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No 21. jūlija varēs
pieteikties e-kartei
 Sintija Čepanone

No pirmdienas, 21. jūlija, SEB bankas Jelgavas
filiālē sāksies pieteikumu pieņemšana Jelgavas pilsētas iedzīvotāja
elektroniskās kartes
noformēšanai. E-kartei varēs pieteikties
jebkurš iedzīvotājs neatkarīgi no deklarētās
dzīvesvietas – līdz ar
biļešu cenu kāpumu no
1. augusta, ar e-karti
norēķinoties pilsētas
sabiedriskajā transportā, pasažieri autobusa
biļeti varēs iegādāties
par 85 centiem. Pērkot autobusa biļeti
par skaidru naudu, tās
cena būs viens eiro.

Iedzīvotāji, kuri vēlēsies iegūt
Jelgavas pilsētas iedzīvotāja
karti jeb e-karti, kas paredz
iespēju norēķināties pilsētas sabiedriskajā transportā, par biļeti
maksājot mazāk, sākot no 21.
jūlija aicināti vērsties SEB bankas filiālē Jelgavā, Akadēmijas
ielā 3. «Lai saņemtu karti, būs
jāveic līdzīga procedūra kā jebkuras citas maksājumu kartes
saņemšanai: jāuzrāda identifikācijas dokuments – pase vai ID
karte – un jāaizpilda iesniegums
par Jelgavas iedzīvotāja kartes
saņemšanu,» skaidro SEB bankas pārstāvis Mārtiņš Panke,
norādot – tāpat, lai noformētu
e-karti, klienti var vērsties arī
SEB bankas filiālē tirdzniecības
centrā «Origo» Rīgā un Vecrīgas
filiālē Vaļņu ielā 11.
Turpinājums 3.lpp.

PVD brīdina: cūku mēris
var skart arī Zemgali
Ritvars Ganuļevičs ir apmeklējis vairākas ūdenstilpes Latvijā, kur jelgavnieku radītā vēja turbīna būtu īstais risinājums dīķu
aizaugšanas un zivju slāpšanas risku mazināšanai. Taču arī Jelgavā viņš redz vietas, kur vēja turbīna būtu noderīga un pat
nepieciešama, piemēram, dažviet Lielupē, kur veidojas nelieli upes līči.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ligita Vaita

Jelgavnieks Ritvars Ganuļevičs grib nošaut divus zaķus uzreiz – darīt
labu dabai un vienlaikus
veidot biznesu. Viņš, piedaloties biznesa augstskolas «Turība» rīkotajā
biznesa ideju konkursā
«20 000 EUR «Turības»
studentam» prezentēja
vēja turbīnu «Milda 1»,
kuru žūrija novērtēja ar
galveno balvu 20 000
eiro apmērā.
Ritvars nav inženieris un arī
savu biznesa ideju – īpašu vēja
turbīnu, kas ūdenstilpēs samazina
zivju slāpšanu un vasarā neļauj
ūdenstilpēm aizaugt – radījis kopā
ar līdzgaitnieku vides inženieri Jāni
Tilgali. Taču Ritvars ir ieraudzījis

šīs idejas dzīvotspēju un spējis to
attīstīt. Jūlijā viņš to prezentēja
nozares speciālistiem, kas vērtēja
vēl 13 «Turības» pirmkursnieku
biznesa idejas un viņu prasmes
pārliecināt. Ritvars spēja pārliecināt
vislabāk un saņēma galveno balvu
20 000 eiro.
Vēja turbīna, ko jaunietis prezentēja konkursā, darbojas ar vēja
enerģiju, tātad tai nav vajadzīgs
cits enerģijas avots. Turbīna nepārtraukti jauc ūdeni, zemākos ūdens
slāņus ceļot augšā. «Vietās, kur ir
mazāka ūdens plūsma, vai dziļākās ūdenstilpēs skābekļa plūsma
ir apgrūtināta. Rezultātā upes vai
dīķa gultne apaug ar aļģēm, bet
zivīm ziemā nepietiek skābekļa un
tās slāpst. Tāpēc mūsu uzdevums
ir radīt turbīnu, kas vienlīdz efektīvi darbojas visu gadu,» skaidro
«Turības» uzņēmējdarbības vadības students Ritvars, piebilstot,

ka cenšas turbīnu radīt ne tikai
praktisku, bet arī vizuāli pievilcīgu
– turbīnas redzamā daļa virs ūdens,
kas var sasniegt līdz pat divu metru
platumu un trīs metru augstumu,
plānota atvērta zieda formā.
Zīmīgi, ka vēja ātrums, kas nepieciešams turbīnas darbināšanai,
ir gana mazs – pēc inženiera aprēķiniem, ja vēja ātrums ir vidēji
pieci metri sekundē, ar to pietiek,
lai pārcilātu vairāk nekā 200 kubikmetrus ūdens. Taču patlaban vēl
tiek strādāts pie papildu akumulatora pievienošanas, lai ierīce darbotos
arī bezvējā.
Viņš stāsta, ka balvā iegūto naudu izmantos idejas realizēšanai un
pirmo ierīču izveidei. Līdz šim ir
izstrādāts ierīces prototips, kas arī
izmēģināts Lielupes ūdeņos, taču tā
pilnīgai izstrādei vēl nepieciešami
uzlabojumi.
Jaunietis ir pārliecināts, ka Ame-

rikas tirgū vēja turbīnas ideja ir
dzīvotspējīgāka, tāpēc jau šonedēļ
viņš dosies uz ASV, lai tiktos ar
potenciālajiem pircējiem. «Amerika
vispār ir daudz atvērtāka inovatīvām idejām, arī stratēģiski valsts
pašlaik īpaši domā par zaļo enerģiju,
atjaunojamiem resursiem. Tāpēc arī
tur redzu idejas realizāciju,» vērtē
Ritvars.
Konkursa fināla žūrijas komisijas
priekšsēdētājs Gaismas pils radošais
direktors Gatis Mūrnieks atzīst, ka
Rihards ar savu prezentāciju esot
apbūris žūriju. «Labākais bija tas,
kurš varēja sevi parādīt dažādās
disciplīnās, gluži kā desmitcīņā
– prezentējot sevi, sagatavojot videomateriālu, demonstrējot idejas
prototipu, nezaudējot aukstasinību,
smaidot un spējot atbildēt uz visiem
jautājumiem. Turklāt šī ideja ir
funkcionāla, jo risina konkrētu
problēmu,» uzsver G.Mūrnieks.

Stāstīs par traģiskajiem jūlija notikumiem 1944. gadā
 Ritma Gaidamoviča

Nākamceturtdien, 24.
jūlijā, pulksten 17.30
Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs (JRTC)
aicina doties ekskursijā «Jelgava 1944. gada
jūlija liesmās». Pamatojoties uz jelgavnieku
atmiņu stāstiem, izstaigājot zīmīgas vietas pilsētā un apskatot vecās fotogrāfijas,
ekskursijas dalībnieki
varēs uzzināt par notikumiem, kas risinājušies Jelgavā pirms 70
gadiem.

Šogad aprit 70 gadi kopš 1944.
gada jūlija traģiskajiem notikumiem, kad Otrajā pasaules karā
pāris dienu laikā Jelgava gandrīz
pilnībā tika nodedzināta. JRTC
interesentiem 24. jūlijā piedāvā
doties ekskursijā pa Jelgavu, lai
uzzinātu, kāda bija mūsu pilsēta
pirms traģiskajiem notikumiem,
kāda – pēc un kāda tā ir šodien.
Ekskursiju vadīs gide Signe
Lūsiņa. Viņa stāsta, ka ideja par šo
ekskursiju radusies, izlasot nesen
klajā laisto jelgavnieces Ingrīdas
Karstās grāmatu «Mīlestība caur
Jelgavas liesmām». «Visiem ir
zināms, ka Jelgava nodega, taču
nekur daudz nav stāstīts par cilvēku izjūtām, domām, par to, kā tas

īsti notika. Radās ideja izzināt tieši
cilvēku emocijas, tāpēc sāku meklēt
dažādu cilvēku atmiņu stāstus
par Jelgavas dedzināšanu. Pamatojoties uz tiem, tapa ekskursija,»
stāsta gide.
Pastaiga pa Jelgavu sāksies no
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa,
tālāk gides pavadībā dalībnieki
dosies pa Akadēmijas, Raiņa, Mātera un Lielo ielu līdz pat Driksas
tiltam un Jelgavas pilij. Plānots,
ka ekskursija varētu ilgt no divām līdz divām ar pusi stundām.
«Ekskursijas laikā ieklausīsimies
I.Karstās, Andra Gribuškas, Mirdzas Laugales, Artura Veisberga,
Jāņa Grīnvalda, Alda Hartmaņa,
Ingrīdas Vīksnas un citu jelgavnie-

ku atmiņu stāstos par seno Jelgavu
un notikumiem 1944. gada jūlijā,»
tā S.Lūsiņa, piebilstot, ka ekskursijas dalībniekiem būs iespēja apskatīt arī fotogrāfijas, lai redzētu, kā
atsevišķas vietas izskatījās pirms
pilsētas sagraušanas.
Dalība ekskursijā ir bez maksas.
Lai organizētu darbu, JRTC interesentus aicina iepriekš pieteikties
pa tālruni 63005447.
Jāpiebilst, ka Jelgavas Zinātniskā bibliotēka šobrīd izveidojusi
video, kurā apkopotas 1944. gada
jūlijā sagrautās Jelgavas fotogrāfijas, parādot, kāda mūsu pilsēta
izskatījās pirms 70 gadiem. Informatīvo video iespējams noskatīties
bibliotēkas mājas lapā www.jzb.lv.

 Sintija Čepanone

Pašlaik Āfrikas cūku mēris (ĀCM) skāris Latgales
reģionu. «ĀCM ir ļoti
lipīga infekcijas slimība,
kas izplatās kontakta
ceļā. Kaut arī tā nav
bīstama cilvēkiem un
citu sugu dzīvniekiem,
viņiem ir svarīga loma
slimības pārnešanā – ja
dabiskā ceļā Zemgales
reģionu ĀCM teorētiski
varētu sasniegt šī gada
ziemā vai nākamajā pavasarī, tad, iesaistoties
cilvēka faktoram, mūspusē tas var uzliesmot
kaut rīt,» uz ĀCM inficēšanās draudiem norāda
PVD Dienvidzemgales
pārvaldes vadītājs Jānis
Grosbārdis, pašvaldību
un iedzīvotājus aicinot
ievērot nepieciešamos
piesardzības pasākumus.
Ņemot vērā dramatisko situāciju Latgales reģionā, šonedēļ sasaukta Jelgavas pilsētas, Jelgavas
un Ozolnieku novadu apvienotās
civilās aizsardzības komisijas pārstāvju un ekspertu vadības sēde,
lai sadarbībā ar PVD apzinātu
iespējamos riskus ĀCM izplatībai

Zemgales reģionā un veiktu nepieciešamos preventīvos pasākumus.
Jelgavas domes priekšsēdētājs un
komisijas vadītājs Andris Rāviņš
akcentē, ka šis jautājums vasarā ir
vēl jo vairāk aktuāls, jo cilvēki atvaļinājumu laikā dodas ceļojumos,
tostarp uz Latgales pusi, un tieši
cilvēks var kļūt par šīs bīstamās
infekcijas pārnēsātāju.
J.Grosbārdis informē, ka šobrīd
ārkārtas situācija izsludināta astoņos novados Latgales reģionā, kur
ĀCM konstatēts 22 mežacūkām
un piecās mājas cūku turētāju
saimniecībās. «Mūsu pārvaldes
uzraudzības teritorijā ir deviņas
pašvaldības, un saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra datiem
šajā teritorijā kopumā 173 saimniecībās ir reģistrētas 84 000 mājas cūkas. Daudzās reģistrētajās
saimniecībās jau gada sākumā veicām kontroles, pārliecinoties par
biodrošības pasākumu ievērošanu,
savukārt pašlaik turpinās asins
paraugu noņemšana monitoringa
programmu ietvaros,» situāciju
raksturo J.Grosbārdis, norādot, ka
Dienvidzemgales teritorijā asins
paraugi izmeklēšanai uz ĀCM jānoņem 200 mājas cūkām (pašlaik
ir paņemti apmēram 100 cūkām)
un sadarbībā ar medniekiem – 300
mežacūkām (analīzes pašlaik veiktas ap 70 dzīvniekiem).
Turpinājums 3.lpp.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas logo
Saskaitiet, cik pilsētas logo publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
18. jūlijā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai
63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no Jelgavas
pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas
simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
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Sūdzības par slikto ielu un ceļu
stāvokli saņemam arvien retāk
 Jānis Kovaļevskis

Māris Mielavs
• Beidzis RTU Būvniecības fakultātes Transporta būvju institūtu.
• Strādājis par mērnieku un ielu
projektētāju.
• No 2010. gada – iestādes «Pilsētsaimniecība» ielu ekspluatācijas
inženieris.
• No 2012. gada – Ielu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
• No 2013. gada rudens – iestādes
vadītāja vietnieks.
• No 2014. gada 1. jūlija – iestādes
vadītāja vietas izpildītājs.

No 1. jūlija pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja
pienākumus pilda Māris Mielavs, kurš aizstājis pelnītā atpūtā
devušos ilggadējo iestādes vadītāju Andreju
Baļčūnu. M.Mielavs
līdz šim bija «Pilsētsaimniecības» vadītāja
vietnieks un atzīst,
ka pārņemt vadītāja
pienākumus nav bijis
pārāk sarežģīti, jo arī
līdz šim bija iesaistīts
visu lielāko iestādes
projektu realizācijā.
«Apzinos, ka šobrīd
pieaudzis atbildības līmenis, bet darba vide
man ir pazīstama, arī
komanda ir pietiekami profesionāla, lai
veiksmīgi tiktu galā
ar iestādei uzticētajiem pienākumiem,»
tā M.Mielavs.
Sarunā jaunais vadītājs uzsver, ka lielāko gandarījumu
sniedz iespēja redzēt sava darba
rezultātu, jo strādāt iestādē
viņš sācis 2010. gadā – tas bija
pēdējais gads, kad pilsētnieki
organizēja akciju «Jelgavnieki
pret bedrēm». «Šobrīd situācija
ir būtiski mainījusies, sūdzības
par slikto ielu un ceļu stāvokli
saņemam arvien retāk, lai gan
apzināmies, ka rekonstrukciju
gaida vēl pietiekami daudzas
pilsētas ielas. Šogad tiks sakārtotas ielas ap dzelzceļa staciju,
kur tiek īstenots satiksmes termināļa projekts, lai jau nākamgad varētu turpināt ar citiem
objektiem,» stāsta M.Mielavs.
Šobrīd ir aktīvākais darbu
laiks, tiek īstenots satiksmes termināļa projekts,
notiek Pasta salas labiekārtošanas un citi darbi – vai
tiekat galā?
Jā, «Pilsētsaimniecībā» tas
nav nekas jauns. Mums ir izstrādāta īpaša kontroles un
pārraudzības sistēma. Katru
projektu pārrauga kāds mūsu
speciālists, regulāri tiekamies
ar būvniekiem un sekojam
darbu izpildes gaitai. Protams,
jebkurā objektā ir iespējamas
kādas novirzes, taču arī to
cenšamies paredzēt, lai projekta realizāciju būtu iespējams
veikt plānotajā termiņā. Šobrīd
lielākie darbi norit rajonā ap
dzelzceļa staciju un Pasta salā.
Drīz sāksim arī pilsētas teritorijā esošā Lietuvas šosejas posma rekonstrukciju. Pie jauna
asfalta seguma tiks arī Stacijas
un Zirgu iela.
Vēl pirms dažiem gadiem
kliedzošākā prioritāte pilsētsaimniecības jomā bija
ielas un ceļi – kā ir šobrīd?
Tā joprojām ir mūsu prioritāte, tomēr mainījušies akcenti, jo
lielākoties pilsētas maģistrālajās ielās ir veikti rekonstrukcijas darbi. Kopējais ielu un ceļu
stāvoklis ir būtiski uzlabojies,
līdz ar to vairāk līdzekļu varam
atvēlēt grants seguma ielu ikdienas kopšanai un periodiskajai uzturēšanai. Salīdzinājumā
ar 2010. gadu bedrīšu remonta

tālruni 8787, 406 pieteikumi
fiksēti interaktīvajā kartē, bet
166 – mobilajā aplikācijā.

«Vislielākais gandarījums ir par to, ka iedzīvotāji nav vienaldzīgi un paši ir gatavi iesaistīties
sava pagalma un apkārtējās teritorijas sakopšanā, tādēļ labprāt nāksim talkā ar izejmateriāliem
tiem, kas pašu spēkiem vēlēsies veikt uzlabojumus daudzdzīvokļu ēku pagalmos,» tā iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītāja vietas izpildītājs Māris Mielavs.
Foto: Ivars Veiliņš
apjoms ir samazinājies par 30
procentiem, kas mums ļauj ietaupīt ap 100 tūkstošiem eiro,
bet grants seguma ielu atputekļošanas programma pēdējos
četros gados ir desmitkāršota
un šobrīd tiek veikta jau 20 pilsētas ielās. Tomēr savu kārtu uz
rekonstrukciju vēl gaida tādas
ielas kā Atmodas, Satiksmes,
Pērnavas, Pulkveža Brieža iela,
Loka maģistrāle, Meiju ceļš un
citas.

tas ir grūtāk realizējams un
starp satiksmes dalībniekiem
rada daudz konfliktsituāciju.
Varētu jau teikt, ka priekšrocībām pilsētā jābūt gājējiem un
velosipēdistiem – daļēji pēc šī
principa arī strādājam –, taču
jārēķinās, ka šādā gadījumā
ielas un krustojumi būs pilni
ar autotransportu, kas tāpat
vien nekur nepazudīs. Jāņem
vērā, ka satiksmes intensitāte
pēdējos gados atkal ir ievērojami pieaugusi – šobrīd Čakstes
Daudz šķēpu tiek lauzts bulvāra un Lielās ielas krustopar un ap satiksmes or- jumu diennaktī šķērso līdz pat
ganizācijas jautājumiem. 35 tūkstošiem automašīnu.
Maijā tika veikti kārtējie
uzlabojumi – kādi ir pirmie
Pēdējos gados pilsētā ir
secinājumi?
notikusi intensīva attīstība,
Lai kaut ko iegūtu, vienmēr akcentu liekot uz jaunajiem
jābūt gataviem no kaut kā objektiem. Vai spējat sadalīt
atteikties. Sauzmanību un
tiksme Lielajā Pilsētas ielas un ceļi
novārtā neielā ir kļuvu- Jelgavā ir 366 ielas 270 km ga- paliek pārējā
si raitāka, bet rumā, no tām:
pilsēta?
esam atteiku- • 122,9 km ar asfaltbetona
Mēs esam veišies no tā sauk- segumu (45,52%);
kuši pilsētas intā bezkonfliktu • 111 km ar grants (šķembu)
frastruktūras
satiksmes or- segumu (41,11%);
novērtējumu.
• 32,11 km grunts bez seguma
ganizācijas
Šī informācija
(11,89%);
modeļa, pro - • 3,99 km ar bruģa segumu
elektroniski apti, atsevišķos (1,47%);
kopota ģeogrāk r u s t o j u m o s • ietves ar bruģa/asfalta segumu fiskās informāesam noņēmuši – 160 000 m2;
cijas sistēmā.
luksoforu pa- • veloceliņi – 36,20 km;
Tajā ir iekļauti
pildsekcijas, un • 46 luksoforu objekti.
visi «Pilsētvadītājiem, lai Laika posmā no 2004. gada līdz saimniecības»
veiktu kreiso 2014. gadam rekonstruēti 15% apsaimniekopagriezienu, ir asfaltēto ielu. Uzbērtas 150 grants šanā nodotie
jāpalaiž pretim seguma ielas un to posmi.
objekti. Esam
braucošās autofiksējuši objekmašīnas, kā to paredz satiksmes tu nolietojumu un tehnisko
noteikumi. Tomēr jāņem vērā, stāvokli. Pēc tā arī vadāmies,
ka satiksmes organizācija ne- plānojot turpmākos darbus
kad nebūs ideāla, jo visi vēlas un vajadzības. Vērā ņemami
priekšrocības – gan gājēji, gan ieguldījumi turpmākajos gados
velobraucēji, gan autovadītāji būs nepieciešami pilsētas lietus
galvenokārt uzsver savas vaja- ūdens novadīšanas sistēmas
dzības, savukārt mums, piedā- sakārtošanai, sākot ar nolietovājot risinājumu, ir jāņem vērā tajiem kolektoriem un beidzot
visu pušu intereses un norma- ar grāvju sistēmu privātās
tīvo aktu regulējums. Jelgavas apbūves teritorijās. Regulāri
priekšrocība ir tā, ka mūsu ielas sekojam līdzi arī pilsētas ielām
ir pietiekami platas, lai tajās ar grants segumu, kurās tiek
apvienotu gājēju plūsmu ar veikti ikdienas uzturēšanas
velo satiksmi. Redzam, ka Rīgā darbi un periodiska uzbēršana.

Vai saņemat sūdzības par
pilsētas ietvēm, kuras vietām ir ļoti sliktā stāvoklī?
Jā, jau vairākus gadus šim
jautājumam pievēršam īpašu
uzmanību, jo ne vienmēr, atjaunojot asfalta segumu, ir iespējams uzreiz sakārtot arī ietves.
Šogad ietves tiks atjaunotas
Filozofu ielā no Rūpniecības
līdz Mārtiņa ielai, K.Barona
ielā pie kultūras nama, Vaļņu
ielā pie bērnudārza, Pulkveža
O.Kalpaka ielā pie 4. pamatskolas un Mazajā ceļā no Sarmas
līdz Egas ielai. Prioritāte ir tām
ietvēm, kuras atrodas pie izglītības iestādēm, kā arī vietās ar
intensīvu gājēju plūsmu.

Remontējam arī daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu tranzīta
ceļus. Te gan jāuzsver, ka paši
iekšpagalmi kā mājām piegulošā
Pilsētas apstādījumos esoteritorija ir dzīvokļu īpašnieku šās gobas ir skārusi slimība
pārziņā.
– vai plānojat veikt organizētu slimo koku izzāģēCik aktīvi iedzīvotāji iz- šanu?
manto «Pilsētsaimniecības»
Pagaidām organizēta slimo
Pašvaldības operatīvās in- koku izzāģēšana nav plānota.
formācijas centra (POIC) Vērosim, vai šī slimība progbezmaksas tālruni 8787, resēs, un tad arī pieņemsim
lai informētu par dažādām lēmumu, kā rīkoties.
nebūšanām?
Šobrīd pat grūti iedomāties,
Viena no «Pilsētsaimniekā mēs strādātu, ja nebūtu šī cības» atbildības jomām ir
tālruņa. Lai gan mūsu inže- kapu saimniecība. Vai ir
nieri regulāri apseko pilsētu, plānotas kādas jaunas inine visu izdodas pamanīt un ciatīvas šajā jomā?
piefiksēt. Iedzīvotāji ir aktīvi
Jaunas kapavietas šobrīd tiek
un ziņo mums par problēmām ierādītas tikai Bērzu kapsētā
un saviem novērojumiem. Tas – tur vietas pietiks vēl trīs četbūtiski atvieglo darbu, jo varam riem gadiem. Taču turpinām
operatīvi reaģēt. POIC ir ļoti darbu pie Meža kapsētas paveiksmīgs projekts, jo vienuviet plašināšanas. Nākamgad tiks
apkopo informāciju no visiem pabeigti uzbēršanas darbi, lai
operatīvajiem dienestiem un varētu sākt teritorijas labieiedzīvotājiem. Šī centra pār- kārtošanu, veidojot celiņus un
raudzībā nodota arī civilās apstādījumus. Turpinām arī
aizsardzības funkcija.
kapsētu digitalizācijas projektu.
Sadarbībā ar kapu informācijas
Par ko iedzīvotāji visbie- un pārvaldības uzņēmumu
žāk ziņo?
interneta vietnē www.cemety.
Pārsvarā šai informācijai lv digitāli apkopojam informāir sezonāls raksturs. Vasa- ciju par pilsētas kapsētām un
rā saņemam informāciju par visiem apbedījumiem. Šobrīd ir
putekļainiem grants seguma apkopota un publiski pieejama
ceļiem, rudenī cilvēki vērīgāk informācija par Zanderu un
seko pilsētas apgaismojumam, Bērzu kapsētu.
ziemā ir sniega problēmas, bet
pavasarī – pali un dubļi uz ieVai varat solīt, ka turpmāk
lām. Katram zvanam cenšamies «Pilsētsaimniecība» strādās
nodrošināt arī atgriezenisko vēl labāk?
saiti un, ja cilvēks to vēlas,
Arī līdz šim esam centušies
informējam par pieņemto lē- visu paveikt pēc labākās sirdsmumu, tas ir, kā tiks risināts apziņas. Pilsēta ir pietiekami
pieteiktais jautājums. Savukārt liela, ar daudz un dažādām
tos, kuri ērtāk jūtas elektro- vajadzībām, tādēļ nekad neniskajā vidē, aicinām izmantot varēs paveikt visu, bet rūpīgi
interaktīvo karti mūsu mājas sekosim līdzi tam, lai neviena
lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sūdzība vai ierosinājums nepakurā arī var fiksēt novēroto. Šo liktu bez atbildes. Apzinos, ka
pašu karti var izmantot arī kā viena aizsprostota caurteka vai
mobilo aplikāciju savā tālrunī. sabojāts ceļa segums konkrētās
Pērn POIC tika reģistrēts 7431 ielas iedzīvotājam bieži vien ir
pieteikums, tostarp 6859 pa augstāka līmeņa prioritāte par
bezmaksas iedzīvotāju atbalsta mūsu lielajiem projektiem.

Pilsētnieks vērtē

Cik apmierināti
esat ar ielu un ceļu
stāvokli Jelgavā?
Artjoms, jūrnieks:
– Viss ir forši!
Vienīgi par RAF
masīvu es varētu stāstīt un
stāstīt. Noteikti
vajadzētu salabot ielu gar Jelgavas
6. vidusskolu, tā laikam ir Loka
maģistrāle, un arī iebrauktuves ap
skolu. Par pilsētas centra ielām gan
neko sliktu nevaru teikt. Pēdējos
gados tik daudz remontē – prieks
skatīties!
Aleksandrs,
pensionēts šoferis:
– Pilsētas nomalē man nav
bijušas nekādas darīšanas,
tāpēc par ielām tur nevaru spriest,
bet attiecībā uz centru – cepuri
nost! Te tiek domāts gan par autovadītājiem, gan arī gājējiem, lai
būtu patīkami pārvietoties. Tiesa,
mani gan neapmierina tā jaunā
luksoforu darbības kārtība.
Ilona, māmiņa:
– Pilsētas centra ielas mani
kā māmiņu,
kura ikdienā
daudz pārvietojas ar ratiem, ļoti apmierina.
Esam daudz staigājuši, un, šķiet,
grūtības ceļš nav sagādājis. Es
gan gribētu uzlabojumus pilsētas
parkos – lai arī tajos grantētās
taciņas nobruģētu vai noasfaltētu,
jo šobrīd nereti ratu riepas aizķeras aiz akmeņiem, mazajiem arī
kājas ķeras aiz tiem – tad viņi krīt
un sasitas.
Mārīte, atbraukusi no
Anglijas:
– Nomales
joprojām ir
švakas, piemēram, Smilšu,
Kļavu ielas apkaime, noteikti arī
Pārlielupes iedzīvotājiem būtu savs
sakāmais par nepieciešamajiem
uzlabojumiem ielu jautājumā. Es
dzīvoju Vīgriežu ielā, un arī mums
tā apkārtne ir tāda puslāpīta. Manuprāt, lielāka uzmanība ir jāpievērš
tam, kā uzlabot ceļus māju pagalmos. Tās ir šausmas! Bet man ļoti
patīk rekonstruētā Dobeles šoseja,
kur bieži braucu ar riteni.
Māra, farmaceite:
– Cik staigājot
redzu, centrs ir
sakārtots, ielas,
taciņas salabotas. Šķiet, ka
Jelgava pēdējos gados īpaši daudz
uzmanības velta tieši ielu un ceļu
sakārtošanai, un tas priecē. Ļoti
patīk arī rekonstruētais Jāņa Čakstes
bulvāris. Tiesa, sākumā pārdzīvoju
par lielajiem kokiem, ko nozāģēja,
taču tagad tur ir skaisti.
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PVD brīdina: cūku mēris
var skart arī Zemgali
No 1.lpp.

Kaut arī pašlaik Zemgali infekcija nav skārusi, J.Grosbārdis
akcentē, ka šobrīd ir ļoti svarīgi
nodrošināt visus pasākumus, īpaši
operatīvi un precīzi darbojoties
slimības skartajos punktos Latgalē, lai nepieļautu slimības tālāku
izplatību. «Arī šajās nedēļās mūsu
Dienvidzemgales pārvaldes darbinieki strādā slimības skartajā
teritorijā Latgalē, veicot slimības
apkarošanu,» tā viņš.
«Ņemot vērā bīstamību, Zemgales iedzīvotāji tiek aicināti atturēties apmeklēt teritorijas Latgalē,
kur ir izsludināta ārkārtas situācija. Pavisam vienkāršs piemērs – ja
cilvēks nonāk kontaktā ar inficētu
dzīvnieku, piemēram, Latgales
mežos ogojot, sēņojot, medījot un
kaut vai tikai iekāpjot mežacūkas
izkārnījumos un vēlāk viesojoties
saimniecībā, kurā tiek turētas
cūkas, viņš kļūst par infekcijas
pārnēsātāju un rada nopietnus
draudus infekcijas izplatībai vēl
neskartajā teritorijā,» skaidro PVD
pārvaldes vadītājs.
Tāpat arī mednieki lūgti ievērot
piesardzības pasākumus, kā arī
tiek aicināti iesaistīties nomedīto
mežacūku paraugu iesniegšanā
izmeklēšanai uz ĀCM (par to pienākas samaksa 21,30 eiro apmērā)
un ziņot PVD par ikvienu mežā
pamanītu aizdomīgu gadījumu,
teiksim, ja novērota netipiska
mežacūku uzvedība, ja ir atrasts
mežacūkas līķis. «Par to noteikti
jāziņo PVD pa tālruni 63007694 vai
63021124,» tā J.Grosbārdis, piebilstot, ka no 9. jūlija dienestā darbojas
«karstais» telefons 20260400, pa
kuru ikviens var saņemt informāciju par ĀCM profilakses un
apkarošanas pasākumiem.
Viņš apliecina, ka PVD Dienvid
zemgales pārvalde, konstatējot
ĀCM mūsu reģionā, savas kompe-

tences ietvaros spēs operatīvi reaģēt un veikt visus nepieciešamos
drošības pasākumus, un aicina
pašvaldības izvērtēt savus resursus
un gatavību iesaistīties situācijas
risināšanā atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajam, tostarp
nodrošinot teritorijā kritušo vai
slimības apkarošanas ietvaros
nonāvēto dzīvnieku sadedzināšanu
vai aprakšanu.
Kā būtiskākā problēma, kas
varētu apgrūtināt darbu, saskaroties ar infekcijas izplatību, pašlaik
tiek lēsta nereģistrētās mājas
cūku novietnes. «Ja teritorijā tiek
konstatēts ĀCM, dienesta inspektori nekavējoties var apsekot visas
karantīnas zonā esošās reģistrētās
cūku novietnes un noņemt analīzes
laboratoriskiem izmeklējumiem.
Taču darbu apgrūtina tas, ja mājas
cūkas nav reģistrētas,» situāciju,
kāda iespējama arī Jelgavas pilsētā,
ieskicē J.Grosbārdis, saimniekus, pat ja tiek turēta tikai viena
cūka, aicinot dzīvniekus reģistrēt
Lauksaimniecības datu centra
datu bāzē, jo tas būtiski atvieglotu
inspektoru darbu, un, protams,
cūku turētājiem jāņem vērā, ka
slimības uzliesmojuma gadījumā
kompensācijas tiktu maksātas tikai
saimniekiem, kuri ir reģistrējuši
dzīvniekus.
Pēc A.Rāviņa lūguma, PVD
pašvaldībai iesniegs detalizētu
informāciju, kurā norādītas mūsu
reģionā reģistrētās lopu novietnes.
Šī informācija ar iespēju to aktualizēt tiks iekļauta Pašvaldības
operatīvās informācijas centra jeb
POIC datu bāzē, būtiski atvieglojot
operatīvo dienestu darbu ārkārtas
situācijā, kas nav izslēgta saistībā
ar ĀCM izplatību Latvijā.
Jāpiebilst, ka detalizēta informācija par ĀCM un profilakses
pasākumiem pieejama PVD mājas
lapā www.pvd.gov.lv.

 Ritma Gaidamoviča

Nedēļas nogalē – 19.
un 20. jūlijā – Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC)
notiks tradicionālā kaķu
izstāde «Jelgavas kaķis
2014». Līdztekus vairāk
nekā 300 kaķiem no
dažādām valstīm šogad
izstādē varēs apskatīt
arī virkni citu dzīvnieku un putnu – seskus,
trušus, peles, baložus,
kanārijputniņus, čūskas,
jenotu, lidvāveri un trīs
valodās runājošu papagaili, kā arī eksotiskus
kukaiņus. Tieši izstādes
apmeklētāji balsojumā
varēs noteikt kaķi, kurš,
viņuprāt, pelnījis titulu
«Jelgavas kaķis 2014».
Izstāde sestdien, 19. jūlijā, apmeklētājiem būs atvērta no pulksten 10 līdz 17, bet svētdien, 20.
jūlijā, – no pulksten 10 līdz 15. ZOC
pārstāve Sanda Andersone stāsta,
ka izstādē Jelgavā piedalīsies vairāk nekā 300 dažādu šķirņu kaķu,
kas uz mūsu pilsētu būs atceļojuši
no Baltkrievijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas, kā
arī no dažādām vietām Latvijā.
Profesionāļi īpašā vērtēšanā noteiks izcilākos kaķu šķirņu eksemplārus, bet izstādes apmeklētājiem
balsojot būs iespēja noteikt, kurš
kaķis šogad pelnījis kļūt par «Jelgavas kaķi 2014» un saņems īpašo

No 21. jūlija varēs
pieteikties e-kartei
No 21. jūlija
ikviens iedzīvotājs varēs
noformēt Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja
karti. Lai par
šo iespēju
informētu
pasažierus, Jelgavas pilsētas
sabiedriskajā
transportā
būs izvietota
informācija
par pieteikšanās kārtību
un e-kartes
izmantošanu
norēķiniem
Foto: Ivars Veiliņš autobusos.
No 1.lpp.

Noformētā e-karte tiks piesaistīta
jaunatvērtajam norēķinu kontam
SEB bankā, un, lai veiktu norēķinus
pilsētas autobusos, e-kartei piesaistītajā norēķinu kontā būs jāieskaita
naudas līdzekļi. Tiesa, Jelgavas
iedzīvotāja karti iespējams piesaistīt
arī jau esošam kontam SEB bankā,
tādēļ SEB bankas klientiem nav
nepieciešams atvērt jaunu kontu,
ja vien klients nevēlas sabiedriskā
transporta izmaksas turēt atsevišķi
no pārējiem ienākumiem un tēriņiem – šim mērķim iespējams bez
maksas atvērt arī jaunu kontu.
Savukārt iedzīvotājiem, kuriem
vēl nav atvērts norēķinu konts SEB
bankā, tas līdz ar e-kartes noformēšanu tiks atvērts bez maksas. Arī
kartes pirmreizēja izgatavošana un
izsniegšana ir bez maksas – šos izdevumus segs SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP). «Kartes izmantošana
pirmajā gadā būs bez maksas, bet,
sākot ar otro gadu, maksa par 12
mēnešiem noteikta 1,42 eiro apmērā,» skaidro M.Panke.
Jelgavas iedzīvotāja elektroniskā karte tiks izgatavota septiņu
darba dienu laikā, un katrs klients,
kausu. Jāpiebilst, ka iepriekšējos noformējot karti, varēs izvēlēties
gados šo titulu ieguva Meinkūna – karti saņemt tajā pašā filiālē, kur
un Bengālijas šķirnes runči. «Jelgavas kaķa 2014» sumināšana notiks
svētdien pulksten 14.
Līdztekus ievērojamam skaitam
kaķu šogad būs apskatāmi arī citi
dzīvnieki, piemēram, seski, kas
savas prasmes pierādīs Sesku  Ritma Gaidamoviča
olimpiādē, dažādu reti sastopamu
šķirņu truši, peles, baloži, kanārijJelgavas Izglītības pārputniņi, čūskas, burunduks, jenots,
valde apkopojusi pirmos
lidvāvere, eksotiskie kukaiņi un arī
datus par vidusskolas
trīs valodās runājošs papagailis.
absolventu centralizē«Šī ir lieliska iespēja skatītāto eksāmenu rezultājiem satikt dzīvnieku saimniekus,
tiem. Mūsu skolēni visos
uzzināt ko vairāk par noteiktām
obligātajos eksāmenos
šķirnēm, apstākļiem, kādi konkrē– latviešu valodā, matam dzīvniekam nepieciešami, ar
temātikā un svešvalokādu pārtiku labāk barot, cik liela
dā – uzrādījuši labāku
nozīme ir dzīvnieka raksturam,» tā
rezultātu nekā vidēji
S.Andersone.
valstī. Izglītības pārvalIeejas maksa kaķu izstādē – 3
des vadītājas vietniece
eiro; pensionāriem, studentiem un
Evita Mikiško atzīst, ka
skolēniem – 1,50 eiro; pirmsskolas
arī turpmāk mērķtiecīgi
vecuma bērniem – bez maksas.
jāstrādā, lai absolventi
Jāpiebilst, ka Jelgavas reģionālabāk sevi pierādītu eklais Tūrisma centrs sestdien, 19.
sakto priekšmetu eksājūlijā, pulksten 14 aicina doties
menos. Viņa gan min,
tematiskā ekskursijā ar autobusu
ka šogad vidusskolā vis«Ne kaķi, bet citi zvēri» un iepalabāk nokomplektējušās
zīt dažādus dzīvniekus Glūdas
tieši 10. klases ar eksakto
pagastā. Strausu fermā «Mazzavirzienu, kas ļauj domāt
riņi» varēs sastapt vairāk nekā
– interese par eksaktajām
40 strausu lielu ganāmpulku, bet
zinātnēm aug.
saimniecībā «Pie tēvoča Garika»
apskatīt murkšķus, nūtrijas, vāIzglītības pārvalde informē, ka,
veres, seskus, kazas, aitas, trušus, beidzot vidusskolu, visi 12. klašu
minicūciņu un pat ķenguru. Sīkāka skolēni kārtoja trīs obligātos centrainformācija pieejama mājas lapā lizētos eksāmenus – latviešu valodā,
visit.jelgava.lv.
matemātikā un svešvalodā. Tāpat

Kaķu izstādē šogad būs arī
kanārijputniņi, lidvāveres
un runājošs papagailis

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

to pasūtījis, vai arī jebkurā citā SEB
bankas filiālē.
Ņemot vērā lielo iedzīvotāju
skaitu, kas vēlēsies iegūt Jelgavas
iedzīvotāja elektronisko karti, iespējams, Jelgavas filiālē būs vērojamas
lielākas rindas nekā ierasts. Tādēļ,
lai visus klientus apkalpotu pēc
iespējas īsā laikā, sākot no 21. jūlija
SEB banka palielinās darbinieku
skaitu, kas Jelgavas filiālē strādās
ar klientiem.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka no 1. augusta tiks paaugstināta
biļešu cena Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutu autobusos – līdzšinējo 70 centu vietā par braucienu
pilsētas autobusā būs jāmaksā
viens eiro, ja pasažieris norēķināsies
skaidrā naudā, taču, izmantojot
bezskaidras naudas norēķinus jeb
Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti,
vienas biļetes cena būs 0,85 eiro.
Tādējādi no 1. augusta par braucienu pilsētas autobusā mazāk maksās
tie, kuri norēķināsies bez skaidras
naudas, bet skaidrā naudā norēķini
būs dārgāki.
Jāatgādina, ka pašlaik bezskaidras naudas norēķinus jeb Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja karti var izmantot tikai pensionāri, politiski
represētas personas un bērni bāre-

E-kartes cenrādis
• E-kartes lietošanas maksa gadā
(tiek iekasēta, sākot ar otro kartes
lietošanas gadu*) – 1,42 eiro.
• Maksa par e-kartes aizvietošanu (nozaudēšanas, sabojāšanas
u.tml. gadījumos) – 2,85 eiro.
• Diennakts darījumu limits Jelgavas sabiedriskajā transportā
– 6 eiro.
• Norēķinu konta atvēršana, apkalpošana, slēgšana – bez maksas.
* pirmreizēji pasūtīto e-kartes izsniegšanu apmaksā SIA «Jelgavas
autobusu parks».

ņi, savukārt skolēniem ir izsniegtas
Jelgavas skolēna apliecības. No 1.
augusta izmantot pilsētas autobusos Jelgavas iedzīvotāja karti varēs
jebkurš iedzīvotājs neatkarīgi no
deklarētās dzīvesvietas. Skolēniem
un pensionāriem, kuri jau šobrīd
izmanto e-karti, jaunu karti noformēt nav nepieciešams – viņi var
turpināt izmantot esošās kartes.
Tiesa, skolēnu vecāki pirms jaunā
mācību gada aicināti pārliecināties, vai ir samaksājuši e-kartes
lietošanas gada maksu – pirmajā
kartes lietošanas gadā to sedza
JAP, savukārt, sākot ar otro gadu,
tā jāsedz klientam.
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Īsi
 Līdz 28. jūlijam apmeklētājiem
nebūs pieejama metodiskā bibliotēka Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC). ZRKAC
direktore Sarmīte Vīksna norāda, ka
nekādas pārmaiņas šo divu nedēļu laikā
bibliotēkā netiks veiktas – brīvdienas
nepieciešamas, lai darbiniekiem iedotu
atvaļinājumu. Līdz 27. jūlijam nebūs pieejami arī brīvpieejas datori, kas atrodas
bibliotēkas telpās. Savukārt viens dators
ar interneta piekļuvi – blakus Klientu apkalpošanas centram – būs pieejams arī
visu šo laiku. 28. jūlijā ZRKAC metodiskā
bibliotēka atsāks darbu ierastajā režīmā:
tās darba laiks joprojām būs pirmdienās no pulksten 9 līdz 20, otrdienās,
trešdienās, ceturtdienās – no pulksten
9 līdz 18, bet piektdienās – no pulksten
9 līdz 15.30.
 Jelgavas cietuma teritorijā aizturēta cietuma Sociālās rehabilitācijas
daļas amatpersona, kura mēģināja
ieslodzījuma vietā ienest aizliegtus
priekšmetus, tostarp nezināmas
izcelsmes vielas un tabletes, informē
tieslietu ministres Baibas Brokas preses
sekretāre Inese Auniņa. Veicot pārbaudi,
cietuma darbinieces personīgajās mantās tika atrasti desmit mobilie telefoni,
vairākas mobilo telefonu lādējamās
ierīces, USB atmiņas kartes un mobilo
telefonu sarunu priekšapmaksas kartes,
kā arī multimediju atskaņotājs. Pēc atsavināto priekšmetu rūpīgas pārbaudes
cietuma darbinieki konstatēja, ka tajos ir
paslēptas nezināmas izcelsmes vielas un
tabletes. Ministre B.Broka pauž sašutumu par notikušo un sola darīt visu iespējamo, lai drošību un kārtību ieslodzījuma
vietās neietekmētu atsevišķu personu
negodprātīga rīcība. Par šo atgadījumu
ierosināts kriminālprocess.
 Augusta otrajā pusē Jelgavas
slimnīcas teritorijā plānots pabeigt
glābējsilītes izveidi. Patlaban projekta īstenotāji aicina atsaukties krīzes
centrus un psihologus, kuri ir gatavi
nodrošināt diennakts palīdzības
tālruni Zemgales teritorijā. Pašlaik
norit glābējsilītes būvniecības darbi un
apkārtējās teritorijas labiekārtošana.
«Pie katras glābējsilītes ir diennakts
atbalsta tālrunis. Pa to mēs aicinām
zvanīt ikvienu, kuram ir nepieciešama
palīdzība, lai paliktu kopā ar savu jaundzimušo. Mēs meklējam cilvēkus, kuri ir
gatavi reaģēt krīzes situācijā un palīdzēt,
kad tas ir nepieciešams, arī Jelgavā,»
norāda projekta «BabyBox» vadītāja
Laura Zvirbule. Papildu informācijai var
sazināties ar projekta pārstāvi Tanitu
Tammi pa tālruni 26782948 vai e-pastu
tanita@divigani.lv.

Ritma Gaidamoviča

Obligātajos eksāmenos jelgavniekiem
augstāki rezultāti nekā vidēji valstī
katrs absolvents kārtoja vismaz
vienu eksāmenu pēc izvēles. Kopumā jelgavnieki uzrādījuši augstus
rezultātus. «Detalizēta rezultātu
izvērtēšana vēl notiks mācību
priekšmetu metodiskajās komisijās,
taču jau šobrīd esam secinājuši – pastiprināta uzmanība tāpat kā visā
valstī jāpievērš eksakto priekšmetu
mācīšanai,» atzīst E.Mikiško. Viņa
gan atzīmē, ka šogad uzņemšanā
10. klasē veiksmīgāk nokomplektējušās klases tieši ar eksakto zinātņu
novirzienu un tas ļauj domāt, ka
jaunieši sāk interesēties par tām.
Viņa piebilst, ka pēdējos gados
labāki rezultāti ir obligātajā angļu
valodas eksāmenā – ir skolas, kurās
jauniešu sniegums šogad novērtēts
tuvu maksimālajam.
Latviešu valodas eksāmenā vidējais kopprocents valstī ir 52,71.
Labāku nekā valsts vidējo kopprocentu uzrādīja Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Valsts ģimnāzijas,
Mūzikas vidusskolas, Tehnoloģiju
vidusskolas, 5. vidusskolas un 4.
vidusskolas absolventi. Piemēram,
Valsts ģimnāzijas un Spīdolas ģimnāzijas absolventi pārsnieguši 68
procentus.
Matemātikas eksāmenā vidējais
kopprocents valstī ir 43,34. Labā-

ku nekā valsts vidējo kopprocentu
uzrādījuši 5. vidusskolas, Valsts
ģimnāzijas, 6. vidusskolas un Spīdolas ģimnāzijas absolventi. Matemātikas eksāmenā 5. vidusskolas
absolventi sasniedza 64,4 procentus,
bet Valsts ģimnāzijas absolventi – 60
procentus.
Savukārt angļu valodas eksāmenā vidējais kopprocents valstī ir
56,16. Augstāks rezultāts ir Valsts
ģimnāzijas, Spīdolas ģimnāzijas, 5.
vidusskolas, Mūzikas vidusskolas,
Tehnoloģiju vidusskolas, kā arī 4.
vidusskolas absolventiem. Jelgavā
vairāk nekā 70 procentus centralizētajā angļu valodas eksāmenā
sasniedza Valsts ģimnāzijas un
Spīdolas ģimnāzijas absolventi.
Eksāmenu franču valodā kārtoja trīs Jelgavas Mūzikas vidusskolas un Spīdolas ģimnāzijas skolēni.
Mūzikas vidusskolas absolventu
sasniegums – 57 procenti, Spīdolas
ģimnāzijas – 45,2 procenti. Vācu
valodā eksāmenu kārtoja Jelgavas
Valsts ģimnāzijas, Tehnoloģiju
vidusskolas un Amatu vidusskolas
skolēni. Augstu rezultātu uzrādīja Valsts ģimnāzijas absolventi
– viņu zināšanas vidēji novērtētas ar 83,5 procentiem. Valsts
vidējais kopprocents – 56,40,

pilsētā – 49,8 procenti.
Krievu valodas eksāmenā visu
Jelgavas vidusskolu absolventi uzrādīja augstāku sasniegumu nekā
valstī. Pilsētā vidējais kopprocents
– 72,5, valstī – 70,90.
Arī ķīmijas eksāmenā vidusskolu
absolventi uzrādīja augstāku rezultātu nekā valstī. Pilsētā vidējais
kopprocents – 63,9, valstī – 59,48.
Labākie rezultāti ir Valsts ģimnāzijas, 5. vidusskolas un Tehnoloģiju
vidusskolas absolventiem.
Bioloģijas eksāmenā labāku nekā
valsts vidējo kopprocentu uzrādīja
Jelgavas Valsts ģimnāzijas, 5. vidusskolas un 6. vidusskolas absolventi.
Valstī vidējais kopprocents – 59,31,
pilsētā – 54,2.
Fizikas eksāmenā labāku nekā
valsts vidējo kopprocentu uzrādīja
Spīdolas ģimnāzijas, Valsts ģimnāzijas un 6. vidusskolas absolventi.
Valstī vidējais kopprocents – 51,21,
pilsētā – 46,4.
Latvijas un pasaules vēstures
eksāmenā vidējais vērtējums valstī
– 42,60, pilsētā – 40,8. Labāku
nekā valsts vidējo kopprocentu
uzrādīja 5. vidusskolas, Spīdolas
ģimnāzijas, Valsts ģimnāzijas, Mūzikas vidusskolas un 4. vidusskolas
absolventi.
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Ceturtdiena, 2014. gada 17. jūlijs

Priekšroku dod darbam un savai
naudai, ne zvilnēšanai pludmalē
Arī šovasar Jelgavas pilsētas pašvaldība, šim mērķim atvēlot 92 487 eiro, rada iespēju vairāk
nekā 500 skolēniem strādāt pašvaldības iestādēs, kapitālsabiedrībās un uzņēmumos. 13 un
14 gadus vecie jaunieši par divu nedēļu darbu pa četrām stundām dienā atalgojumā saņem
74,35 eiro, bet 15 – 17 gadus vecie jaunieši par trīs nedēļu darbu sešas stundas dienā – 146,63
eiro. Skolēni novērtē šo iespēju un uzsver divus galvenos ieguvumus: sava kabatas nauda un
iegūtā pieredze, jo nereti daži darbi tiek veikti pirmo reizi. Šis ir pirmais gads, kad arī valsts
piedāvā jauniešu nodarbinātības programmu, ko īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA), aicinot uzņēmējus uz mēnesi pieņemt darbā jauniešus no 15 līdz 18 gadiem, kā
bonusu piedāvājot segt pusi no minimālās mēnešalgas valstī, tas ir, 160 eiro, bet otra puse
algas jaunietim jāsedz uzņēmējam. Lai gan NVA Jelgavas nodaļai piešķirtā nauda šovasar
ļauj nodarbināt 281 skolēnu un arī interese no jauniešiem ir ļoti augsta, diemžēl trūkst uzņēmēju, kuri vēlas pieņemt darbā skolēnus. NVA Jelgavas nodaļas jauniešu nodarbinātības
projekta koordinatore Veronika Šilo lēš, ka uzņēmēji nevēlas uzņemties tik lielu atbildību,
pildīt dokumentus un ļauties pārbaudei – lai uzņēmums startētu projektā, tam jāiztur dažādas
pārbaudes. «Būtiskākā problēma – uzņēmumam nedrīkst būt parādi, kas lielāki par 149 eiro.
Ja pieteikums iesniegts mēneša vidū, var gadīties neapmaksāti kārtējie rēķini, un tad jākārto
dokumenti un jāpierāda, ka tas nav parāds,» stāsta V.Šilo. Tāpat uzņēmējam jāslēdz līgums
ar NVA, skolēnu, jāiesniedz atskaites. Jūnijā caur NVA bija nodarbināti tikai astoņi jaunieši,
bet jūlijā – 22. Projektā iesaistījušies tikai daži Jelgavas uzņēmumi – veikals «Jūsu sportiskais
stils», «Jelgavas tipogrāfija», «Latvijas piens», «Jelgavas dzirnavas» un «Lielā aptieka». «Jelgavas Vēstneša» uzrunātie uzņēmēji gan atzīst, ka problēma ir citur – uzņēmēji nav pietiekami
informēti par šo piedāvājumu.
«Man patīk tas, ko daru. Skrūvēju kopā šļūtenes
laukuma zāliena laistīšanai, palīdzēju sakopšanas
darbos un marķēju futbola laukumu svarīgajai Eiropas līgas spēlei, sagatavoju stadionu vieglatlētikas
sacensībām, bet sacensībās un spēlē strādāju pie
skaņu pults…» par darba pienākumiem Zemgales
Olimpiskajā centrā stāsta Matīss Baldonis. Viņš pašvaldības nodarbinātības projektā iesaistījies pirmo
gadu un saka: «Nezinu, kā šo iespēju līdz šim biju
garām palaidis! Tagad kļūstu vecāks, prātīgāks, līdz
ar to arī vajadzību ir vairāk, tālab jādomā pašam, kā
nopelnīt.» Viņš augstu novērtē to, ka skolēns bez
pieredzes uz trim nedēļām tiek pieņemts darbā un
viņam par to samaksā gandrīz 150 eiro. «Jā, vienmēr
jau gribas vairāk, taču tas ir labāk nekā nekas. Turklāt
strādāt nav spiesta lieta. Viss notiek pēc brīvprātības
principa – vari arī nestrādāt, taču tad nebūs pat šīs
naudas,» nosaka Matīss, kurš pirmo algu domā ieguldīt ceļojumā. Šobrīd ar draudzeni vaktējot lētas biļetes
braucienam uz Franciju.
Veikals «Jūsu sportiskais stils» ir viens
no retajiem uzņēmumiem, kas atsaucies NVA aicinājumam vasarā uz mēnesi pieņemt darbā skolēnu. Pie viņiem
strādā Valsts ģimnāzijas audzēkne Sabīne. Jūnijā viņa piedalījās pašvaldības
nodarbinātības projektā, trīs nedēļas
strādājot privātskolā «Punktiņš» par
auklītes palīdzi, šomēnes – veikalā, un
viņa cer, ka arī augustā atradīs, kur piestrādāt. «Tā ir lieliska iespēja skolēnam
gūt pirmo darba pieredzi un nopelnīt
kabatas naudu. Īsts pārbaudījums bija
bērnudārzs, jo tas bija psiholoģiski
smags darbs, taču neatsverama pieredze. Veikalā ir pavisam viegli – sakārto
plauktus, runā ar klientiem, noņem
precēm cenu zīmes latos,» atzīst Sabīne, uzsverot, ka vasara nav domāta tikai laiskai gulēšanai mājās vai pludmalē – tā jāizmanto gudri.
Veikala vadītāja Andžela Makejeva stāsta, ka šobrīd saskaras ar darbinieku trūkumu un skolēna
pieņemšana darbā ir labs īslaicīgs risinājums. «Vasarā arī pastāvīgie darbinieki dodas atvaļinājumā,
un liekas acis, rokas vienmēr noder,» tā vadītāja. Viņa gan pārmet NVA par to, ka uzņēmēji par šo
iespēju nav pietiekami informēti. Arī paši par to uzzinājuši nejauši. «Tiesa, uzņēmējam tas arī ir papildu
darbs, jo birokrātija šajā projektā, šķiet, ir lielāka nekā mums uz iepirkumiem,» atzīst vadītāja, spriežot
gan, ka ideja ir atbalstāma, lai parādītu skolēnam, ko nozīmē darbs, disciplīna. Turklāt tiek saņemta
palīdzība no valsts, kas maksā pusi no minimālās mēnešalgas – otru pusi algas sedz uzņēmējs.

Ar pašvaldības atbalstu
šovasar strādā
• No 2. jūnija līdz 13. jūnijam – 116 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem
• No 2. jūnija līdz 20. jūnijam – 72 skolēni
vecumā no 15 līdz 17 gadiem
• No 16. jūnija līdz 1. jūlijam – 41 skolēns
vecumā no 13 līdz 14 gadiem
• No 25. jūnija līdz 15. jūlijam – 68 skolēni vecumā no 15 līdz 17 gadiem
• No 30. jūnija līdz 11. jūlijam – 28 skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem
• No 14. līdz 25. jūlijam – 15 skolēni
vecumā no 13 līdz 14 gadiem
• No 14. jūlija līdz 1. augustam – 56 skolēni vecumā no 15 līdz 17 gadiem
Pēdējās grupas darbu sāks 28. jūlijā,
11. augustā (13 un 14 gadus vecie
jaunieši) un 4. augustā (15 – 17 gadus
vecie jaunieši).

Ar valsts atbalstu Jelgavā strādā
• Jūnijā – 8
• Jūlijā – 22

Algas diena 11. jūlijā bija Spīdolas ģimnāzijas audzēknēm
Karīnai un Sabīnei, kuras par divu nedēļu darbu LLU VET
klīnikā nopelnīja 74,35 eiro. Meitenes spriež, ka nauda tiks
tērēta apdomīgi, nopērkot vajadzīgo skolai. «Darbu bija
daudz, arī tādi, kas ne visai patīk, taču darbs paliek darbs.
Mēs pat citas dienas palikām ilgāk un dzīvnieku patversmē
strādājām brīvprātīgi,» tā meitenes.

«Putekļus un grīdas slaucīt var iemācīties mājās. Mums ir svarīgi, lai skolēns arī šajā darbā izglītojas,»
pārliecināta Miezītes bibliotēkas darbiniece Alla Fialkovska. Ar pašvaldības atbalstu trīs nedēļas bibliotēkā
strādāja 9. klases absolvente Ivonna Reide. Viņai uzticēts ne tikai sakārtot grāmatu plauktus, norakstīt
grāmatas, salīmēt nobružātās, bet arī katru darbdienu pulksten 12 bibliotēkā vadīt bērnu radošās
nodarbības, kuru plāns jāizdomā pašai. Bibliotekāre Alla atzīst, ka bērniem patīk «jaunas sejas» un viņi
labprāt nāk uz bibliotēku pavadīt savu brīvo laiku. «Skolēns mūsu darbā ir ļoti liels atspaids, kad viena
no mums, divām darbiniecēm, aiziet atvaļinājumā,» tā bibliotekāre. Ivonna ar darbavietu ir apmierināta
un saka: «Es zināšu, cik svarīgi ir plauktā atlikt atpakaļ grāmatu tieši tur, kur to paņēmu.» Meitene atzīst,
ka viņai jo īpaši patīk strādāt ar bērniem. «Tā ir liela atbildība, taču būtiskākais – es daudz iemācos,» tā
Ivonna. 15. jūlijā viņa saņēma algu, par kuru grasās pirkt apavus un atmiņas karti telefonam. «146 eiro
– manuprāt, tā ir liela alga skolēnam,» nosaka Ivonna.

«Naudu grib visi, tikai ar to strādāšanu ir tā, kā ir,» saka
Jelgavas Autobusu parka inženieris Gints Burks. Vēl šonedēļ
uzņēmumā strādā četri Tehnoloģiju vidusskolas jaunieši – Jānis
Grāvītis, Emīls Strupulis, Reinis Bērziņš un Laura Rivāne. Zēniem uzticēti dažādi teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas
darbi, bet Laura zīmogo un saraksta čeku grāmatiņas, kas
šoferīšiem pietiks gadam. «Nodarbinātībā iesaistos jau trešo
gadu – pirmos divus strādāju skolā, tagad – Autobusu parkā.
Pie ugunsdzēsības dīķiem krūmus zāģējām, atjaunoju krāsojumu gājēju pārejai. Nekas grūts,» tā Jānis, spriežot, ka 146 eiro
par trīs nedēļu darbu ir atbilstoša alga. «Mēs parēķinājām, ka
tie ir kādi 10 – 11 eiro par sešām stundām. Normāli! Vismaz
sava nauda, nav vecākiem jāizlūdzas,» tā Jānis. Emīls un Reinis
nenoliedz, ka te ir grūtāk – skolā esot bijis mazāk jāstrādā un
gadījies, ka arī ātrāk tikuši uz mājām, bet šeit – nekā. «Bet visu
jau var izdarīt, ja grib,» nosaka Emīls un Reinis.
«Neforšākais
darbs – ravēšana. Tas ir
meitenēm,»
atzīst Andrejs,
Jānis, Deivids
un Matīss.
Pagājušajā
nedēļā puiši
cītīgi strādāja pļavā pretī
Jelgavas pilij
– līdzināja
zemi, lai vēlāk tur iesētu
zālienu, lasīja akmeņus. Puiši nodarbinātības projektā ar
pašvaldības atbalstu iesaistās ne pirmo gadu un jau guvuši
pieredzi, strādājot skolā, Autobusu parkā, bet šogad – «Pilsētsaimniecībā». Puiši atzīst, ka šeit esot visforšāk, jo darbs
ir laukā, turklāt uzdevumi ir dažādi. Arī šī alga, pastrādājot
trīs nedēļas, nākot viegli, bet, ja labiekārtošanas vai sakopšanas darbi būtu jāveic ikdienā, tas būtu grūti. Turklāt, tā kā
darbs tuvu upei, viņiem ir iespēja karstā laikā atveldzēties
nopeldoties.

Trīs skolēniem jūlijā un trīs skolēniem augustā darbu vasarā nodrošinās «Latvijas
piens». Atbalstot savējos, jau pagājušajā
vasarā uzņēmums darbā pieņēma vairākus darbinieku bērnus pēc savas iniciatīvas, bet šogad izmantojuši NVA piedāvājumu. Otro vasaru šeit strādā topošais
datortehniķis no Jelgavas tehnikuma
Egils Ilsters, kuram darbavieta ierādīta
pakotavā, marķējot produkciju. «Darbs
kaulus nelauž, turklāt visu vasaru jau
nestrādāšu – pietiks laika gan peļņai, gan
atpūtai,» tā Egils. Kaut arī šobrīd daudz
tiek runāts par to, ka uzņēmēji skolēnus
neņem darbā, «Latvijas piena» ražošanas
direktors Arvis Ozoliņš zina teikt: «Skolēni
nemaz tā negrib strādāt. Vairāk to vēlas
vecāki.» Viņš stāsta, ka no uzņēmumā
strādājošiem 100 darbiniekiem tikai divas
ģimenes atsaukušās un savus pusaudžus
pieteikušas darbam, kas ir gaužām maz.
«Vecāki saka: bērni mācību gada laikā ir
piekusuši un grib atpūsties,» tā A.Ozoliņš.
Viņš gan atzīst, ka optimāli darbu, kur
nevajag specifiskas iemaņas, rūpnīcā var
nodrošināt trim jauniešiem. «Šie trīs jaunieši spēj aizvietot vienu štata darbinieku,
kuru laižam atvaļinājumā,» tā ražošanas
direktors, atzīstot, ka arī mūsu jaunatnei
jāļauj saprast, kur rodas nauda, un iemācīties ko jaunu. Tiesa, saņemot atbalstu
no valsts, uzņēmums neesot gaidījis tik
lielu birokrātisko slogu, kas sajūsmu par
palīdzību uzņēmējam noplacinājis.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Ivars Veiliņš
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Cerības liek uz
pasaules čempionātu

Latvijas kanoe divnieks – jelgavnieks
Gatis Pranks un liepājnieks Aivis Tints
– Eiropas čempionātā Vācijā 1000
metru distancē izcīnījis 11. vietu.
Priekšbraucienā viņi bija piektie un
iekļuva pusfinālā. Arī pusfinālā palika
piektajā vietā, un tas finālam kvalificēties neļāva. G.Pranks savu sniegumu vērtē kā sliktu un attaisnojumus
nemeklē. «Jā, traucēja vējš un viļņi,
bet visiem apstākļi bija vienādi,» tā
sportists, neslēpjot, ka abi cerēja uz
labāku rezultātu Eiropas čempionātā.
Tagad kanoe airētāji gatavojas pasaules čempionātam, kas notiks no 6. līdz
10. augustam Krievijas galvaspilsētā
Maskavā.

Debitē Eiropas čempionātā

Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas (JSPS)
audzēknis Deniss Komars
Latvijas izlases sastāvā
debitēja 41. Eiropas junioru čempionātā. Deniss startēja 50 un 100
metros brasā un 4x100
kombinētajā stafetē. 50 metrus brasā Deniss
veica 30,18 sekundēs un izcīnīja 34. vietu.
100 metrus brasā viņš nopeldēja 1:07,20
minūtēs un ierindojās 46. vietā. «Cerējām, ka
Denisam izdosies uzlabot savus personiskos
rezultātus, bet neizdevās. Sacensības bija ļoti
saspringtas, liela atbildība, jo Deniss šāda
mēroga sacensībās startēja pirmo reizi, un
var teikt, ka viņš sadega pirms starta,» norāda JSPS direktore Zelma Ozoliņa.

Kausā spēlēs ar
jūrmalniekiem

Izlozēti Latvijas kausa
astotdaļfināla pāri. Šī
brīža kausa īpašnieki FK
«Jelgava» izbraukumā
Slokas stadionā 20. jūlijā
pulksten 18 tiksies ar FC
«Jūrmala». Pārējie pāri:
FK «Liepāja» – FK «1625 Liepāja», «Skonto
FC» – «Metta»/LU, Jūrmalas «Spartaks»
– Rīgas Futbola skola, Daugavpils «Daugava» – FK «Ogre», Rīgas «Daugava»
– Smiltenes BJSS, BFC «Daugavpils» – FK
«Tukums 2000», FK «Ventspils» – FB «Gulbene». Astotdaļfināla spēles tiks aizvadītas
19./20. jūlijā. Maijā FK «Jelgava», pēcspēles
soda sitienos pieveicot «Skonto», kļuva par
kausa īpašniekiem.

Pusmaratons pulcē
1825 skrējējus
 Ligita Vaita

Nedēļas nogalē aizvadīts
pirmais «Sportland» Jelgavas
nakts pusmaratons. Organizatorus tas pārsteidzis ar lielo
dalībnieku skaitu – 1825 skrējēji līdz šim nevienā no «Skrien
Latvija» posmiem pirmajā
reizē nav bijuši. Sacensībās
sveikti arī ātrākie jelgavnieki,
kas veikuši pusmaratona jeb
21 kilometra distanci, un tie
ir Salvis Brasavs un Kristīne
Marčinkus.
Jelgavas nakts pusmaratons vienlaikus bija arī skriešanas seriāla «Skrien
Latvija» ceturtais posms. «Esam patīkami pārsteigti par lielo dalībnieku skaitu.
Salīdzinājumā ar citiem posmiem vēl
vairāk skrējēju līdz šim bijis tikai pērn
Valmieras maratonā, tiesa gan, šogad tas
vēl tikai priekšā,» norāda organizatoru
pārstāvis biedrības «Baltic Event» vadītājs Kaspars Jēkabsons.
Viņš vērtē, ka kopumā gan dalībnieki,
gan organizatori ar sacensībām ir apmierināti. «Ceram, ka šis pasākums Jelgavā
kļūs par tradīciju,» norāda K.Jēkabsons.

Jelgavnieku rezultāti
5 km tautas skrējiens

Selīne Kalnišķe
(1997. – 1998. dz.g.) – 3. vieta
Dagnija Grabuža
(1999. – 2000. dz.g.) – 3. vieta

10 km «Nike» skrējiens

Anastasija Geraseva
(1995. dz.g. un jaunākas) – 1. vieta
Santa Lorence
(1964. dz. g. un vecākas) – 2. vieta
Jānis Mesters
(1965. – 1974. dz.g.) – 3. vieta

Piedāvā darbu
Tālbraucēju akadēmija piedāvā darbu
jebkuras kategorijas šoferiem. Profesionāli
mācām C, D, E kategorijas. Vienīgajiem
Latvijā – E kategoriju apmācība ar puspiekabi. Tālbraucēju akadēmija – no jūlija
arī Jelgavā par iepazīšanās cenu! Sīkāka
informācija mājas lapā kreiss.lv.
Sakarā ar darba apjoma pieaugumu
aicinām pastāvīgā darbā istabeni darbam
viesnīcā «Jelgava» (Jelgava, Lielā iela 6).
Darba pienākumi: viesnīcas numuru un
koplietošanas telpu uzkopšana, ievērojot
noteiktus standartus. Prasības: vēlama
iepriekšējā darba pieredze līdzīgā amatā;
atbildība, godīgums, precizitāte; spēja
organizēt savu darbu un uzņemties atbildību. CV sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
Tālrunis 63028663.
SIA «Betons LV», dzelzsbetona konstrukciju
ražošanas uzņēmums, piedāvā darbu betonētājiem(-ām), armatūras sējējiem(-ām),
veidņotājiem(-ām). Tālrunis 20008776.
PPII «Rūķu māja» meklē pirmsskolas skolotāju un skolotāja palīgu. Lūgums sūtīt CV
pa e-pastu blark@apollo.lv.
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Devušies uz Ungāriju

Pieci Jelgavas BJSS
sportisti devušies
uz Ungāriju, kur no
17. līdz 20. jūlijam
notiks pasaules
čempionāts smaiļošanā un kanoe
airēšanā junioriem
un U-23 vecuma
grupai. Tiesības pārstāvēt mūsu valsti pasaules čempionātā
jelgavnieki izcīnīja atlases sacensībās, kas
notika Brocēnos. Uz Ungārijas pilsētu Segedu devušies Jelgavas BJSS sportisti Marks
Ozolinkevičs (attēlā), Rahmads Stromanis,
Arkādijs Jefremovs (visi trīs startēs U-23 grupā), Rinalds Lasmanis un Filips Ozolinkevičs
(abi startēs junioros).

 Ilze Knusle-Jankevica

Dānijā notika Eiropas čempionāts BMX. Tajā divi jelgavnieki
izcīnīja sudraba un bronzas
medaļu.

dījuši 325, taču, visticamāk, jelgavnieku
skrējēju rindās bija vairāk.
Pusmaratona distancē īpaši tika apbalvoti ātrākie jelgavnieki: S.Brasavs
21 kilometru pieveica 1:24,46 stundās, K.Marčinkus – 1:52,14 stundās.
S.Brasavs gan teic, ka speciāli šim skrējienam gatavojies nebija, taču pērn viņš
sasniedza mērķi noskriet maratonu (42
kilometrus) un izdarīja to mazāk nekā
trīs stundās. «Šoreiz tas ir pagājušā gada
formas rezultāts,» nosaka jelgavnieks,
kurš lepns arī par savu deviņgadīgo
dēlu Artūru – viņš nakts pusmaratonā
noskrēja piecu kilometru distanci. Līdztekus pusmaratona distancei notika arī
piecu kilometru tautas skrējiens un 10
kilometru «Nike» skrējiens.
Sporta servisa centrs saka paldies
visiem, kas iesaistījās pasākuma organizēšanā, un dalībniekiem.

Privātā pamatskola «Punktiņš» piedāvā
darbu pirmsskolas skolotāja palīgam uz
pusslodzi – pēcpusdienās no plkst.15 līdz
19. Tālrunis 29398705.

Sertificēta zobārstniecības māsa. Iemaņas
RTG veikšanai. Tālrunis 28250636 (lūgums
zvanīt pēc plkst.19).

Pārdod

Krāšņu mūrnieks – mūrēju krāsnis, plītis,
skursteņus, siltummūrus, pirts krāsnis, kamīnus, dārza kamīnus. Tālrunis 28893830.

Dzīvokli. T.22336906

SIA «Vispool» ražošanas uzņēmums aicina
darbā strādniekus(-ces). Sīkāka informācija
pa tālruni 29569089 vai www.vispool.lv.
CV sūtīt pa e-pastu production@vispool.
lv. Atrašanās vieta: «Rožlejas», Pēternieki,
Olaines pagasts, Olaines novads.
SIA «Global Balt» aicina darbā pārdevējus(-as)
jaunajā t/c «Rimi» juvelierveikalā Jelgavā. Pamatprasības: latviešu un krievu valodas zināšanas,
sabiedriskums, augsta atbildības izjūta, precizitāte, pieredze tirdzniecībā. Lūgums zvanīt darba
laikā no plkst.11 līdz 14 pa tālruni 67613614,
27507386.

Meklē darbu
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.

Sieviete (43) – saimnieciskos darbos vai
dārzā. Tālrunis 24782022.
Aprūpētāja (50) meklē darbu, esmu no
Bauskas novada. Varu dzīvot pie klienta
mājās. Tālrunis 20657807.
Apkopējas darbu. Tālrunis 25280342.
Santehniķis. Krānu, duškabīņu, podu, izlietņu, vannu, sifonu, cauruļu uzstādīšana,
nomaiņa. Tālrunis 28861525.

Pērk
Steidzami un dārgi – apaļas un ovālas,
necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Dzintara izstrādājumus. T.22062049
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Pēc aizvadītiem četriem Latvijas Triāla
čempionāta posmiem Agarska triāla kluba labākais braucējs Andris Grīnfelds jau
nodrošinājis čempiona titulu. Ceturtajā
posmā Andrim izvērtās sīva cīņa ar bijušo komandas biedru Kasparu Vērnieku.
Pirmajā aplī Andris piekāpās ar četriem
soda punktiem, pēc otrā apļa soda punktu
skaitu samazināja līdz trīs, bet pēc trešā
apļa, kas bija noslēdzošais, jau bija vadībā ar astoņu punktu
pārsvaru. Līdz ar to,
lai šogad iegūtu kārtējo Latvijas čempiona
titulu, A.Grīnfeldam
atlikušajos divos posmos ir vienkārši jāpiedalās un jāfinišē.

Vanesa Buldinska, kurai tas ir pirmais goda
pjedestāls Eiropas čempionātā. «Ar krūzeri
sacensībās startēju pirmo reizi – pirms
sacensībām nebiju pie tā vēl pieradusi, jo
pamatā trenējos ar standarta velosipēdu.
Neskatoties uz to, izcīnīju 3. vietu abās kategorijās. Visu gadu smagi trenējos, un tas
ir devis rezultātu. Biju labā fiziskā formā,
par ko lielā mērā jāpateicas manam trenerim Uldim Balbekam. Sacensībās izdevās
apsteigt daudzas sīvākās konkurentes un
grupas līderes, par ko pašai, protams, ir
prieks. Finālā ne īpaši veiksmīgs bija pats
starts, kas būtībā neļāva man pacīnīties
par augstāku vietu. Bet tāds nu ir šis
sporta veids – kļūdas netiek piedotas!» tā
sportiste, norādot, ka ar savu sniegumu ir
apmierināta.
Tagad abi sportisti gatavojas pasaules
čempionātam, kas notiks no 22. līdz 27.
jūlijam Nīderlandē. Vēl uz to dosies «Mītavas kumeļu» braucēji Paula Zavinska,
Rodrigo Antulis, Rihards Laimīte, Marks
Cimermanis un Kristens Gulbis.

Pārspēj Latvijas rekordu sievas turēšanā

Viņaprāt, skrējēju rezultāti ir vidēji,
taču tas ir izskaidrojams ar trases
īpatnībām. «Lai skrējēji varētu uzstādīt
jaunus rekordus, trasē būtu jāizvairās
no reversa kustībām. Trasē tādas bija
trīs vietas, bet, tā kā pusmaratona dalībnieki skrēja četrus apļus, tad viņiem
reversa kustība bija jāveic pat 12 reizes.
Tas arī atspoguļojās kopējā rezultātā,»
tā K.Jēkabsons. Taču viņš skaidro, ka
lielās pilsētās ar dzīvu satiksmi citādāk
trasi noorganizēt ir ļoti grūti, jo svarīgs
nosacījums ir iespējami mazāk traucēt
satiksmes kustību.
Lai veicinātu pilsētnieku piedalīšanos
nakts pusmaratonā, pašvaldība jelgavniekiem nodrošināja bezmaksas dalību
bērnu skrējienā, kā arī 500 bezmaksas
vietas pārējās distancēs. Organizatori
informē, ka no visiem 1825 skrējējiem
Jelgavu kā savu dzīvesvietu bija norā-

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs piedāvā darbu sociālajam(-i) darbiniekam(-cei)
(1 slodze), vecākajai medicīnas māsai (1
slodze), fizioterapeitam(-ei) (0,5 slodzes). CV
sūtīt pa e-pastu JBSAC@inbox.lv.

Tituls jau nodrošināts

BMX braucējiem Eiropas
čempionātā sudrabs un bronza

Junioru grupā sudraba medaļu izcīnīja
Jelgavas BMX kluba «Mītavas kumeļi»
pārstāvis Kristens Krīgers, kurš tagad
gan trenējas Valmierā. Fināla braucienā
Kristens jau no starta izvirzījās vadībā,
tomēr vienā no pēdējām virāžām viņu
apsteidza nīderlandietis Niks Kimmans.
Tieši Nīderlandes sportists kļuva par čempionu, bet Kristenam – sudraba medaļa. Pie
bronzas tika cits holandietis – Džejs Šipers.
K.Krīgers uzskata, ka viņam bija izredzes
uzvarēt, bet šoreiz nedaudz nepaveicās.
Jāpiebilst, ka noslēgusies arī Eiropas līga
un arī tajā K.Krīgeram junioru grupā kopvērtējumā ir 2. vieta.
Bronzas medaļu Eiropas čempionātā
krūzeru un ekspertu grupā izcīnīja arī
Jelgavā pirmo reizi notika masu skriešanas pasākums, kas bija arī seriāla
«Skrien Latvija» posms. Tajā piedalījās 1825 skrējēji – tas ir absolūts rekords
Foto: Ivars Veiliņš
posmā, kas notiek jaunā vietā.
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Foto:
Ivars Veiliņš
Jelgavā norisinājās sievu nešanas čempionāts. Spraigākā gan šoreiz izrādījās sievu
turēšanas disciplīna, kurā par trim minūtēm pārspēts līdzšinējais Latvijas rekords:
abi uzvarētāju pāri – Egita un Ivars Stahovski no Valkas (no kreisās) un jelgavnieks
Mārtiņš Ivanovs ar draudzeni Madaru Garsilu – sasniedza stundu un 36 minūtes.
Kungi sievas zemē nolika reizē, arī balvas – braucienu ar kuģīti «Frīda» un vakariņas
– visi izmantos kopā. Sievu nešanā uzvarēja lietuvieši, kuri ieguva galveno balvu
– ceļojumu uz Toskānu Itālijā. Sievu nešanā piedalījās 12 pāri, turēšanā – septiņi.

Ziemas vasarnīcu. T.29558600

Smiltis, šķembas, melnzemi, granti. T.26782868
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Bērza kantainās skaidu briketes, ar piegādi
130 EUR/t. T.27029553
Ozola kantainās briketes ar piegādi, 145
EUR/t. T.29907466
1-istabas dzīvokli Meiju ceļā. T.26003340
Steidzami dzīvokli centrā. T.26994499
Dzīvokli Jelgavas novadā. T.28755632

Dažādi
Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T.29587816
Kodēšana pret alkohola atkarību. T.29180708
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Pļauju zāli. T.25994203.

Jauns sadzīves tehnikas veikals «Verners DE» tagad arī Jelgavā, Dobeles šosejā 2! Veikala svinīgā atklāšana – piektdien, 25. jūlijā! Visu mēnesi
– īpašas cenas visai precei; www.vde.lv
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
LARISA JAKOVĻEVA (1928. g.)
JEĻENA MAKAROVA (1928. g.)
STEPANS ČEVTAJEVS (1926. g.)
MAKSIMS SUHOĻETS (1999. g.)
VOLDEMĀRS ŠIMANSKIS (1927. g.)
ŅINA RĀCENA (1931. g.)
IGORS RJAZANCEVS (1949. g.)
VITAUTS VEILANDS (1968. g.)
VIKTORS MONAHOVS (1937. g.)
JĀNIS ŠĶIPSNA (1936. g.).
Izvadīšana 17.07. plkst.14 Meža kapsētā.
MĀRĪTE ZARIŅA (1956. g.).
Izvadīšana 17.07. plkst.16 no Zanderu kapsētas
Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
JURIS GRASIS (1946. g.).
Izvadīšana 19.07. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 21. jūlijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 9.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1851.sērija.
9.30 «Dzintara meklētāji». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
11.10 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 17.sērija.
12.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.25 «Eksotiskās salas 2». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
13.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Rokas nost no Misisipi!» Ģimenes filma. (ar subt.).
15.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.40 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1851.sērija.
16.40 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 14.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».* Aktrise Elita Kļaviņa.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 18.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
22.10 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 4.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Dzimis Eiropā».*
23.55 «Kā izglābt laulību?»
ASV romantiska komēdija. (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Kambodžā». 4.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «Dzimis Eiropā».*
7.35 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
10.40 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 4.sērija.
11.35 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
12.35 ««SeMS» ceļo».*
13.40 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Labākās spēles. 1/8
finālspēle. Beļģija – ASV.
16.15 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 5.sērija.
17.05 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 3.sērija.
20.05 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
20.20 «Bilija Konolija 66.ceļš». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «Midsomeras slepkavības 7». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.55 «Sarežģītais vecums». ASV komiska drāma. 2012.g.
1.35 «1000 jūdzes Kambodžā». 4.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «R.Pilčere. Atgriezties mājās». Romantiska drāma. 2.sērija.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 5.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.35 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.35 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 26.sērija.
17.40 ««Fashion New Wave»». Latvijas modes skate (ar subt. latv. val.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Glābšanas misija 112».
21.15 ««Jaunā viļņa 2014» dienasgrāmata».
21.25 «Melnā vēža spīlēs». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu
komēdija. 1975.g.
23.30 «Amerikāņi». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
0.30 «Latvijas faili. Kapusvētki». Latvijas dokumentāla filma.
1.30 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 6.sērija.
3.00 «900 sekundes».
4.30 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 168.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Krievijas seriāls (ar subtitriem). 50.sērija.
6.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
8.00 «X cilvēki 2».
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2003.g.
10.35 «Māmiņu klubs».
11.10 «Rīta pikniks».
11.50 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 76. un 77.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 656. un 657.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 56.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 30.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 31. un 32.sērija.
17.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 30.sērija.
21.00 «Bīstamā paradīze». Seriāls. 4.sērija.
22.10 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 8.sērija.
0.05 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
3.10 «Viņas melo labāk 2».
Latvijas seriāls. 2014.g. 30.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

tv programma

Otrdiena, 22. jūlijs
LTV1

Trešdiena, 23. jūlijs
LTV1

5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 10.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1852.sērija.
9.30 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 18.sērija.
11.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.40 «Liesmojošās sirdis». ASV romantiska komēdija. (ar subt.).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Pēdējās lāču teritorijas». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
14.30 «Ielas garumā».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1852.sērija.
16.15 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 15.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».* JRT grimētāja Sarmīte Balode.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 19.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Pasaules vēsture». Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
22.15 «Lilīhammera». Seriāls. 3.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Trīs Kurzemes grācijas». LTV videofilma. 1.–3. daļa.
1.00 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
1.30 «100 g kultūras. Personība».* JRT grimētāja Sarmīte Balode.

5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Albānijā». 1.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1853.sērija.
9.35 «Lilīhammera». Seriāls. 3.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 19.sērija.
11.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.40 «Vienas vasaras zieds». LTV iestudējums. 4.sērija.
12.25 «Es – savai zemītei».*
12.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.10 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.30 «Pasaules vēsture». Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
14.30 «Mans zaļais dārzs».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1853.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 16.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».* Arhitekts Aldis Circenis.
19.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 20.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 4.sērija.
22.10 «Motociklu vasara». Rīgas kinostudijas melodrāma. 1975.g.
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Zebra».
23.55 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Noslēguma koncerts.
1.45 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Kambodžā». 5.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «Dzimis Eiropā».*
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
8.35 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subtitriem). 5.sērija.
10.40 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 5.sērija.
11.35 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
12.35 ««SeMS» ceļo».*
13.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* 1/4 finālspēle. Brazīlija – Kolumbija.
16.15 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 6.sērija.
17.05 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subtitriem). 6.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Zoodārzu mazuļi 2». Dok.filma. 1.sērija.
20.05 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.05 «Klimata pārmaiņas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
22.05 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
22.55 «Patriarhs». Vācijas drāma. 2005.g. 2.sērija.
0.35 «1000 jūdzes Kambodžā». 5.sērija.
1.05 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.35 «Pietura – Kuldīga».* 1.daļa.

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Mājupceļš». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 12.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 6.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.35 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.35 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 27.sērija.
17.40 ««Fashion New Wave»». Latvijas modes skate (ar subt. latv. val.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Glābšanas misija 112».
21.10 ««Jaunā viļņa 2014» dienasgrāmata».
21.20 «Jaunais vilnis 2014». (ar subt. latv. val.).
0.50 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 7.sērija.
2.30 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Šodien novados».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 169.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 76. un 77.sērija.
6.35 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 20. un 21.sērija.
8.50 «Doktors Dūlitls 3». ASV komēdija. 2006.g.
10.50 «Bīstamā paradīze». Seriāls. 4.sērija.
11.50 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 78. un 79.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 658. un 659.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 57.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 31.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 33. un 34.sērija.
17.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 31.sērija.
21.00 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 9.sērija.
23.15 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 21.sērija.
0.15 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 10.sērija.
1.10 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 20.sērija.
1.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 57.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 169.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 31.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

LTV7
5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Kambodžā». 6.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «Dzimis Eiropā».*
7.35 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subtitriem). 6.sērija.
10.40 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 6.sērija.
11.35 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
12.35 ««SeMS» ceļo».*
13.40 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Labākās spēles. Pusfinālspēle.
16.15 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 7.sērija.
17.05 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.05 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 4.sērija.
21.25 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.30 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 13.sērija.
23.20 «1000 jūdzes Kambodžā». 6.sērija.
23.50 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.20 ««SeMS» ceļo».*
1.15 «Pietura – Kuldīga».* 2. un 3.daļa.

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Jaunais vilnis 2014». (ar subt. latv. val.).
12.50 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 7.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.35 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.35 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 28.sērija.
17.40 ««Fashion New Wave»». Latvijas modes skate (ar subt. latv. val.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Glābšanas misija 112».
21.10 ««Jaunā viļņa 2014» dienasgrāmata».
21.20 «Jaunais vilnis 2014». (ar subt. latv. val.).
0.50 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 8.sērija.
2.25 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Šodien novados».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 170.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 78. un 79.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 22. un 23.sērija.
8.50 «Maligans». ASV komēdija. 2011.g.
10.50 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.50 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 80. un 81.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 660. un 661.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 58.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 32.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 35. un 36.sērija.
17.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 32.sērija.
21.00 «Virtuve». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
22.00 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
23.00 «Citplanētiešu iebrukums». ASV un Kanādas seriāls. 8.sērija.

Ceturtdiena, 2014. gada 17. jūlijs
23.55 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 22.sērija.
0.30 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 58.sērija.
2.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 170.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 32.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 24. jūlijs
LTV1
5.00 «Imanta – Babīte pietur...»*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Albānijā». 2.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1854.sērija.
9.35 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 4.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 20.sērija.
11.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.40 «Savējie». Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 ««Mikrofona» dziesmas».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1854.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 17.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».* Animatore Dace Rīdūze.
19.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 21.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subtitriem). 10.sērija.
22.15 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 10.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Rīga 2014. Ingas Kalnas solokoncerts «Bel canto»».
0.55 «Vai Rīga jau gatava?»*
1.10 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
1.20 «100 g kultūras. Personība».* Animatore Dace Rīdūze.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Kambodžā». 7.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «Dzimis Eiropā».*
7.35 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»*
7.55 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.34 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.40 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 7.sērija.
11.35 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
12.35 ««SeMS» ceļo».*
13.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Labākās spēles. Pusfinālspēle.
16.15 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 8.sērija.
17.05 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.05 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Mikrokredīts». Dokumentāla filma.
21.45 «Ātruma cilts».
22.15 «Uz meža takas».*
22.45 «Motociklisti».
23.15 «Klimata pārmaiņas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
0.15 «1000 jūdzes Kambodžā». 7.sērija.
0.45 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 3.sērija.
1.15 ««SeMS» ceļo».*

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Jaunais vilnis 2014». (ar subt. latv. val.).
12.50 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 8.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.35 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.35 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 29.sērija.
17.40 ««Fashion New Wave»». Latvijas modes skate (ar subt. latv. val.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 9.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Glābšanas misija 112».
21.10 ««Jaunā viļņa 2014» dienasgrāmata».
21.20 «Jaunais vilnis 2014». (ar subt. latv. val.).
0.55 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 9.sērija.
2.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Šodien novados».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 171.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 80. un 81.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 24. un 25.sērija.
8.50 «Divi brāļi». Francijas un Lielbritānijas ģimenes filma.
11.10 «Virtuve». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
11.50 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 82. un 83.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 662. un 663.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 59.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 33.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 37. un 38.sērija.
17.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 33.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 18.sērija.

22.00 «Tiešais kontakts». ASV un Vācijas spraiga sižeta filma.
23.55 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 24.sērija.
0.25 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
1.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 59.sērija.
2.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 171.sērija.
3.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 33.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Piektdiena, 25. jūlijs
LTV1
5.00 «Imanta – Babīte pietur...»*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Albānijā». 3.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 4.sērija.
9.30 «Dzintara puse».*
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 21.sērija.
11.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.40 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 10. un 11.sērija.
13.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Latvijas Televīzijas mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss
«Balss pavēlnieks»».*
15.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «100 g kultūras. Personība».* Diriģents Andris Poga.
19.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 22.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Rīga 2014. Kultūras dīvāns».
21.30 JAUNUMS! «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls 1.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subtitriem). 10.sērija.
0.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
2.00 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 10. un 11.sērija.
3.30 ««Mikrofona» dziesmas».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Kambodžā».* 8.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.05 «Dzimis Eiropā».*
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.40 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 8.sērija.
11.35 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
12.35 ««SeMS» ceļo».*
13.40 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Labākās spēles. Spēle par 3.vietu.
16.15 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 9.sērija.
17.05 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.05 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Spots».*
21.05 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 21.sērija.
22.30 «Lanževēna burvju triki 3». 7. un 8.sērija.
23.25 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 4.sērija.
0.15 «1000 jūdzes Kambodžā». 8.sērija.
0.45 ««SeMS» ceļo».*
1.40 «Jauniešu koru koncerts».*
3.40 «Misija Londonā». Ineta Radēviča.
4.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Labākās spēles. Pusfinālspēle.

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Televeikala skatlogs».
9.20 «Jaunais vilnis 2014». (ar subt. latv. val.).
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 9.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.35 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.35 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 30.sērija.
17.40 ««Fashion New Wave»». Latvijas modes skate (ar subt. latv. val.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Glābšanas misija 112».
21.10 ««Jaunā viļņa 2014» dienasgrāmata».
21.20 «Jaunais vilnis 2014». (ar subt. latv. val.).
0.50 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 10.sērija.
2.30 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Šodien novados».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 172.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 82. un 83.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
8.50 «Vienkārša vēlēšanās». ASV ģimenes komēdija. 1997.g.
10.50 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 18.sērija.
11.50 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 84. un 85.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 664. un 665.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 60.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 34.sērija.
16.40 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 2012.g. 10.sērija.
17.10 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 39. un 40.sērija.
18.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 8.sērija.

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 17. jūlijs
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 34.sērija.
21.00 «Dūres spēks». ASV un Honkongas komiska spraiga sižeta filma.
22.30 «Pielikt punktu». ASV un Austrālijas kriminālkomēdija.
0.40 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 25.sērija.
1.10 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 1.sērija.
1.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 60.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 172.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 34.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Sestdiena, 26. jūlijs
LTV1
5.00 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dok.filma.
5.10 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
10.30 «Sniega māte». Vācijas pasaku filma. 2008.g. (ar subt.).
11.35 «Rumpelrūķis». Vācijas pasaku filma. 2009.g.
12.40 «Radīti mūzikai».*
14.25 «Skārleta». Vēsturiska melodrāma. 4.sērija (ar subt.).
16.05 «Dzimis Eiropā».*
16.35 «Liels, lielāks, lielākais 3». Dokumentāla filma. 6.sērija.
17.30 «Es – savai zemītei».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.30 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Karaliene». Biogrāfiska drāma. 2006.g.
23.15 «Skārdnieks, drēbnieks, zaldāts, spiegs». Detektīvdrāma.
1.30 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.05 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 10.sērija.
3.50 «100 g kultūras. Personība».* Diriģents Andris Poga.
4.30 «Noķert tradīciju aiz astes».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».
12.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.45 «Motociklisti».*
13.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Labākās spēles. Finālspēle.
15.10 «Mikrokredīts». Dokumentāla filma.
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16.10 «Leones dzīve». Itālijas seriāls. 2.sērija.
17.55 «Lanževēna burvju triki 3». 7. un 8.sērija.
18.50 TIEŠRAIDE. «Pārbaudes spēle basketbolā». Lietuva – Latvija.
21.05 «Midsomeras slepkavības 7». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 16.sērija.
23.50 ««SeMS» ceļo».*
0.50 «Misija Londonā». Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.
1.20 «Misija Londonā». Māris Štrombergs.
1.50 «Skrundas pieturzīmes».*
2.20 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
2.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
3.05 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Labākās spēles. Spēle par 3.vietu.
5.00 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.55 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.15 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 4.sērija.
7.00 «Glābšanas misija 112».
7.35 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 14. un 15.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Jaunais vilnis 2014». (ar subt. latv. val.).
14.35 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 18.sērija.
15.35 «Melnais bruņinieks». ASV piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
17.40 ««Fashion New Wave»». Latvijas modes skate (ar subt. latv. val.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «R.Pilčere. Nančerova». Romantiska drāma. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Galileo 2».
21.05 ««Jaunā viļņa 2014» dienasgrāmata».
21.15 «Jaunais vilnis 2014». (ar subt. latv. val.).
0.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
3.45 «LNT brokastis».
4.15 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 173.sērija.
5.40 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
6.45 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.10 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.00 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 8.sērija.
11.10 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.10 «Mīlestība savvaļā». ASV realitātes šovs. 2011.g. 4.sērija.
14.10 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.30 «Dūres spēks». ASV un Honkongas komiska spraiga sižeta filma.
16.10 «Doktors Dūlitls 4». ASV komēdija. 2008.g.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs. 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».

Jelgavas 1. internātpamatskola
Jelgavā, Institūta ielā 4,

paziņo, ka 2014. gada 27. augustā skolā strādās
Valsts medicīniski-pedagoģiskā komisija
skolēnu uzņemšanai no 1. līdz 9. klasei
2014./2015. m.g. šādās mācību programmās:
• 21015311 (speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem);
• 21015411 (speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām).
Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem un pierakstu uz komisiju – darba dienās no plkst.9 līdz 14
līdz 2014. gada 20. augustam pa tālruni 63029514.

«Vārds uzņēmējiem»
Brāļu tirgus – sestdien

19. jūlijā Jelgavā, pie t/c «Valdeka», notiks zemnieku,
amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus.

Atvērts jauns apakšveļas veikals

4. jūlijā durvis vēris apakšveļas veikals «No1» Raiņa
ielā 14 (ieeja no Pasta ielas). Apakšveļas veikals «No1»
klientiem piedāvā sieviešu, vīriešu un pusaudžu apakšveļu,
naktsveļu, dažādus aksesuārus, peldkostīmus un kāzu
piederumus, kā arī dāvanu kartes.
Tikai atvēršanās mēnesī īpaša klientu karte – dāvanā.
Laipni lūdzam! Darba laiks: pirmdien – brīvs; otrdien
– piektdien – no plkst.11 līdz 19; sestdien – no plkst.11
līdz 15, svētdien – no plkst.12 līdz 14.

Ko darīt, ja dzīvnieks nomiris?

Izsauciet «CREMOSAN» mīļdzīvnieku apbedīšanas dienestu, kas izbrauks uz vietas un nodrošinās: transportēšanu,
uzglabāšanu morgā, kremēšanu, apglabāšanu. Zvaniet un
piesakiet pakalpojumu pa tālruni 27020432!

19.30 «Hanna Montana». ASV ģimenes filma. 2009.g.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. «Nevainojams plāns». Romantiska komēdija.
23.55 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 173.sērija.
3.35 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
4.25 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 27. jūlijs
LTV1
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Eksotiskās salas 2». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».*
13.00 «Ielas garumā».*
13.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
14.00 ««Daudz laimes» piedāvā... Dārza dziesmas».*
15.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
16.05 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 4.sērija.
17.00 «Pēdējās lāču teritorijas». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Mūsu auklis – miljonārs». Romantiska komēdija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Pasaule bez gala». Vēsturiska drāma. 2012.g. 1.sērija.
23.00 «Liels, lielāks, lielākais 3». Dokumentāla filma. 6.sērija.
23.50 «Karaliene». Lielbritānijas, Francijas un Itālijas biogrāfiska drāma.
1.45 «Skārdnieks, drēbnieks, zaldāts, spiegs». Francijas. Detektīvdrāma.
3.55 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Igaunijas studentu koncerts.
4.50 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.

LTV7
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.31 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Uz meža takas».*
11.00 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 21.sērija.

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecība Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
(Jelgavā, Meiju ceļā 9)

turpina skolēnu uzņemšanu
5., 6. un 10. klasēs, kā arī brīvajās vietās
8., 9. un 11. klasēs.
10. klašu skolēniem tiek piedāvāta inženierzinātņu un
vispārizglītojošā virziena programmas klases.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā.

11.50 «Zebra».* (ar subt.).
12.10 «Bilija Konolija 66.ceļš». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.05 «Anekdošu šovs 2».*
13.35 «Leones dzīve». Itālijas seriāls. 2.sērija.
15.20 ««French Open» 1/4 finālspēle tenisā».* E.Gulbis – T.Berdihs.
18.05 «Sirdis ledū». Vācijas un Austrijas drāma. (ar subt.).
19.45 «Patriarhs». Vācijas drāma. 2005.g. 3.sērija.
21.25 ««Ghetto Games»».
21.55 «K2 – iekarotā virsotne». Itālijas piedzīvojumu filma. 1.sērija.
23.45 ««SeMS» ceļo».*
0.45 «Skārleta». Seriāls (ar subtitriem). 2013.g. 4.sērija.
2.20 «Džezs Rīgai – 800».*
3.10 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
3.40 «Misija Londonā». Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.
4.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Labākās spēles. Finālspēle.

LNT
5.00 «Karamba!»
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 5.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 16.–18.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Ražots Eiropā 3».
11.30 «Jaunais vilnis 2014». (ar subt. latv. val.).
14.55 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 19.sērija.
15.55 «Lieliskais Lapsas kungs». ASV animācijas filma. 2009.g.
17.40 ««Fashion New Wave»». Latvijas modes skate (ar subt. latv. val.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Galileo 2».
21.05 ««Jaunā viļņa 2014» dienasgrāmata».
21.15 «Jaunais vilnis 2014». (ar subt. latv. val.).
0.45 «Pēc sērkociņiem». Krievijas un Somijas komēdija.
2.25 «Lieliskais Lapsas kungs». ASV animācijas filma. 2009.g.
3.45 «LNT brokastis».
4.30 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 174.sērija.
5.40 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
6.35 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 3.sērija.
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7.00 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.30 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.35 «Hanna Montana». ASV ģimenes filma. 2009.g.
15.45 «Nevainojams plāns». Francijas romantiska komēdija.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Mīlestība savvaļā». ASV realitātes šovs. 2011.g. 5.sērija.
20.10 «X cilvēki: Pēdējā sadursme». Spraiga sižeta fantastikas filma.
22.15 «Ņūorleāna». ASV krimināldrāma. 2009.g.
0.15 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
1.10 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
2.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs. 8.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 174.sērija.
3.35 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
4.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».

SIA «Nordic Plast»
vajadzīgas(-i) šķirotājas(-i)

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

SIA «Nordic Plast»
vajadzīgi(-as) operatori(-es)

otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē.
Darba pienākumi – mehānisko iekārtu uzraudzība ražošanas
procesā, darbs ar auto iekrāvēju. Alga pēc pārbaudes laika
– no 500 līdz 600 EUR (pēc nodokļu nomaksas). Uzņēmums
nodrošina visas sociālās garantijas un daļēji segs transporta
izmaksas. Lūgums CV sūtīt pa e-pastu evija@nordicplast.lv
vai zvanīt pa tālruni +371 67069812.

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

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 17. jūlijs

Žūriju pārliecina
Alfrēds Hičkoks
Jelgavā noslēdzies 8. Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls.
Tas šogad aizvadīts kino tematikā, tāpēc arī balvas māksliniekiem
pasniegtas atbilstošas – «smilšu Oskari». Par labāko konkursā šogad atzīta pašmāju mākslinieces Ineses Valteres skulptūra «Alfrēds
Hičkoks». Šo un pārējās skulptūras iedzīvotāji vēl var apskatīt līdz
3. augustam. Tiesa gan, interesenti aicināti parka apskati neatstāt
uz pēdējo brīdi, jo laikapstākļi var ieviest savas korekcijas.

Šis festivāls ir zīmīgs ar to, ka pēdējo reizi notika Uzvaras parkā.
«Esmu drošs, ka būvnieki darīs visu iespējamo, lai projektu pabeigtu laikus un jau nākamgad mēs Smilšu skulptūru festivālu baudītu
atjaunotajā Pasta salā,» uzrunā klātesošajiem teica Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, atgādinot, ka nākamais mūsu pilsētai
būs īpašs gads – Jelgava svinēs 750 gadu jubileju.
«Man visvairāk patika «marsieši». Kāpēc? Jo tur ir
skeletgalvas!» savu vērtējumu par tīkamāko skulptūru pamato piecgadīgais Roberts. Viņa mamma Evita
Maurmane teic, ka apzināti nākusi skulptūras skatīt
rīta stundās, kad nav tik daudz cilvēku un tiek piedāvāta arī bērnu kultūras programma. «Mēs jau nākam
bērnu dēļ – es redzu, ka viņiem kaut kas «aizķeras».
Piemēram, Roberts ir sācis būvēt smilšu skulptūras
mājās, pagalmā. Un tieši tā arī viņš saka – būvē nevis
smilšu pilis, bet skulptūras! Tātad kaut kas viņam atmiņā ir palicis arī no iepriekšējiem gadiem,» priecīga
ir Evita. Viņa ir droša, ka bērni redzēto izmanto rotaļās
un tādējādi rosina savu iztēli.

«Vajadzētu izturēt divas nedēļas,» tā par smilšu skulptūru
mūžu spriež jelgavnieces Lāsma Mazule un Everita Puka.
Viņas apskatīt skulptūras atvedušas Everitas mazo radinieku
Artjomu un spriež, ka vislabāk iepaticies Šreks. «Es zināju
festivāla tematiku un avīzē redzēju, ka būs arī Šreks. Nācu
jau ar domu, ka gribu viņu redzēt,» tā Everita.

«Man ļoti nepatīk vietu piešķiršana mākslā, jo ir taču grūti salīdzināt atšķirīgas
mākslinieku idejas, divus dažādus darbus. Bet, protams, ļoti patīkami,» pēc balvas
saņemšanas teic skulptūras «Alfrēds Hičkoks» autore Inese Valtere. Viņa vērtē, ka
tēlniekam strādāt ar smiltīm ir grūti, jo darba izgatavošanai ir dots īss laiks. «Piecas
dienas ir tik maz, lai «izgaršotu» šo darbu. Piemēram, strādājot bronzā, tas ir aptuveni gads, kas tiek veltīts skulptūras tapšanai,» salīdzina māksliniece. Šis ir viņas
augstākais novērtējums Smilšu skulptūru festivālā Jelgavā, un, kaut arī izvēlētais
tēls – slavenais režisors A.Hičkoks – nav bijusi vienīgā mākslinieces ideja šī gada
festivālam, acīmredzot tā bijusi pareizā.
Priecīga par iespēju meitām Evai
un Sārai parādīt jau atpazīstamus
pasaku tēlus ir Edīte Dorbe. «Lasām daudz pasaku un «Skaistuli
un briesmoni» mēs jau zinām,»
tā Edīte. Viņa uzteic šī gada
festivāla izvēlēto kino tematiku,
kas, viņasprāt, ir teju neizsmeļama, bet, salīdzinot smilšu un
ledus skulptūru veidošanu, viņai
šķiet, ka ar ledu māksliniekiem
varētu iet vēl grūtāk. «Smiltīm
var mēģināt kaut ko pieķepināt
klāt, bet, ja ledus sadrūp, tad viss
pagalam,» vērtē Edīte.
Jelgavniekam Valērijam apmeklēt pilsētā
notiekošos svētkus neizdodas bieži. «Jāstrādā. Tagad jau arī uz parku atbraucām
uzreiz no darba, uz īsu brīdi,» teic Valērijs.
Dana ir rīdziniece, bet jau iepriekš kopā ar
Valēriju apmeklējusi Ledus skulptūru festivālu. «Ledus ir kaut kas mistisks, savukārt
smilšu darbos labāk redzams reljefs. Tas ir
lieliski, ka mākslinieki prot strādāt ar šādiem «gaistošiem» materiāliem,» tā Dana.
Foto: Gunārs
Timermanis

Konkursa laureāti

1. vieta – Inese Valtere (Latvija) «Alfrēds Hičkoks (1899 – 1980)»
2. vieta – Donats Mockus (Lietuva) «Mežonīgie rietumi»
3. vieta – Andrejs Košeļevs (Krievija) «Detektīvstāsts»
Žūrijas simpātijas balva – Aleksandrs Skarednovs (Krievija) «Kino burvība»
Žūrijas simpātijas balva – Agnese Rudzīte-Kirillova (Latvija) «Beigas ir tikai sākums»
Žūrijas simpātijas balva – Tautvils Povilionis (Lietuva) «Čārlijs Čaplins»
CBS «Igate» simpātijas balva – Konstantīns Jevdokimovs (Krievija) «Autors»
«Gjensidige Baltic» simpātijas balva – Ferencs Monostori (Ungārija) «Reakcija»
«Sportland» simpātijas balva – Tatjana Tikka (Krievija) «Marsa uzbrukums»

Pirms došanās uz Zvejnieksvētkiem Vidzemē skulptūras
apskatīja Aigars un Rihards Gulbji. Piecgadīgajam Rihardam
visvairāk patīk vecumam atbilstoša tematika – skulptūras
Skulptūras vēl var apskatīt līdz 3. augustam
(korekcijas gan var ieviest laikapstākļi)
«Šreks» un «Marsa uzbrukums». Savukārt tētis vērtē, ka
Uzvaras parka darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai – no pulksten 11 līdz 19, sestdien, ungāru mākslinieka Ferenca Monostori darbs «Reakcija»
svētdien – no pulksten 11 līdz 21, pirmdien – slēgts.
atšķiras no pārējiem, tāpēc ir īpašs. «Domāju, šis ir viens no
Ieejas maksa: divi eiro; bērniem, studentiem, pensionāriem – viens eiro; bērniem līdz 7 gadu sarežģītākajiem darbiem, jo niansēs izstrādāt daudzu, nevis
vecumam – bez maksas.
viena cilvēka seju ir krietni grūtāk,» uzskata Aigars.

Pasākumi pilsētā
 17. jūlijā no pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskās
bibliotēkas lasītavā).
 18. jūlijā no pulksten 10 – «Pirtnieku festivāls 2014». 15 mobilās pirtis, pirtnieku pakalpojumi, konsultācijas, masāžas, skaistumkopšanas procedūras, tirdziņš. Ieeja – bez maksas, pasākuma
pakalpojumi – par atsevišķu samaksu (Glūdas pagasta Nākotnē).
 18. jūlijā pulksten 22 – «Tumša nakte, zaļa zāle» – grupas
«Iļģi» dzimšanas dienas nakts koncerts. Pēc koncerta – aizrautīga
dejošana kopā ar Rīgas Danču klubu. Ieeja – € 6 (Uzvaras parkā).
 19. jūlijā līdz ar rīta gaiļiem – «Pirtnieku festivāls 2014». 15
mobilās pirtis, pirtnieku pakalpojumi, konsultācijas, masāžas, skaistumkopšanas procedūras, tirdziņš. Ieeja – bez maksas, pasākuma
pakalpojumi – par atsevišķu samaksu (Glūdas pagasta Nākotnē).
 19. jūlijā no pulksten 10 līdz 17 – Starptautiskā kaķu izstāde. Vairāk
nekā 300 kaķi, eksotiskie dzīvnieki, sesku olimpiāde, trušu pagalms, putnu
dārzs. Noskaidrosim «Jelgavas kaķi 2014». Biļešu cena – € 3; skolēniem,
studentiem un pensionāriem – € 1,50; pirmsskolas vecuma bērniem – bez
maksas (Zemgales Olimpiskajā centrā Kronvalda ielā 24).

 19. jūlijā pulksten 14 – ekskursija ar autobusu pa Jelgavas
apkārtni «Ne kaķi, bet citi zvēri». Ekskursija gida pavadībā uz
strausu fermu «Mazzariņi» un saimniecību «Pie tēvoča Garika»
apskatīt dzīvniekus – murkšķus, nūtrijas, vāveres, seskus, kazas,
aitas, trušus, minicūciņu un ķenguru. Dalības maksa – € 6 pieaugušajiem; € 5 skolēniem, studentiem un pensionāriem; pirmsskolas vecuma bērniem, neaizņemot vietu autobusā, – bez maksas.
Papildu izmaksas – strausu fermas apmeklējums – € 1 (bērniem
līdz 7 gadu vecumam bez maksas) un saimniecības «Pie tēvoča
Garika» apmeklējums – € 2 (bērniem līdz 5 gadu vecumam bez
maksas). Sīkāka informācija – visit.jelgava.lv (no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa).
 20. jūlijā no pulksten 10 līdz 15 – Starptautiskā kaķu izstāde.
Vairāk nekā 300 kaķi, eksotiskie dzīvnieki, sesku olimpiāde, trušu
pagalms, putnu dārzs. Noskaidrosim «Jelgavas kaķi 2014». Biļešu
cena – € 3; skolēniem, studentiem un pensionāriem – € 1,50;
pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas (Zemgales Olimpiskajā
centrā Kronvalda ielā 24).
 24. jūlijā pulksten 17.30 – ekskursija kājām «Jelgava 1944.
gada jūlija liesmās» (no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).

Jelgava arī šogad kļuvusi par trim šamota skulptūrām bagātāka. Tās tikai sestdienas vakarā Uzvaras parka apmeklētāji
varēja redzēt kvēlojam, bet jau drīzumā
visas trīs keramiķu veidotās šamota
skulptūras tiks izvietotas pilsētā.
Sagatavoja Ligita Vaita, foto Ivars Veiliņš
 26. jūlijā pulksten 18 – «Greizā ratiņa» 15 gadu jubilejas koncerts. Biļešu cena – € 10; 8; 6 (Uzvaras parkā).
 31. jūlijā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde J.Jaunsudrabiņš «Jo pliks, jo traks». Režisori A.Bolmanis,
A.Matisons. Biļešu cena – € 3; 2 (Uzvaras parkā).

Izstādes
 18. jūlijā pulksten 16 – Vēsmas Vītolas gleznu un Ineses Brants
porcelāna izstādes «Brīvā laika ekvivalente» atklāšana. Izstāde
apskatāma līdz 9. novembrim (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 17. augustam – Ulda Zemzara gleznu izstāde «Vecumvecais reālisms» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 31. augustam – pulksteņu izstāde «Rit laika rats». Tikšanās
ar īpašniecēm un saruna par pulksteņiem – 24. jūlijā pulksten 16
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 28. septembrim – izstāde «Gaidi mani…». Latviešu strēlnieku vēstules un fotogrāfijas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).

