikā vērtē BJSS direktora
vietniece Modra Ignate.
Nedēļas nogalē Ventspilī sacensībās
jelgavnieki izcīnīja septiņas godalgas.
Divās dienās Olimpiskajā centrā «Ventspils» labākie sportisti tika noskaidroti 76
disciplīnās. Zelta godalgu junioru vecuma
grupā (U-20) zviedru stafetē (skrējienā
bija jāveic 100, 200, 300 un 400 metru
distance) ieguva BJSS komanda, kurā
startēja Anastasija Vidončikova, Anna
Ševčenko, Anastasija Geraseva un Dace
Asme. Individuāli vislabāk veicās skrējējai
A.Ševčenko, kura izcīnīja divas godalgas.
Viņa, neraugoties uz distancē piedzīvoto
kritienu, guva uzvaru 400 metru barjerskriešanā, bet 400 metru klasiskajā
distancē jelgavniecei sudrabs. Tāpat zelta
godalgu treneres Aļonas Fomenko vadībā
3000 metru šķēršļu skrējienā izcīnīja
A.Vidončikova, kura spēja savu personīgo rezultātu uzlabot par vairāk nekā 20
sekundēm – 11:59,52 minūtes.
Sudraba godalgu 3000 metru distancē
ieguva A.Geraseva (11:44,92 minūtes),
bet bronzu izcīnīja augstlēcēja Aija Birne,
kura pārvarēja 1,45 metru augstumu.
Viņas treneris Andis Anškins uzskata, ka

Pagājušā gada Latvijas čempions vīriešu elites grupā, jelgavnieks Kristens Krīgers
(no labās) Mežaparka trasē finālbraucienā piedzīvoja kritienu un Latvijas čempionātu noslēdza 6. vietā. Foto: no BMX kluba «Valmieras puikas» arhīva
2. vietu sešgadīgo braucēju konkurencē izcīnīja Lūkass Soļims, savukārt viņa
vecākais brālis un viens no galvenajiem
favorītiem astoņus gadus veco sportistu
grupā Markuss Soļims neveiksmīgi
uzsāka finālbraucienu, taču spēja no
pēdējās vietas aizcīnīties līdz 5. pozīcijai.
Sudrabu un bronzu desmitgadīgo braucēju grupā ieguva jelgavnieki Mārtiņš
Ints Valainis un Renārs Pavlovs, bet 12
gadus veco sportistu grupā 4. ātrākais

Uzvaras attālumā
no augstākās divīzijas
 Ģirts Pommers

Zelta medaļu 3000 metru šķēršļu skrējienā izcīnīja Anastasija Vidončikova
sportiste spēj vairāk: «Aija pirms starta
bija uztraukusies, tāpēc neizdevās sa
sniegt savu labāko rezultātu. Viņa varēja
uzlēkt vismaz 10 centimetrus augstāk.»
Jauniešu (U-18) grupā 800 metru skrējienā 2. vieta Maksimam Semjonovam,
kurš distanci veica 2:03,30 minūtēs. Sportistus sacensībām sagatavoja A.Fomenko,
A.Anškins, Santa Lorence un Laila Nagle.
Čempionātā ārpus kārtas startēja arī
šķēpmetējs Gatis Čakšs, kurš izpildīja normatīvu (viņa rezultāts – 76,94 metri) un
kvalificējās U-23 vecuma grupas Eiropas
čempionātam, kas no 13. līdz 16. jūlijam
notiks Polijā. Jāatzīst ka pēdējo gadu
laikā Jelgavas jaunie vieglatlēti tik daudz
medaļu kā šogad Latvijas čempionātā
nav izcīnījuši, piemēram, aizvadītajā gadā
Jelgavas sportisti ieguva divas godalgas.

bija «Mītavas kumeļi/Jelgavas BJSS»
dalībnieks Hugo Ilvis Eihentāls.
Savukārt 11–13 gadu meiteņu grupā
Paulai Zavinskai izdevās izcīnīt 3. vietu,
bet deviņgadīgo meiteņu grupā uzreiz
aiz goda pjedestāla ierindojās un 4. vietu
ieguva Anna Mežaraupa.
Jūlija vidū vairāki «Mītavas kumeļi/
Jelgavas BJSS» sportisti dosies uz Eiropas čempionātu, kas notiks Francijas
pilsētā Bordo.

No 25. jūnija līdz 1. jūlijam
Slovākijas pilsētā Bratislavā
norisinājās pasaules čempionāts inline hokejā (skrituļhokejs) 1. divīzijā, kurā
jelgavnieku Artūra Batraka,
Jāņa Goluboviča, Olafa Aploka, Gata Sprukta, Artjoma
Ogorodņikova un Kristapa
Krūzes pārstāvētā Latvijas izlase izcīnīja 2. vietu. Vienīgais
zaudējums turnīrā tika piedzīvots finālspēlē, ar rezultātu
3:6 atzīstot Slovēnijas izlases
pārākumu.
Latvijas izlase gatavošanos pasaules
čempionātam uzsāka jau jūnija sākumā,
un komandas galvenais treneris Oļegs
Sorokins kandidātu sarakstā bija iekļāvis vairāk nekā 20 sportistu, no kuriem
lielākā daļa ir Latvijā zināmi hokejisti,
kas vasaras mēnešos spēlē inline hokeju.
Kandidātu vidū bija arī vairāki Latvijas
Inline augstākajā hokeja līgā startējošās
komandas IHK «Jelgava» pārstāvji.
Interesanti, ka Starptautiskās hokeja
federācijas (IIHF) organizētais pasaules
čempionāts inline hokejā tiek spēlēts pēc
atšķirīgiem noteikumiem salīdzinājumā
ar ierasto ledus hokeju. Pirmkārt, spēles
laiks ir sadalīts četrās 12 minūšu garās
ceturtdaļās, un laukumā vienlaikus
var atrasties četri laukuma spēlētāji

un vārtsargs. Savukārt par noteikumu
pārkāpumu tiek piešķirts pusotru minūti
ilgs noraidījums.
Cīņu par uzvaru 1. divīzijas turnīrā,
kas nodrošina vietu nākamā gada pasaules čempionāta elites divīzijā, uzsāka
astoņas komandas. Latvieši bija ielozēti
apakšgrupā kopā ar Lielbritānijas, Austrālijas un Brazīlijas izlasēm. Mūsu inline
izlase pārliecinoši izcīnīja uzvaras visās
trīs apakšgrupas spēlēs, bet ceturtdaļfinālā rezultatīvā spēlē tika pārspēta arī
Jaunzēlande – 12:4.
Pusfinālā Latvijas izlase uzvarēja
arī Austrālijas vienību (3:1), bet finālā
mūsu komandai pretī stājās 2015. gada
pasaules elites divīzijas dalībniece – Slovēnijas izlase –, kas, līdzīgi kā latvieši,
bija izcīnījusi uzvaras visos aizvadītajos
turnīra mačos. Finālā O.Sorokina vadītā
Latvijas izlase nokļuva iedzinējos jau
pašā spēles sākumā un piedzīvoja sāpīgu
zaudējumu – 3:6.
«Kopumā ar rezultātu esam apmierināti. Protams, šurp braucām ar mērķi
uzvarēt, taču jānovērtē, ka esam progresējuši, jo iepriekšējās spēlēs pret Slovēniju
mums īsti nebija iespēju uzvarēt, taču
šogad atradāmies ļoti tuvu tam, lai iekļūtu augstākajā divīzijā,» tā pēc aizvadītā
turnīra stāsta Latvijas izlases uzbrucējs
A.Batraks. Viņš gan norāda, ka sportiskā
līmeņa ziņā atšķirība starp pirmās un
augstākās divīzijas komandām ir ļoti liela.
Jau zināms, ka 2019. gada pasaules
čempionāts 1. divīzijā notiks Kanādā.
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Sporta pasākumi
6. jūlijā pulksten 18.30 – UEFA Eiropas līgas 1. kvalifikācijas kārta futbolā: FK
«Jelgava» – «Ferencvaros». Ieeja – 8 €, ar
karti «Mana Jelgava» – 4 € (ZOC).
7. jūlijā no pulksten 15.15 un 8.
jūlijā no pulksten 11.15 – VII Latvijas
Jaunatnes olimpiāde 2017 peldēšanā
(LLU Sporta namā).
8. jūlijā pulksten 10 – Jelgavas
nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš (Pasta salā).
8. jūlijā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāta 7. kārta biljardā
(Uzvaras ielā 12).
10. jūlijā pulksten 17 – Latvijas 2.
līgas futbola čempionāts: FK «Senči»
– «Saldus SS/Brocēnu NBJSS» (ZOC).
11. jūlijā pulksten 18 – Jelgavas
nakts pusmaratona skriešanas koptreniņš (Pasta salā).
JPPI «Pilsētsaimniecība» (reģ.Nr.90001282486)

aicina darbā KAPSĒTAS PĀRZINI
Galvenie pienākumi:
• Plānot kapsētas ikdienas darbu:
– pārraudzīt kapsētas teritorijas un tai piegulošo
teritoriju tīrību;
– sagatavot darba uzdevumus padotajiem darbiniekiem;
– sekot līdzi kapsētas atkritumu izvešanas konteineru
un ūdens ņemšanas vietu pieejamībai kapsētas
apmeklētājiem;
– kontrolēt padoto darbinieku darba kvalitāti;
• Uzturēt kārtību saimniecības ēkās, kapličā, izvadīšanas zālē, saldētavā (ja tāda ir) un citās ēkās kapsētā;
• Piedalīties ģimenes kapavietu un blakus kapavietu
apsekošanā pirms un pēc apbedīšanas;
• Ierādīt kapavietas kapsētu jaunajos sektoros, uzmērīt
platību, noteikt robežas;
• Pieņemt mirušos kapličā un sagatavot sēru ceremonijai, uzraudzīt sēru ceremoniju;
• Kārtot kapsētas lietvedības dokumentāciju;
• Uzskaitīt un saglabāt kapsētas materiālās vērtības,
gatavot pieprasījumus saimniecības preču, darba
inventāra u.c. kapsētas apsaimniekošanai nepieciešamo
preču iegādei, veidot atskaites par to izmantošanu;
• Kontrolēt amatnieku darbību kapsētas teritorijā,
iekasēt naudu par kapsētas maksas pakalpojumiem.
Prasības pretendentam:
• Vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība;
• Teicamas valsts valodas zināšanas;
• Labas prasmes darbā ar datoru;
• Labas komunikācijas prasmes, precizitāte un augsta
atbildības sajūta.
CV iesniegt līdz 2017. gada 28. jūlijam.
E-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.
jelgava.lv. Pasta adrese: JPPI «Pilsētsaimniecība»,
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16 A, Jelgava, LV-3001.

Piedāvā darbu
Pirmsskolas izglītības iestāde SIA
«Rūķu māja» (reģ.Nr.43602010526)
piedāvā darbu pirmsskolas skolotājai.
T.26460913.
Ritvars Dombrovskis piedāvā darbu
palīgstrādniekam. T.28981774.
SIA «AB Baltic Investment» (reģ.
Nr.LV40203017522) piedāvā darbu
metinātājiem. Darbs Jelgavā. CV sūtīt pa
e-pastu info@abbinvestment.lv vai zvanīt
pa tālruni 25649828.
SIA «Stockmann» (reģ.Nr.LV40003398680)
pārtikas nodaļa aicina pievienoties savai
komandai pavāru, miesnieku un zivju apstrādes speciālistu. Darbs Rīgas centrā. Sūtiet
savu CV pa e-pastu personalsriga@stockmann.com vai zvaniet pa tālruni 26303807,
lai vienotos par sev ērtu intervijas laiku.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu, var palīdzēt dārza
un saimniecības darbos, kā arī aprūpēt
vecu cilvēku. Ir pieredze. Varu dzīvot uz
vietas. T.24850341.
Atbildīgs un prasmīgs students meklē
īstermiņa darbu vasarnīcā. T.29726383.

Līdzjūtība
Izsakām visdziļāko līdzjūtību futbola
trenerim Valērijam Minaltam saistībā ar
mātes aiziešanu mūžībā.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
VALENTĪNA RUDIŅECA (1951. g.)
VLADIMIRS BUDZINS (1929. g.)
BIRUTA FREIMANE (1928. g.)
EDUARDS MIHAILOVS (1970. g.)
DZIDRA KRONE (1933. g.)
GURAMS SANDUHADZE (1949. g.).
Izvadīšana 06.07. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 10. jūlijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2463.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Mans zaļais dārzs.*
11.20 Inga Lindstrēma. Otrā iespēja. Melodrāma (ar subt.). 2014.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
13.50  Lesija. Animācijas seriāls.
14.20 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 26.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2463.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 9.sērija.
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Izsauciet vecmāti! 6. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
22.15 Deviņdesmitie.*
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
24.00 Leģenda. Helmuts Balderis. Dokumentāla filma.
1.05 Skaņusaite.*
1.30 Sajūti Latgali!*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 8. Pasaules koru olimpiāde. Baltijas valstu zēnu koru koncerts.*
8.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.55 Latvijas sirdsdziesma.*
9.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 25.sērija.
11.00 Krievu mantiniece. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
12.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā. Latvija – Slovākija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
15.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.00 Dzimtas detektīvs. Jurjānu dzimta (ar subt.).*
17.00 Melu laboratorija.*
18.05 TV PIRMIZRĀDE. Kūrorta policija.
Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 18.sērija.
20.10  Brazīlija – dabas vēsture. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 183.sērija.
22.00 SOKO Štutgarte. Seriāls. 15. un 16.sērija.
23.45 Midsomeras slepkavības 6. Seriāls. 2.sērija.
1.35 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
9.55 Televīzijas veikals.
10.10 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.20 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 90.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 159. un 160.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja. ASV realitātes šovs. 2008.g. 3.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 100.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 4.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 111.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.). 23.sērija.
22.15 Par ko vēl runā vīrieši. Krievijas komēdija. 2011.g.
0.15 Amerikāņi 4. Seriāls. 7.sērija.
1.00 Attīstības kods 3.
1.25 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 3.sērija.
2.10 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 19.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 16.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 13. un 14.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
8.35 X cilvēki. Pirmā klase. Fantastikas piedzīvojumu filma. 2011.g.
11.15 Televeikala skatlogs.
11.30 Māmiņu klubs.
12.10 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 15. un 16.sērija.
13.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 49. un 50.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 6. ASV realitātes šovs.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 34.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 49. un 50.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 35.sērija.
21.00 APB: izsludināts meklēšanā. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
22.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
23.00 Svešais starp savējiem 5. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
24.00 Kāsla metode 5. Seriāls. 8.sērija.
0.55 Sveika, Rīga!
1.30 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 16.sērija.
2.20 UgunsGrēks 16. Seriāls. 49. un 50.sērija.
3.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 35.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Otrdiena, 11. jūlijs
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2464.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 16.sērija.

10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
12.00 Latvijas sirdsdziesma.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 9.sērija.
13.50  Lesija. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 27.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 15.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2464.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 10.sērija.
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Saplēstā krūze. LTV daudzsēriju filma (ar subt.). 5. un 6.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Dženova. Lielbritānijas mistikas drāma. 2008.g.
1.20 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.35 Sajūti Latgali!*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Izgudrotāji.*
7.30  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Spots.*
8.35 Darbs planētas labā. Mājsaimniecību darbaspēka
aizsardzība. Dokumentālu filmu cikls.
8.45 Dzimtas detektīvs. Jurjānu dzimta.*
9.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 26.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā. Latvija – Rumānija.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 183.sērija.
17.00 Melu laboratorija.*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Reiva pasaule. Lasvegasa: elektroniskās deju mūzikas
centrālā skatuve. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
20.05  Itālija: romantisks ceļojums. Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 184.sērija.
21.55  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.50 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 4.sērija.
0.35  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
1.10  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
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16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2465.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 11.sērija.
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
21.50 Saldā indes garša. LTV videofilma. 4.sērija.
22.45 Adreses.*
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Broukenvuda 2. Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.10 Deviņdesmitie.*

17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2466.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 12.sērija.
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Poldarks 2. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
22.20  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Personība. 100 g kultūras.*
0.35 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
1.40 Saknes debesīs (ar subt.).*

LTV7

5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.40 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
9.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 28.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
11.55 Melu laboratorija.*
13.00 Darbs planētas labā. Par nākotni bez mīnām.
Dokumentālu filmu cikls.
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 185.sērija.
17.00 Melu laboratorija (ar subt.).*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Dēls. Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
20.35 Vienas dienas restorāns.*
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 186.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
0.25  Ūdens stāsti. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Izgudrotāji.*
7.30  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.00 Province (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.40 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
9.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 27.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
11.55 Melu laboratorija.*
13.00 Darbs planētas labā. Cerību vakcīna. Dokumentālu filmu cikls.
13.05 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
13.35 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 184.sērija.
17.00 Melu laboratorija.*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
20.05  Ūdens stāsti. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 185.sērija.
22.00 Cīņas pie Riograndes – narkotiku karš Meksikā.
Dokumentāla filma.
22.35 Gvineja-Bisava. Dokumentāla filma.
23.05  Brazīlija – dabas vēsture. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
0.05 Personība. 100 g kultūras.*
1.00  Reiva pasaule. Lasvegasa: elektroniskās deju mūzikas
centrālā skatuve. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
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5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
9.55 Televīzijas veikals.
10.10 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.20 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 91.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 161. un 162.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja. ASV realitātes šovs. 2008.g. 4.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 101.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 5.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 112.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Rozamunde Pilčere. Mīlas bultas. Vācijas melodrāma. 2008.g.
23.05 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV seriāls. 7.sērija.
24.00 Varas spēles. Seriāls. 2.sērija.
0.55 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 111. un 112.sērija.
2.25 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 20.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 22.sērija.
9.15 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 92.sērija.
11.50 Rozamunde Pilčere. Mīlas bultas. Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja. ASV realitātes šovs. 2008.g. 5.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 102.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 6.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 113.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
22.25 Relikviju mednieki. ASV kara drāma. 2014.g.
0.40 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 113.sērija.
1.25 Spēles karaliene. Seriāls. 27.sērija.
2.15 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 21.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3

TV3

5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 17.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 15. un 16.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
8.55 Kur mīt briesmonīši. Fantāzijas filma. 2009.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 APB: izsludināts meklēšanā. Seriāls. 8.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 17. un 18.sērija.
13.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 51. un 52.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 6. ASV realitātes šovs.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 35.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 51. un 52.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 36.sērija.
21.00 Kobra 11. Seriāls. 5.sērija.
22.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
23.00 Rouzvuds. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
24.00 Kāsla metode 5. Seriāls. 9.sērija.
1.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 17.sērija.
1.55 UgunsGrēks 16. Seriāls. 51. un 52.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 36.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 18.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 17. un 18.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
8.55 K-911. ASV detektīvkomēdija. 1999.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kobra 11. Seriāls. 5.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 19. un 20.sērija.
13.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 53. un 54.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 6. Realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 36.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 53. un 54.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 37.sērija.
21.00 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
22.05 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 5.sērija.
1.05 Greislenda. Seriāls. 5.sērija.
1.55 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 5.sērija.
2.20 UgunsGrēks 16. Seriāls. 53. un 54.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 37.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 12. jūlijs
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2465.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
12.00 Darelu ģimene 2. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 10.sērija.
13.45 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Draudzība džeza ritmos. Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 28.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 6. jūlijs

Ceturtdiena, 13. jūlijs
LTV1
5.00 Karaliste.*
5.30 Ielas garumā. Bāriņu un Zeļļu ielas (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2466.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
12.00 Izsauciet vecmāti! 6. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 11.sērija.
13.45 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Draudzība džeza ritmos. Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 29.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 17.sērija.

LTV7

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 23.sērija.
9.15 Spēles karaliene. Krievijas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
10.35 Televīzijas veikals.
10.50 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 93.sērija.
11.50 Māsu ķildas. Vācijas ģimenes drāma. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja. ASV realitātes šovs. 2008.g. 6.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 103.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 7.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 114.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs. 2015.g. 6.sērija.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Realitātes šovs (ar subt.). 12.sērija.
0.10 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 114.sērija.
1.45 Spēles karaliene. Seriāls. 28.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 19.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 19. un 20.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
8.55 Uzņemtie. ASV komēdija. 2006.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 5. un 6.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 21. un 22.sērija.
13.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 55. un 56.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 6. Realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 37.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 55. un 56.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 38.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 17.sērija.
22.00 Pērtiķu planētas atmoda. Spraiga sižeta fantastikas filma.
0.35 Bekstroms. Seriāls. 6.sērija.
1.30 Kāsla metode 5. Seriāls. 10.sērija.
2.25 UgunsGrēks 16. Seriāls. 55. un 56.sērija.
3.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 38.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Piektdiena, 14. jūlijs
LTV1
5.00 Karaliste.*
5.30 Ielas garumā. Džutas, Viskaļu un Krustabaznīcas ielas (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 10.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
12.00 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 1.sērija.
12.55 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.10 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 12.sērija.
13.40  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.10 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 30.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
17.00 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 10.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
19.25 Dzintara puse.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

21.15  Komisārs Megrē: mirušais. Detektīvseriāls (ar subt.). 2016.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Restorāns «Amigos». Beļģijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
1.10 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 1.sērija.
2.05 Broukenvuda 2. Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 2.sērija.
3.40 LTV – 60. Zelta arhīvs. Ne tikai soneti.*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Izgudrotāji.*
7.30 Balss pavēlnieks.*
9.10 Darbs planētas labā. Glābiet mežus! Dokumentālu filmu cikls.
9.15  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 29.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 186.sērija.
17.00 Melu laboratorija (ar subt.).*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
20.05  Skumjo cilvēku ēra. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Tās tik ir operas! Tristans un Izolde. Dok. filmu cikls.
22.05  Piektā vara. ASV trilleris (ar subt.). 2013.g.
0.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.20 Cīņas pie Riograndes – narkotiku karš Meksikā.
Dokumentāla filma.
1.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
2.50 Sajūti Latgali!*
3.50 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 24.sērija.
9.15 TV PIRMIZRĀDE. Grieķiete.
Ukrainas seriāls (ar subt.). 2015.g. 1.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 94.sērija.
11.45 Uta Danella. Sapņu kāzas. Vācijas melodrāma. 2002.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja. ASV realitātes šovs. 2008.g. 7.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 104.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 8.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 115.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Mūsu labākās dziesmas. «Eolika».
22.20 TV PIRMIZRĀDE. Imantdienas 2017. Koncerts.
1.10 Neprātīgās sirdis. Vācijas melodrāma. 2013.g.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 20.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 21. un 22.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
8.25 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
8.55 TV PIRMIZRĀDE. Pelnrušķītes stāsts: ja kurpe der.
ASV ģimenes filma. 2016.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 17.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 23.sērija.
12.35 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 1.sērija.
13.05 Simpsoni 9. Animācijas seriāls.
13.35 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Seriāls. 57. un 58.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 6. Realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 38.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 57. un 58.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 39.sērija.
21.00 Beverlihilsas čivava. ASV komiska piedzīvojumu filma. 2008.g.
22.50 Apdrošinātājs. ASV komēdija. 2011.g.
0.40 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 18.sērija.
1.35 UgunsGrēks 16. Seriāls. 57. un 58.sērija.
2.40 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 39.sērija.
3.10 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Sestdiena, 15. jūlijs
LTV1
5.00 Karaliste.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
10.00 Mans zaļais dārzs.
10.30  Jorinde un Joringels. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2011.g.
11.40  Caurās kurpes. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2011.g.
12.50 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 40. un 41.sērija.
13.55 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.15  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
14.45  Poldarks 2. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 4.sērija.
15.55 Dzintara puse.*
17.00  Melot, lai izdzīvotu. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.*
18.35 Īstās latvju saimnieces.*
19.35 Latvijas sirdsdziesma.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Vīrietis labākajos gados. Rīgas kinostudijas drāma. 1977.g.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 6. jūlijs
23.00  Piektā vara. ASV trilleris (ar subt.). 2013.g.
1.20 Latvija dzied! Latvijas kora izvēle konkursam
«Eirovīzijas Gada koris 2017».*
3.50 Latvijas gredzens. Latgale. Koncertizrāde «Rakstiem un skaņai».

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
11.45 Dēls. Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 2.sērija.
12.45 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
13.15 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
13.45 Vienas dienas restorāns.*
14.15  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.45 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
15.10 Lai top!*
17.05 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
19.00  Skumjo cilvēku ēra. Dokumentāla filma.
20.05  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 Midsomeras slepkavības 6. Seriāls. 3.sērija.
22.55  Komisārs Megrē: mirušais. Detektīvseriāls (ar subt.). 2016.g.
0.40  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.15  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
1.50  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 61.–64.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00  Jorinde un Joringels. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2011.g.
12.10  Caurās kurpes. Vācijas pasaku filma. 2011.g.
13.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 61.–64.sērija.
15.05 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
15.35 Lai top!
17.30  Tās tik ir operas! Tristans un Izolde. Dokumentālu filmu cikls.
18.25  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 SOKO Štutgarte. Seriāls. 17. un 18.sērija.
21.00 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 5.sērija.
22.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
23.40 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
1.25 Ciemos. TV spēle.*
2.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
3.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
5.40 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.45 Vecpuisis 12. Realitātes šovs. 2.sērija.
8.00 Suņu slepenā dzīve 2. Lielbritānijas raidījums. 2.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Latvijas faili. ImKa. Latvijas dokumentāla filma.
11.00 Dīvainās dabas kaprīzes. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.

11.30 TV PIRMIZRĀDE. Smaržu pasaulē.
Krievijas daudzsēriju melodrāma (ar subt.). 2013.g.
15.55 Nenosūtītā vēstule. ASV melodrāma. 2015.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 3. Vācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 165. un 166.sērija.
22.15 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 4.sērija.
23.10 Lasītājs. Vācijas un ASV romantiska drāma. 2008.g.
1.25 Tirāns. Seriāls. 8.sērija.
2.10 Nenosūtītā vēstule. ASV melodrāma. 2015.g.
3.30 Latvijas faili. ImKa. Dokumentāla filma.
4.15 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 24.sērija.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 22.sērija.
5.40 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
6.40 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.05 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.35 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
7.55 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.30 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» 5.
10.00 Superbingo.
11.05 Lāču Būniju glābšanas misija. Animācijas filma. 2014.g.
13.05 Doktors Dūlitls. ASV komēdija. 1998.g.
14.50 Krēsla. Aptumsums. ASV fantāzijas melodrāma. 2010.g.
17.25 Imperators lamas ādā. ASV animācijas filma. 2000.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 4.sērija.
20.10 X cilvēki. Bijušās nākotnes dienas. Spraiga sižeta fantastikas filma.
22.50 Baiļu kamera. ASV, Vācijas trilleris. 2002.g.
0.45 Apdrošinātājs. ASV komēdija. 2011.g.
2.25 «Gatavo 3» 5.
3.00 Iespējams tikai Krievijā 4.
4.50 TV3 ziņas.

LNT
5.00 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
5.20 Čikāga liesmās 2. ASV seriāls. 2013.g. 21.sērija.
6.00 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.10 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 9. un 10.sērija.
7.35 Vecpuisis 12. Realitātes šovs. 1.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Esmu dzīvs. Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
11.00 Dīvainās dabas kaprīzes. ASV dokumentāls seriāls. 3.sērija.
11.30 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 4.sērija.
12.50 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 5.sērija.
13.55 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 6.sērija.
15.15 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 7.sērija.
16.40 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 11. un 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 163. un 164.sērija.
23.10 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.10 Uta Danella. Sapņu kāzas. Vācijas melodrāma. 2002.g.
2.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 23.sērija.
3.05 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
3.25 LNT brokastis.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 21.sērija.
5.50 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
6.45 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.15 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.45 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
8.20 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas. Amatiervideo raidījums. 13. un 14.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 3.sērija.
11.30 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
12.35 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 5.sērija.
15.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
17.05 Beverlihilsas čivava. ASV komiska piedzīvojumu filma. 2008.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Imperators lamas ādā. ASV animācijas filma. 2000.g.
21.10 arī
Krēsla.
Aptumsums. ASV fantāzijas melodrāma. 2010.g.
Seko mums
portālos:
23.50
ASV biogrāfiska komēdija. 2012.g.
draugiem.lv
un Seansi.
facebook.com
1.35 Pērtiķu planētas atmoda. Spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
3.55 Iespējams tikai Krievijā 4.
4.25 TV3 ziņas.
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LTV1

5.10 Kūku kari.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 19.sērija.
11.00  Itālija: romantisks ceļojums. Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.30 Īstās latvju saimnieces.*
14.30 Mans zaļais dārzs.*
15.05 Aculiecinieks.*
līdz 14.00
15.25 Šķēps un roze. Rīgas kinostudijas drāma. 1959.g.
17.05  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais). (ar subt.).
18.50 Inga Lindstrēma. Manas māsas bērni. Melodrāma (ar subt.). 2014.g.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Darelu ģimene 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.10  TV PIRMIZRĀDE. Slēgtā ķēde.
ASV un Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2013.g.
23.55  Mīlēt, lai izdzīvotu. Dokumentāla filma (ar subt.).
0.55 Ulda Marhileviča jubilejas koncerts.*
4.15 LV jaunatklāšanas raidījums «Te!».*
5.08 Latvijas novadu cīņas.*

18. jūlijā no pl. 10 līdz 1300

Kursi

Kursi

datu aizsardzības jautājumiem un izmaiņām,

kuras stāsies spēkā, sākot ar 2018. gada 25. maiju

Kursi

Pieteikties līdz 12.07 pa e-pastu: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv
Kursi

Kursi

Tiem, kas vēlas kārtot
IELTS eksāmenu
Kursi

Kursi

Minimālās higiēnas
prasības

16. augustā pl. 1800

17. augustā pl. 1000

Angļu valodas vasarnīca
bērniem

(10 - 12 gadi)
no 7. līdz 18. augustam
00

15

katru darba dienu no pl. 10 līdz 14
Kursi

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*

facebook.com

00

Lekcija par fizisko personu

nīca

10.00

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kursi

14. septembrī

Kursi

Grāmatvedības
uzskaites pamati

Kursi

15

18. septembrī pl. 17

20. septembrī

7

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Komēdijā atklās televīzijas
šovu tapšanas aizkulises
 Jana Bahmane

«Cilvēki vēlas piedalīties
televīzijas šovos, lai parādītu sevi vislabākajā gaismā, bet tad atklājas, ka
ir jāspēlē pēc televīzijas
noteikumiem. Šajā iestudējumā vēlamies atspoguļot abas realitātes šova
tapšanas puses, jo skatītājs
parasti to redz tikai no
viena skatpunkta,» izrāžu
apvienības «Pannas Teātris» jaunākās komēdijas
«Saimnieks meklē saimnieci» ideju raksturo režisors
Juris Rijnieks. Izrāde Pasta
salā notiks sestdien, 15.
jūlijā, pulksten 19.
J.Rijnieks stāsta, ka iestudējuma
tapšanā iedvesmojies no televīzijas šoviem, piemēram, «Saimnieks
meklē sievu», «Lauku sēta», kurus
televīzijas ekrānos varam redzēt jau
vairāku sezonu garumā. «Ja cilvēks
mūsdienās vēlas tikt pamanīts, viena
no iespējām ir piedalīties kādā televīzijas šovā. Mēs izrādē atspoguļojam
to, kas notiek otrpus ekrānam. Abus
minētos šovus izvēlējāmies tādēļ, ka
tie tautai ir vistuvākie, taču eksistē
vēl daudz citu raidījumu, par kuriem
varētu veidot līdzīgus iestudējumus.

NOTIKUMI

Mākslinieki iedvesmojas
Ģederta Eliasa mājās

Daudzas šovu idejas Latvijā tiek
pārņemtas no ārzemēm, un mēs
varam tikai minēt, kādus šovus vēl
redzēsim nākotnē,» vērtē izrādes
režisors. Dramaturģes Guntas Kalniņas sarakstītajā un J.Rijnieka režijā
iestudētajā komēdijā skatītāji varēs
izbaudīt spilgtus tēlu raksturus, komiskas situācijas, negaidītus sižeta
pavērsienus un kuriozus gadījumus,
ko iespējams piedzīvot filmēšanas laukumā. Viens no izrādes vadmotīviem
skan šādi – visa dzīve ir šovs! Režisors
atklāj, ka pats labi pazīst raidījumu
veidotājus, un, lai aktieri labāk iejustos lomās, viņi tikās ar televīzijas
šovu dalībniekiem, kā arī viesojās īstā
lauku sētā. «Šī ir kičīga un smieklīga
situāciju komēdija – jautrs gabals, lai
cilvēki varētu izklaidēties, pasmieties,
kā arī aizdomāties par to, kāda ir televīzijas šovu realitāte,» tā J.Rijnieks.
Izrādē piedalās Ģirts Ķesteris, Daiga
Gaismiņa vai Dace Vītola, Zane Daudziņa vai Līga Zeļģe, Madara Melne-Tomsone, Aldis Siliņš vai Imants Strads.
Mūzikas autori – Artūrs Palkevičs un
Atis Zviedris. Izrādes autore-scenāriste
G.Kalniņa, režisors – J.Rijnieks.
 Ilze Knusle-Jankevica
Ko m ē d i j a « S a i m n i e k s m e k l ē
saimnieci» 15. jūlijā pulksten 19 noJelgavas Svētās Trīsvienības
tiks Pasta salā. Biļetes uz izrādi var
baznīcas torņa izstāžu zālē
iegādāties Jelgavas kultūras nama
līdz 30. augustam apskatāma
kasē un «Biļešu paradīzes» kasēs visā
Jelgavas mākslinieku plenēra
Latvijā, cena ir 8–12 eiro.
izstāde «Tepat Platonē». Tajā

Pasākumi pilsētā
7. jūlijā pulksten 13 – tikšanās ar izstādes «Veltījums Jelgavai» gleznu autoru
Aldi Feldmani (Pārlielupes bibliotēkā).
8. jūlijā pulksten 18 – Liepājas Ceļojošā leļļu teātra «Maska» muzikāla izrāde
bērniem «Kliņķīša piedzīvojums vai – kā rūķītis draugus atrada». Izrādes moto –
kas otram bedri rok, pats tajā iekrīt. Režisore – A.Lieldidža. Autors – P.Trups. Biļešu
cena – 2 € (Pasta salā).
8. jūlijā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Baltie lāči». Ieeja no pulksten 21.
Biļešu cena – 3–4 € (Pasta salā).
9. jūlijā pulksten 12 – ģimenes pasākums «Pludmales festiņš». Radošās darbnīcas,
sporta stafetes, mācības braukšanai ar SUP dēli, dažādas piepūšamās un ūdens
atrakcijas. Dalība – bez maksas (Lielupes promenādē).
13. jūlijā pulksten 19 – Jaunā Muzikālā Teātra joku luga ar dziesmām «Žūpu
Bērtulis». Lomās – I.Kļavinskis, M.Brūveris, I.Misāne-Grasberga vai G.Krievkalne,
I.Strads, M.Eglinskis, K.Kareļins. Biļešu cena – 7–12 € (Pasta salā).
15. jūlijā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Cilvēki, vēsture un daba Salgales
pusē». Ievadot Ozolnieku novada svētkus, iepazīsim Salgales pagastu, kur dzīvojis
Latvijas prezidents Jānis Čakste, rakstnieks Edvarts Virza un risinājušies Latvijas vēsturē nozīmīgi notikumi. Gids – Ineta Freimane. Pieteikšanās pa tālruni 63005447
(sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
15. jūlijā pulksten 19 – Pannas teātra izrāde, G.Kalniņas komēdija «Saimnieks
meklē saimnieci». Režisors – J.Rijnieks. Lomās – Ģ.Ķesteris, D.Gaismiņa vai D.Vītola,
Z.Daudziņa vai L.Zeļģe, M.Melne-Tomsone, A.Siliņš vai I.Strads. Izrāde divās daļās
ar starpbrīdi. Biļešu cena – 8–12 €. Vecuma ierobežojums – bērniem no 7 gadu
vecuma (Pasta salā).
22. jūlijā pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra izglītojoši izklaidējošs pasākums
bērniem «Teātra spēle». Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
22. jūlijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Jo pliks, jo traks».
Režisori – A.Bolmanis un A.Matisons. Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
29. jūlijā pulksten 12 – ekspedīcija «Veco Jelgavu meklējot». Liecības par to,
kāda bija Jelgava līdz 1944. gadam, glabā senas fotogrāfijas, laikraksti, tūrisma
ceļveži un jelgavnieku atmiņas. Ekspedīcijā meklēsim, kā fotoattēlos redzamās
vietas izskatās šobrīd. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa).
29. jūlijā pulksten 19 – jubilejas izrāde «Tobāgo!» – M.Zālītei 65, U.Marhilevičam
60. Traģikomiska dziesmuspēle 2 daļās. Režisors – V.Liepiņš. Piedalās – U.Marhilevičs,
A.Dzērve, S.Rubule, O.Dreģe, J.Paukštello, K.Pasternaka, J.Kalniņš, M.Maņjakovs,
J.Frinbergs, I.Briķe, M.Botmane, V.Liepiņš, A.Bērziņš. Biļešu cena – 10–18 € (Uzvaras
parkā).
5. augustā pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra izglītojoši izklaidējošs pasākums
bērniem «Teātra spēle». Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).

Izstādes
Līdz 15. jūlijam – Alda Feldmaņa gleznu izstāde «Veltījums Jelgavai» (Pārlielupes
bibliotēkā).
Līdz 30. jūlijam – izstāde «Vēdekļi. 18.–20. gs.». Muzeja «Mir» (Baltkrievija) vēdekļu kolekcijas izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. jūlijam – Ildas Sīlis personālizstāde «Ādas māksla» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 30. jūlijam – sporta fotogrāfa Jura Bērziņa-Soma fotoizstāde no paraolimpiskajām spēlēm «Tu esi. Tu vari. Rio» (Zemgales Olimpiskajā centrā).
Līdz 31. jūlijam – Anitas Baltrūnas gleznu izstāde «Paradīzes dārzs» (pilsētas
bibliotēkā).
Līdz 31. jūlijam – Agneses Ločmeles gleznu izstāde «Jelgava laiku lokos» (bērnu
bibliotēkā «Zinītis»).
Līdz 30. augustam – Jelgavas mākslinieku plenēra darbu izstāde «Tepat Platonē»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 31. augustam – foto konkursa «Mans Jelgavas stāsts» 1. posma dalībnieku
darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 14. septembrim – Vivantas Volkovas zvanu fotogrāfiju izstāde «Zvanu balsis»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Ceturtdiena, 2017. gada 6. jūlijs

aplūkojami 15 autoru 28 darbi. «Šī izstāde ir nozīmīga, jo
gleznas tapušas plenērā Ģederta Eliasa dzimtajās mājās
«Zīlēni» Jelgavas novada Platones pagastā, gatavojoties
mākslinieka 130. jubilejai,»
norāda Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs Māris
Brancis.

Viņš stāsta, ka plenērs norisinājās trīs
dienas, no kurām pirmā bija vējaina, otrā
– karsta, bet trešā – lietaina. Neraugoties
uz to, ir radītas daudzas skaistas gleznas.
«Plenērā tapušajos darbos ir atspoguļotas četras galvenās tēmas – pašas
«Zīlēnu» mājas, pie tām augošais dižosis,
Zemgales lauki un Platones upe ar ūdens
krātuvi pie Platones ciema,» izstādē
apskatāmās gleznas ieskicē M.Brancis.
Plenērā ar Jelgavas novada pašvaldības un Platones pagasta pārvaldes
finansiālu atbalstu piedalījās gan Jelgavas gleznotāji, piemēram, Uldis Zuters,
Ritma Lagzdiņa, Ludmila Grīnberga,
Inita Vilks, Kaspars Iljins, Arnis Ozols,
Guntis Švītiņš, gan arī mākslinieki no
citām pilsētām. «Plenērs ir mans vismīļākais žanrs, kādā strādāt – lielākā daļa

Foto: Austris Auziņš

Izstādes atklāšanā Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs Māris Brancis
Platones pagasta pārvaldei uzdāvināja
plenēra dalībnieces Ligitas Caunes gleznu, kurā attēloti «Zīlēni». To paredzēts
izvietot Lielvircavas muižā.
manu darbu ir tapuši tieši plenēros. Man
kontakts ar dabu ir nepieciešams,» stāsta mākslinieks U.Zuters. Viņš papildina,
ka parasti gan plenērs notiek apmēram
nedēļu, dāvājot iespēju ilgstošāk izbaudīt
radošo atmosfēru, tomēr redzot, ka citi
strādā, arī pašam ir vieglāk saņemties.
«Pat gadījumā, ja vienu un to pašu objektu glezno vairāki mākslinieki, tāds
sacensību gars kā sportā šeit nevalda.
Darbus var tikai salīdzināt, iepazīstot
katra mākslinieka individuālo skatījumu,» vērtē U.Zuters, piebilstot, ka viņš
priekšroku dod vienmuļākai strādāšanai, nevis blīvai sēdēšanai līdzās cits
citam. U.Zuters ir gandarīts par iespēju
piedalīties plenērā. «Tā kā es strādāju
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā, mums «Zīlēni» ir
gandrīz kā filiāle, bet mans lielākais atklājums šajā plenērā bija Platones upe,»
atzīst mākslinieks.
Plenēru kā darba formu uzslavē arī
Jelgavas Mākslinieku biedrības māksliniece Linda Freiberga, norādot, ka laiku
pa laikam tas ir nepieciešams, jo ļoti
mobilizē – īsā laikā ir jāizveido pabeigts
darbs. Linda ar ģimeni dzīvo Platones
pagastā, bet dalība plenērā viņai ļāva
palūkoties uz šo vietu citām acīm un vēl
vairāk iemīlēt Zemgali. «Ja iet taisnā
virzienā, tad dzīvojam apmēram divus
kilometrus no «Zīlēniem», bet līdz šim
nebiju īsti apjautusi, ka atrodamies tik
tuvu Ģederta Eliasa dzimtas mājām,»
norāda L.Freiberga. Kā pirmais viņas
uzmanību piesaistījis labības lauks – šī

glezna ir iekļauta izstādē. «Patiesībā
man bija mazliet bail šim darbam ķerties
klāt, jo ir grūti panāk, lai gleznā labības
lauks izskatītos tāds, kāds tas ir redzams
dabā. It kā vienmērīgs laukums, bet tas
satur tik daudz informācijas,» stāsta
māksliniece. Tāpat viņas uzmanību piesaistīja ūdens un dižosis, taču to māksliniece nepaguva uzgleznot. «Domāju,
ka es tur vēl atgriezīšos, lai uzgleznotu
osi,» teic Linda, kura jau izpētījusi, ka
kokam var pieiet arī no otras – viņas
māju – puses. Māksliniece tāpat norāda
– dalība plenērā viņu mudinājusi vēl
vairāk iemīlēt vietu, ko viņa sauc par
savām mājām, un labāk sajust Zemgales
skaistumu.
Jāpiebilst, ka gleznotāju plenērs Ģ.Eliasa dzimtas mājās notika pirmo reizi. Pateicībā par atbalstu un laipno uzņemšanu
M.Brancis Platones pagasta pārvaldes
vadītājam Vladislavam Pogožeļskim
uzdāvināja plenēra dalībnieces Ligitas
Caunes gleznu, kurā attēloti «Zīlēni».
Izstāde Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa izstāžu zālē būs apskatāma
līdz 30. augustam. To iespējams apmeklēt,
iegādājoties vienoto torņa ieejas biļeti
izstāžu zāles un skatu laukuma apskatei. Pieaugušajiem biļete maksā 1 eiro,
skolēniem, studentiem un pensionāriem
– 0,50 eiro, savukārt pirmsskolas vecuma
bērniem ieeja ir bez maksas. 9. septembrī,
kad tiks svinēta Ģ.Eliasa 130. jubileja,
plenēra laikā tapušie darbi būs apskatāmi
«Zīlēnos», bet pēc tam tos plānots eksponēt Platones pagasta Lielvircavas muižā.

Ar izrādi ievadīs «Žūpu Bērtuļa» 150. jubileju
 Jana Bahmane

«Stāsts risinās nenoteiktā
laikā un nenoteiktā pilsētā – izrādē atspoguļotas
vispārcilvēciskas īpašības,
kas laika gaitā nemainās.
Šī luga ir iemīļota ne vien
Latvijā, bet arī citviet pasaulē. Piemēram, Dānijā ir
uzņemta krāšņa filma, un
ceru, ka kādreiz tā varētu
būt pieejama arī latviešu
valodas tulkojumā,» izrādi
«Žūpu Bērtulis», kas 13.
jūlijā pulksten 19 notiks
Pasta salā, raksturo tās
producente un mūzikas autore Laila Ilze Purmaliete.
Šī luga no jauna uzvesta,
sagaidot «Žūpu Bērtuļa»
iestudēšanas 150. jubileju,
kas apritēs 2018. gadā.
«Žūpu Bērtulis» ir asprātīgs un sirsnīgs stāsts par zemnieku, kurš, dzēris
būdams, tapa izjokots un noticēja,
ka patiešām ir lielskungs. Galvenais
varonis – sirsnīgais, naivais un dzīves

aizvainotais Bērtulis – izdzīvo daudzus visiem saprotamus pārdzīvojumus, tostarp greizsirdību, kaislību,
prāta apmulsumu bagātības un varas
priekšā. Bērtuli liktenis mētā gluži
kā pa kalniem un lejām – kunga pilī
un tiesas priekšā, līdz viņš saprot, ka
dzīvē eksistē arī kaut kas, pie kā ir
vērts turēties, un tā ir viņa mīļā un
stingrā sieviņa Bille. Turpmāk Bērtuļa ceļš met līkumu ebreja Maušeļa
krogam, negantā kunga pilij un ved
atpakaļ uz mīļajām mājām – tā sacīts
iestudējuma aprakstā. «Šai izrādei
ir sarakstītas dziesmas, iestudētas
dejas, kā arī uzšūti skaisti un krāšņi
tērpi. Izrādi esam veidojuši mūsdienu
cilvēkam saprotamā un uztveramā
veidā. Iestudējuma muzikālais noformējums ir ļoti daudzveidīgs – brīžiem
mūzika atgādina Mocarta rokrakstu,
dažbrīd ieskanas Latīņamerikas ritmi, un dažkārt var saskatīt līdzības ar
Raimonda Paula melodijām,» stāsta
izrādes producente.
Jāpiebilst, ka iestudējuma pamatā
ir dāņu rakstnieka Ludviga Holberga
luga «Kalnu Jepe», ko 1790. gadā iztulkojis Aleksandrs Johans Stenders

un kas vēlāk tika nodēvēta par «Žūpu
Bērtuli». 1868. gadā Strēlnieku biedrības vingrošanas zālē «Turnhalle»,
Rīgā, ar šīs lugas iestudējumu tika
atklāts pirmais latviešu teātris. «Mēs
esam teātra mīļu tauta, un teātra
māksla mums allaž bijusi nozīmīga.
Tieši no šīs lugas ir aizgūts tautā
labi zināmais teiciens – kunga prātā,»
piebilst L.I.Purmaliete.
Izrādē piedalās Latvijas teātru
lielākie humora meistari – Ivars
Kļavinskis, Inga Misāne-Grasberga,
Ginta Krievkalna, Mārtiņš Brūveris,
Kristians Kareļins, Marģers Eglinskis,
Imants Strads, Jānis Kirmuška un
citi. Dejotāji – Kārlis Božs, Līga Kavace, Elīza Stražinska, Paulis Bārzdiņš
un citi. Režisors – Ivars Lūsis, kostīmu
māksliniece – Danuta Ābele, mūzikas
autore – L.I.Purmaliete.
Jau rīt, 7. jūlijā, iestudējums Durbes estrādē, Tukumā, piedzīvos
pirmizrādi, bet 13. jūlijā komēdiju
varēs baudīt Pasta salā. Biļetes uz
pasākumu iespējams iegādāties Jelgavas kultūras nama kasē un «Biļešu
paradīzes» kasēs visā Latvijā. Cena ir
7–12 eiro.

