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Nojauc bīstamās linu
kombināta kompleksa
ēkas Lapskalna ielā

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Pusmaratona laikā – ievērojami
satiksmes ierobežojumi
 Ģirts Pommers

23. jūlijā jau trešo reizi mūsu pilsētas ielās
notiks Jelgavas nakts
pusmaratons. Dažādas
aktivitātes Pasta salā
sāksies jau no pulksten
15, bet satiksmes dalībniekiem jāņem vērā,
ka satiksme Jāņa Čakstes bulvārī posmā no
Lielās ielas līdz Ūdens
ielai būs slēgta jau no
pulksten 13.
Sacensību laikā no pulksten
21.30 tiks ierobežota satiksme
pāri Lielupes un Driksas tiltam,
kā arī Pasta ielā (posmā no Sporta
ielas līdz Dobeles ielai), Blaumaņa
ielā (posmā no Dobeles ielas līdz
Kazarmes ielai), Uzvaras ielā (gar
Jelgavas tirgu), J.Čakstes bulvārī
(posmā no Jelgavas tirgus līdz
Ūdens ielai) un Akadēmijas ielā
(posmā no Raiņa ielas līdz Sporta
ielai).
Tādējādi ar izmaiņām jārēķinās
arī sabiedriskā transporta pasažieriem – ar 23. jūlijā gaidāmajām izmaiņām pilsētas autobusu
kustības sarakstā var iepazīties
SIA «Jelgavas autobusu parks»
mājaslapā www.jap.lv.
Jelgavas pusmaratona sportiskā
programma sāksies pulksten 20,
kad tiks dots starts Bērnu skrē-

jienam, bet visu pārējo distanču
skrējēji un nūjotāji trasē dosies
pulksten 21.15.
Reģistrēties Jelgavas nakts
pusmaratonam var gan internetā
(mājaslapā www.jelgavaspusmaratons.lv un www.bigbank
skrienlatvija.lv), gan «Sportland»
veikalos. Tāpat reģistrācija iespējama sacensību dienā klātienē,
taču – par paaugstinātu maksu.
Pasākuma programma ir papildināta ar «Sportland» redrifta
čempionātu, kas Pasta salā norisināsies no pulksten 15 līdz pusnaktij. Sacensības ar profesionālām
radiovadāmām automašīnām
notiks gan PRO, gan Tautas klasē.
Pieteikties varēs pasākumā.
Tāpat Jelgavas pusmaratona ietvaros pulksten 15 sāksies ūdensmotociklu paraugdemonstrējumi,
bet pulksten 17 Driksas kanālā
būs «Ūdensbumbu skriešanās
2016». Pulksten 21 plānota putu
ballīte, kas tiks organizēta sadarbībā ar «Sportland», bet piecpa
dsmit minūtes vēlāk uz Pasta salas
skatuves pirmo reizi kāps Eduards
Grieze ar grupu. Jāpiebilst, ka
mākslinieks ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos priecēs
arī no pulksten 22.45 līdz 23.30.
Vakara noslēdzošais muzikālais
priekšnesums būs no rokgrupas
«Pienvedēja piedzīvojumi», pēc
tam – apbalvošana, kas plānota
bez piecpadsmit minūtēm vienos.

Vairāk nekā desmit gadus bijušās linu fabrikas teritorija stāvēja tukša un ne tikai bojāja pilsētas vizuālo tēlu, bet arī radīja
draudus ziņkārīgajiem. Pēdējos gados, kad sākās maksātnespējas process, kompleksa stāvoklis pasliktinājās, jo īpašums
netika ne pienācīgi uzraudzīts, ne apsargāts. Beidzot kritiskā stāvoklī esošās ēkas tiek nojauktas, jo jaunais kompleksa
Foto: Austris Auziņš
īpašnieks «IKD birojs» tur iecerējis izveidot industriālo parku.
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā piektdienā sākās piecstāvu
ēkas nojaukšan as
darbi bijušās linu
fabrikas teritorijā.
«Šī ēka bija tik kritiskā stāvoklī, ka to
steigšus vajadzēja
nojaukt. Lai samazinātu risku blakus
esošajam īpašumam
«Villa Medem», noalgojām speciālo profesionālo tehniku, kas
ļauj daudz ērtāk un
drošāk piekļūt augšējiem ēkas stāviem,»
norāda bijušā linu
kombināta kompleksa jauno īpašnieku
«IKD birojs» pārstāvis
Sandris Miļūns.
«IKD birojs» īpašumu, kurš
saistībā ar maksātnespējas
procesu tika piedāvāts izsolē, iegādājās par apmēram

200 000 eiro pērnā gada oktobrī, bet dokumentu lietas
ieilga līdz šī gada februārim.
«Iegādājāmies šo īpašumu,
domājot par nākotni – ir iecere
šajā vietā izveidot industriālo
parku, kurā tiek piedāvāta
industriālo telpu noma. Lomu
nospēlēja arī tas, ka nākotnē
plānots būvēt Ziemeļu tiltu
pār Lielupi,» stāsta S.Miļūns.
Tiesa, vispirms nācās nojaukt
dažas ēkas, kas bija vissliktākajā stāvoklī. Viena no tām
apdraudēja Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolu
Lapskalna ielā.
Tagad tiek nojaukta ēka, kas
atrodas līdzās kultūrvēstures
piemineklim «Villa Medem».
«Šis ir bīstamākais objekts
visā kompleksā,» norāda Jelgavas Būvinspekcijas vadītāja
Natālija Ļubina, piebilstot:
tā kā objekts atrodas līdzās
valsts nozīmes kultūras piemineklim, tā nojaukšanas
projekts bija jāsaskaņo arī
Valsts kultūras pieminekļu

aizsardzības inspekcijā. Viņa
stāsta, ka ēka tik bīstama ir, jo
maksātnespējas procesa laikā
tai tika izzāģētas un izzagtas
metāla nesošās konstrukcijas,
padarot neiespējamu prognozēt, cik ilgi ēka stāvēs un
kā kritīs, to nojaucot. «Linu
fabrika nepārtraukti pievilina arī asu izjūtu cienītājus
un bērnus, tur vairākkārt ir
iebrucis jumts vai siena, tāpēc
esam ļoti priecīgi, ka jaunais
īpašnieks to nojauc,» piebilst
N.Ļubina. Viņa gan uzsver, ka
Būvinspekcija objektu apsekos
arī pēc ēkas nojaukšanas, lai
pārliecinātos, ka darbu rezultātā nav bojāta pilsētas infrastruktūra, piemēram, Uzvaras
iela, uz kuras nobira būvgruži,
jo īpašniekam bojājumi būs
jānovērš.
«IKD biroja» pārstāvis neslēpj, ka ēkas nojaukšanas
izmaksas ir lielas – speciālā
tehnika vien izmaksā 1000
eiro dienā plus PVN. Tāpat
vēl jāutilizē būvgruži. Tos

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

uzņēmums iecerējis izmalt
caur drupinātāju un pēc ēku
nojaukšanas izveidot teritorijā
šķembām klātu pagaidu stāvlaukumu, ko varēs izmantot
arī Uzvaras parka apmeklētāji.
Pēc tam tiks sakārtota teritorijas infrastruktūra, jo atlikušās
kompleksa ēkas ir lietošanas
kārtībā. «Ja visu darīsim pašu
spēkiem, industriālā parka izveidei nepieciešamās investīcijas varētu sasniegt ap 500 000
eiro, bet, ja būs nepieciešams
izmantot pakalpojumus no
malas, izmaksas būs lielākas,»
lēš S.Miļūns.
Apzinoties ēku nojaukšanas
procesa sarežģītību, S.Miļūns
objekta īpašnieku vārdā saka
paldies Būvvaldei, pašvaldībai
un personīgi Jelgavas domes
priekšsēdētājam Andrim Rāviņam par pretimnākšanu,
savukārt tuvējās apkārtnes
iedzīvotājiem, Uzvaras parka apmeklētājiem un citiem
pilsētniekiem atvainojas par
sagādātajām neērtībām.
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Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Tāpat kā leiši siro pie mums,
latvieši izdara noziegumus Lietuvā»
 Kristīne Langenfelde

«Tā ir pēdējā laika tendence – mūsu reģionā
lietuvieši arvien biežāk pastrādā dažāda
veida noziegumus. Iespējams, robežas tuvums rada izjūtu, ka
vieglāk ir noslēpties,
palikt nesodītam. Tieši
tāpēc mēs ļoti aktīvi
sadarbojamies ar Lietuvas kolēģiem no Šauļu,
Panevēžas un Telšu reģiona, lai to apkarotu.
Jā, varu piekrist, ka tiesiskā puse divu valstu
sadarbībai noziedzības apkarošanā varbūt
arī ir smagnēja, taču
mūsu tiešais kontakts
ar Lietuvas kolēģiem
ļauj nekavējoties uzsākt
praktisko izmeklēšanas
darbu. Ja par noziegumu uzzinām naktī, naktī arī zvanām Lietuvas
kolēģiem un zinām, ka
sekos praktiskas darbības,» uzsver Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes priekšnieks
Andris Zellis, piebilstot,
ka būtiskākais faktors
nozieguma atklāšanā ir
fakts, cik ilgu laiku pēc
nozieguma izdarīšanas
policijai tiek ziņots par
notikušo.
A.Zellis atzīst, ka kopumā
kriminālā situācija Zemgales
reģionā gan uzlabojas – līdzīgi kā
visā valstī, uzsākto kriminālprocesu skaits ir mazāks: piemēram,
Jelgavas iecirknī 2015. gada pirmajā pusgadā uzsākti 905 kriminālprocesi, bet šā gada pirmajos
sešos mēnešos – par 190 mazāk
jeb 715. «Kaut kur jau izskanēja,
ka, iespējams, nevis krimināllietu
ir mazāk, bet policija vienkārši uz
visām lietām nereaģē. To es varu
pilnībā atspēkot, jo katrs gadījums tiek reģistrēts, izmeklēts
– to apliecina arī skaitļi: reģionā
kopā pagājušā gada pirmajos
sešos mēnešos reģistrēti 15 000,
bet šā gada pirmajā pusgadā – jau
17 000 notikumu.»
Ir pagājuši vairāk nekā astoņi mēneši kopš pērnā gada
skaļākā nozieguma mūsu
pilsētā, kad Satiksmes ielas
masīvā tika nošauts vīrietis,
bet policija joprojām klusē.
Jūs domājat, ka policija ir kā
bērns, kurš smilškastē spēlējas
ar savu lācīti un citiem to negrib
rādīt? Nē. Mēs ar lielāko prieku
paziņotu jaunumus šajā lietā, ja
vien būtu droši, ka tie nekādā veidā nespēj ietekmēt izmeklēšanas
procesu. Diemžēl, ja runājam par
konkrēto lietu, tad tik ilga mūsu
klusēšana ir normāla, jo lieta ir
apjomīga, darbalauks – ļoti plašs,
un, kamēr prokuratūra lietu
nepieņems, mēs diemžēl izmeklēšanas interesēs runāt nevaram.
Kāpēc kopumā izmeklēšanas process ir tik garš?
Tas ir vesels darbību komplekss, bet noteikti sava loma ir
arī tam, ka nereti, lai veiktu ekspertīzes, uz tām jāgaida ļoti ilgi.
Nevis tāpēc, ka ekspertīžu veicēji
būtu slikti nodrošināti, bet tāpēc,
ka to darba kapacitāte nav tik liela – uz balastiskajām ekspertīzēm
un arī DNS noteikšanu ir ārkār-

pārējiem. Patlaban visbiežāk šīs
krimināllietas beidzas ar piespiedu
darbu vai naudas sodu. Tikai vienā
gadījumā ir piespriesta reāla brīvības atņemšana. Taču skaitļi joprojām ir apjomīgi – šogad izņemtais
nelegālais alkohols Jelgavā ir 345,8
litri, nelegālā degviela – 467 litri,
cigaretes – 209 175.

«Mēs dažādiem
paņēmieniem cenšamies kontrolēt
un pārbaudīt savus
darbiniekus, lai
gūtu pārliecību, ka
neviens cilvēks, kurš
par kādu notikumu
informē policiju,
netiktu atšūts vai
futbolēts no viena
darbinieka pie
cita. Mūsu iekšējie
novērojumi liecina,
ka policijas darbinieku kultūra ar katru
gadu aug,» uzsver
Valsts policijas
Zemgales reģiona
pārvaldes priekšnieks Andris Zellis.

Bet kā ir ar pašiem policistiem – cik bieži par pārkāpumiem pieķerat savus
darbiniekus?
No 2009. līdz 2014. gadam mūsu
reģionā pret policijas darbiniekiem
ir uzsāktas 12 krimināllietas un 16
cilvēki atbrīvoti no amata. Pēdējos
divos gados neviens no mūsu
darbiniekiem par kukuļņemšanu
pieķerts nav, lai gan mēs regulāri
pārbaudām arī paši savus darbiniekus, izliekam lamatas. Un ne
tikai par kukuļdošanu – tāpat slepus pārbaudām, kā tiek pieņemti
iesniegumi, kā tiek uzklausīts
cilvēks. Un tas viss tiek darīts, lai
uzlabotu mūsu darba kultūru.

Foto: Austris Auziņš

tīgi garas rindas, līdz ar to arī
viss process ievelkas. Un, ja šajā
brīdī, lai nomierinātu sabiedrību,
mēs pateiktu kaut vai vispārējas
frāzes par to, ka ir pierādījumi,
ir liecības, tas vēl nenozīmētu,
ka kaut kas tāds nevar traucēt
izmeklēšanai. Nu, piemēram,
viena informācija ziņu portālā,
un cilvēki uzreiz izdara savus
secinājumus,
komentē, bet
tas var būtiski
ietekmēt kāda
cilvēka liecību, jo viņam
jau rodas fona
informācija.
Tieši tāpēc, lai
kā tas kādam
nepatiktu, izmeklēšanas interesēs mums
līdz noteiktam
laikam ir jāklusē. Un tā katrā
lietā mums jāspēj izvērtēt
– sniegt informāciju vai ne.
Atcerieties neseno «Maximas»
žurku indes lietu – mēs bijām
pirmie, kas presi informēja, jo te
nebija šādu izmeklēšanas interešu, te bija svarīgi cilvēkiem ļaut
saprast, ka viņi var justies droši
un apdraudējuma nav.

nozagti 12 traktori, no kuriem
četri atrasti, šogad – trīs, un viens
no tiem, pateicoties traktorā uzstādītam GPS, atrasts Lietuvā.
Martā Bauskas pierobežā aizturējām lietuvieti, kurš šeit bija
ieradies malumedībās – darbojās
viens un sev kā guvumu ņēma
tikai medījuma augstvērtīgāko
gaļu. Februārī Aucē aizturējām aizdomīgu
vīrieti, kurš bija
afekta stāvoklī
– izrādījās, viņš
atmucis no Lietuvas, kur tikko
bija nogalinājis
savu māti. Vēl
pagājušajā gadā
Jelgavā kāds lietuvietis mēģināja
norēķināties ar
viltotu 50 eiro
banknoti, bet
kādā Jelgavas
garāžā noķērām
latvieti, Lietuvas
un Krievijas pilsoni, kuri Vācijā
zagtai automašīnai «Land Rover Range Rover»
viltoja virsbūves identifikācijas
numuru.
Varam redzēt, ka noziegumu
spektrs ir visai plašs. Vēl jau jāpiemin arī kukuļdošanas gadījumi
– Lietuvas autovadītāji pagājušajā gadā sešas reizes mēģinājuši
piekukuļot mūsu policistus. Taču
arī latvieši nav bez vainas Lietuvā – Šauļu, Panevēžas un Telšu
reģionā arī aizturēti seši Latvijas
autovadītāji par kukuļa došanu
policijai. Tāpat arī latvieši dodas
sirojumos un izdara zādzības
pierobežas rajonos Lietuvā.

«Lietuvas autovadītāji
pagājušajā gadā sešas reizes mēģinājuši
piekukuļot mūsu policistus. Taču arī latvieši
nav bez vainas Lietuvā
– Šauļu, Panevēžas
un Telšu reģionā arī
aizturēti seši Latvijas
autovadītāji par kukuļa
došanu policijai.»

Jūs jau minējāt, ka pēdējā
laika tendence ir leišu noziedznieku sirošana mūsu
pierobežas reģionā. Cik bieži
izdodas atklāt kaimiņu pastrādātos noziegumus?
Pārlieku sacerēties, ka naktī
nozagtu traktoru mēs ātri atradīsim, ja par to mums paziņo no
rīta, protams, nevar, jo ir pagājis
krietns laiks un darbalauks kļūst
krietni plašāks, taču ir mums
veiksmīgi sadarbības gadījumi ar
kaimiņu kolēģiem. 2015. gada nogalē par sērijveida «VW Touran»
automašīnu zādzībām Zemgalē,
Rīgā un Kurzemē tika aizturēta
organizēta grupa Kauņā. Nupat
jūnijā Vilces pagastā policisti,
uzraugot pierobežu, aizturēja
Lietuvas pilsoni ar Jūrmalā
zagtu automašīnu. Pagājušajā
gadā mūsu reģionā zemniekiem

Vai it kā šķietami vieglāka
aizbēgšana varētu būt galvenais motīvs zādzību izdarīšanai kaimiņvalstī?
Jā, bet ne vienmēr. Piemēram,
no Lietuvas kolēģiem zinām, ka
leišu zemnieki daudz nopietnāk
apsargā savu tehniku, turpretim
latviešu zemnieki to bieži vien tur
attālāk no mājas un īpaši neapsargā. Tātad pie mums medījums
arī ir vieglāks. Tieši tāpēc šobrīd
policisti vairāk patrulē pierobežas zonā, lai ne tikai uzraudzītu

notiekošo, bet arī preventīvi vielu, jo jums pašiem tam
izglītotu mūsu zemniekus.
naudas nepietika.
Tā ir pagātne, un šobrīd par
Pēdējos gados Jelgavā krasi tehniskā nodrošinājuma nepilnīmainījies iecirkņu inspekto- bām sūdzēties nevaram.
ru sastāvs – nu viņu vidū ir
daudz gados jaunu sieviešu,
Tomēr bieži mēs dzirdam
kuru darbs ir savā pilsētas te- par nepietiekamajiem cilritorijā cīnīties ar likumpār- vēkresursiem – arī šobrīd
kāpējiem. Vai tā ir Jelgavas jums ir salīdzinoši daudz
kā lielās pilsētas specifika, vakanču. Ik pa laikam valstī
kur vīrieši šo darbu par šādu uzvirmo sarunas par funkciju
samaksu vairs veikt nevēlas? pārdali starp Valsts un PašvalUz šā gada sākumu mūsu re- dības policiju. Vai jūs redzat
ģionā 30 procenti no visiem darbi- jomas, kuras perspektīvā
niekiem ir sievietes, bet Jelgavas varētu pārņemt Pašvaldības
iecirknī – 60 procenti darbinieku ir policija?
sievietes. Noteikti savs arguments
Es neuzskatu, ka kāda no mūsu
te ir alga, bet lomu spēlē arī Rīgas funkcijām būtu jādeliģē Pašvaltuvums – vīrieši meklē labākas dības policijai. Cita lieta ir sadardarba iespējas galvaspilsētā. Taču bība – piemēram, ar Jelgavas
vienlaikus tā ir tendence, ka Pašvaldības policiju mums ir
darbā policijā arvien vairāk nāk izcila sadarbība: mēs lieliski viens
pieteikties sievietes. Ja runājam otru papildinām, un pat grūti
par darbiniekiem ar augstāko iedomāties, kā tiktu ar sadzīvisizglītību, tad tās pārsvarā ir sie- kiem konfliktiem galā, ja uz tiem
vietes. Šobrīd Zemgales reģionā nereaģētu pašvaldības policisti.
ir 77 vakances – astoņas tikko Vienīgais, ko mēs ar nepacietību
aizpildījām ar Valsts policijas kole- gaidām, ir konvojēšanas funkciju
džas šāgada absolventiem. Mūsu nodošana Tieslietu ministrijai – jā,
darbā diskriminācijai vietas nav, tā gan ir funkcija, ko redzam citas
bet, ja jautā personīgi manas do- struktūras izpildījumā.
mas, tad patruļpolicistiem biežāk
ir jāpielieto fizisks spēks, un tur
Jūs sakāt, ka ar visu tiekat
tomēr darbinieks vīrietis būtu galā, bet Raiņa un Katoļu
vairāk piemērots, taču sievietes ielas krustojumā, kur kreisais
ar savu akurātumu, sesto prā- pagrieziens virzienā uz centru
tu, atbildības izjūtu lieliski veic, sen kā aizliegts, joprojām
piemēram, izmeklētāja darbu. to neievēro teju katra trešā
Taču, neraugoties uz to, ka gan- mašīna.
drīz puse no ielās patrulējošiem
Tas jau ir stāsts par to, ka katinspektoriem Jelgavā ir sievietes, ram policistu blakus nenoliksi.
pilsētnieki var justies droši, jo, ja
vien ir nepieciešami papildspēki,
Vai točkas un kontrabandas
tie nekavējoties tiek piesaistīti un tirgošana joprojām ir tikpat
situācija atrisināta.
aktuāla?
Diemžēl jā. Darbs nemitīgi
Nupat policija saņēma turpinās, un teikt, ka to izdodas
jaunas automašīnas. Kā jūs apkarot, būtu pāragri. Pagājušajā
vērtējat policijas tehnisko gadā par akcizētajām precēm
nodrošinājumu kopumā?
Jelgavā esam uzsākuši 28 krimiManuprāt, ar automašīnām nālprocesus Jelgavas iecirknī, bet
esam nodrošināti ļoti labi, vecu šogad – 15.
vai trūkstošu vienību mums nav,
Kur, jūsuprāt, ir problēma?
tāpat visi palīglīdzekļi, kas nepieJa jau valsts šo jomu ir pasludiciešami darba veikšanai, mums
ir pietiekami – gan radari, gan nājusi par vienu no prioritārajām,
tad vajadzētu būt arī apjomīgāalkometri, gan citi.
kiem sodiem, lai vienreiz pieķerts
Bet bija laiks, kad pagastve- cilvēks to nemēģinātu atkārtot.
či policijas mašīnās lēja deg- Vienlaikus tas būtu bieds arī

Jūs oficiāli amatā stājāties
1. martā, taču pirms tam bijāt
priekšnieka vietnieks. Vai
ar jauno amatu esat ieviesis
arī kādas izmaiņas policijas
darbā Zemgalē?
Jau līdz šim, strādājot vienā
vadības komandā ar iepriekšējo
priekšnieku Haraldu Laidiņu,
daudzus jautājumus pieņēmām
apspriežoties, un šādu līniju turpinu arī es, jo uzskatu, ka mūsu
darbs ir komandas darbs. Šobrīd
viens no jaunumiem, kas kā pilotprojekts sāksies Tukuma iecirknī,
bet ar laiku būs arī citos mūsu
iecirkņos, ir kriminālprocesu izmeklēšana tikai vienā nodaļā. Ja
šobrīd to dara gan kārtības policija,
gan kriminālpolicija, tad perspektīvā tā būs tikai kriminālpolicijas
kompetence. Ko mēs ar to iegūsim? Kārtības policijas iecirkņu
inspektori, kuri šobrīd arī uzsāk,
izmeklē un nodod prokuratūrai
krimināllietas, no šī darba būs atslogoti un varēs vairāk laika veltīt
saviem tiešajiem pienākumiem,
tostarp būt uz ielas. Savukārt
kriminālpolicijai, veicot visu lietu
izmeklēšanu, ceram, ka paaugstināsies darba produktivitāte,
to kvalitāte visiem darbiem būs
līdzvērtīga.
Un visbeidzot – būs vai
nebūs Jelgavā jauna policijas
ēka?
Es esmu tikai par, lai Jelgavā
būtu jauna ne tikai policijas ēka,
bet ēku komplekss, kur varētu
apvienoties visi operatīvie dienesti. Diemžēl manā rīcībā nav
informācijas, ka tuvākajā laikā šajā
jautājumā ir gaidāma kāda virzība.
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Jelgavas pilsētas bibliotēkai –
jauns logo

 Jana Bahmane

Jelgavas pilsētas
bibliotēka konkursa
kārtībā izvēlējusies
jaunu iestādes logotipu – divdesmit autoru konkurencē par
labāko atzīts Līgas
Matisones radītais
logo variants. «Tas
ir lakonisks un vienkāršs,» iestādes jauno
logo raksturo Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma
Zariņa.
Savus darbus konkursam
bija iesūtījuši divdesmit autori
– to vidū arī bērni un jaunieši.
L.Zariņa stāsta, ka saņemti
gan datorgrafikas darbi, gan arī
ar roku zīmēti logotipi. «Daudziem no saņemtajiem logo
piemīt augsta mākslinieciskā
vērtība, taču mēs meklējām
kaut ko vienkāršu un mūsu
iecerei atbilstošu,» skaidro bibliotēkas direktore, atzīmējot,
ka konkursa uzvarētāja precīzi

Detālplānojuma ierosinātāji ir nekustamā īpašuma Lielā iela 41A īpašniece
T.Tarajana un Dobeles šoseja 9 īpašnieki
O.Fomenko, N.Loktionova un G.Uļjanovs.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot sabiedriskas nozīmes un darījumu objektu,
inženiertehniskās, publiskās un transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas un detalizēti noteikt teritorijas apbūves
parametrus un aizsargjoslas.
Detālplānojuma izstrādes robeža atbilst nekustamo īpašumu Lielā iela 41A
(kadastra Nr.0900 003 0019, platība
5295 m²) un Dobeles šoseja 9 (zemes
vienības kadastra apzīmējums 0900
003 0235, platība 12 000 m²) robežām.

Līdz 5. augustam slēgts
Satiksmes un Ganību
ielas krustojums

uztvērusi bibliotēkas prasības,
logo gan iekļaujot simbolisku
norādi uz bibliotēkas pamatvērtību – grāmatām, gan arī
akcentējot tehnoloģijas un Jelgavas pilsētas karoga krāsas.
L.Zariņa atklāj, ka joprojām
tiek diskutēts par autores
izvēlēto burtu šriftu, taču pie
lēmuma plānots nonākt jau
tuvākajās dienās, lai varētu
uzsākt jaunā logo «iedzīvināšanu». Iespējams, konkursa
dalībnieku darbi tiks nodoti
arī sabiedriskai apskatei, jo,
Saistībā ar apakšzemes
pēc konkursa organizatoru
komunikāciju remontdomām, tie ir interesanti gan
darbiem līdz 5. augusideju, gan izpildījuma daudztam satiksmei slēgts
veidībā.
Ganību un Satiksmes
Jelgavas pilsētas bibliotēka
ielas krustojums.
logo konkursu izsludināja
Foto: Austris Auziņš
saistībā ar iestādes nosaukuma
maiņu. Konkursā tika vērtēta
 Sintija Čepanone
logotipa vizuālā pievilcība un
uztveramība, tā atbilstība un
Šonedēļ Satiksmes un
sasaiste ar bibliotēkas idejām
Ganību ielas krustojuun būtību, vizuālais noformēmā sākti komunikācijums, krāsu salikuma izvēle,
ju remontdarbi – tur
kā arī pielietojamība – iespiedtiek mainītas lietus
darbos, suvenīros, digitālajā un
un saimnieciskās kacitos formātos.

2016. gada 11. jūlijā Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija ir pieņēmusi
lēmumu Nr.2-35.1.2/2103 «Detālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajiem īpašumiem Lielajā ielā 41A un Dobeles šosejā 9, Jelgavā» un atcēlusi
2016. gada 8. aprīļa Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas lēmumu
Nr.2-351.2/764 «Detālplānojuma izstrādes uzsākšana nekustamajiem īpašumiem Lielajā ielā 41A un Dobeles šosejā 9, Jelgavā» un darba uzdevumu.
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nalizācijas caurules.
Ar izmaiņām darbu
laikā jārēķinās ne tikai
autovadītājiem, bet
arī sabiedriskā transporta pasažieriem.

Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietniece
Žanna Barkovska stāsta, ka
pirms Jāņiem Ganību ielas asfalta segumā divās vietās fiksēti
iegruvumi, ko izraisījuši bojāti
cauruļvadi, turklāt secināts, ka
nolietojuma dēļ vienlaicīgi bojā-

tas gan pilsētas, gan SIA «Jelgavas ūdens» komunikācijas
– attiecīgi lietus kanalizācijas
un saimnieciskās kanalizācijas
tīkli. Lai sagatavotos nepieciešamajiem remontdarbiem,
tostarp saskaņotu transporta
kustības shēmu, situācijai rasts
pagaidu risinājums, iesēdumus
aizberot, bet šonedēļ jau tiek
mainītas arī pašas komunikācijas.
Darbi varētu prasīt vēl divas
nedēļas, un tas nozīmē, ka ar
izmaiņām transporta kustībā
autovadītājiem jārēķinās līdz
5. augustam – šajā laikā Satiksmes un Ganību ielas krustojums satiksmei slēgts.
Apbraucamais ceļš slēgtajam
ielas posmam organizēts pa
Atmodas ielu, Meiju ceļu, Dobeles šoseju, kā arī Lielo ielu un
Pulkveža Brieža ielu, bet gājēju

 Jana Bahmane

Turpinot tradīciju, arī šogad Sabiedrības integrācijas pārvalde organizē labdarības akciju «Ar
prieku pretī zināšanām» Jelgavas bērniem, kuru
ģimenēm ir grūtības iegādāties nepieciešamos
skolas piederumus jaunajam mācību gadam. Šogad labdarības akcijas mērķis ir sniegt atbalstu 20
Jelgavas skolēniem, kuri uzsāks mācības pirmajā
klasē vai turpinās apmācību sākumskolā.

kustība nodrošināta gar ceļa
darbu zonu, informē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība».
Sabiedriskais transports
slēgto posmu remontdarbu
laikā apbrauks pa Saldus ielu,
Pionieru ielu, Namdaru ielu
un Vasaras ielu virzienā no
Dobeles šosejas uz Meiju ceļu,
bet pretējā virzienā (no Zvejnieku ielas puses) apbraucamais
ceļš organizēts pa Vasaras ielu,
Lidotāju ielu un Ganību ielu.
Esošā pietura «Ganību iela» aiz
Saldus ielas komunikāciju remontdarbu laikā slēgta, pagaidu pietura ierīkota Satiksmes
ielā pirms Saldus ielas, informē
SIA «Jelgavas autobusu parks».
Autovadītāji aicināti ievērot
satiksmes noteikumus remont
darbu zonā un nepārsniegt
atļauto braukšanas ātrumu
apbraucamajos ceļos.

 S aistībā ar nepieciešamajiem remonta darbiem šonedēļ
vairākās ēkās pilsētā uz laiku
tiek pārtraukta karstā ūdens
piegāde, informē uzņēmums
«Fortum». Šodien, 21. jūlijā, no
pulksten 8.30 līdz 15 karstā ūdens
nebūs Svētes ielā 5 un 7; rīt, 22.
jūlijā, no pulksten 9 līdz pulksten
12 karstā ūdens nebūs L ielajā ielā
18, 20 un 22.

šo ģimeņu ienākumi ir zemi,
tomēr tie minimāli pārsniedz
noteikto ienākumu apjomu, lai
varētu saņemt Jelgavas pašvaldībā pieejamo sociālo pabalstu
individuālo mācību līdzekļu
iegādei. Katram bērnam skolai

 Jana Bahmane

Enerģētikas uzņēmums «Fortum» izstrādājis izglītojošu un aizraujošu spēli viedtālrunī visai ģimenei
«CleanPower». Spēles laikā spēlētāji var pārbaudīt
gan savas uztveres spējas, gan reakciju un vairāk
uzzināt par atjaunojamiem energoresursiem un
videi draudzīgu enerģijas ražošanu. «CleanPower»
ir piemērota ikvienam neatkarīgi no zināšanu
līmeņa – gan bērniem, gan vecākiem.
komunikācijas vadītāja Guntra
Matisa. Spēle ir izveidota vairākos līmeņos, un pirms katra no
tiem spēlētājs var iepazīties ar
noderīgu informāciju par to, kā

 Pamatojoties uz saņemtajiem
iedzīvotāju iesniegumiem un
pilsētas ikdienas apsekošanā
fiksēto, Jelgavā tiek veikta koku
sauso zaru un bīstamo koku
izzāģēšana. Pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» meža tehniķis
Mārtiņš Krūmiņš informē, ka galvenokārt pilsētā tiek nozāģētas
slimās gobas – šos kokus skārusi
slimība, kuru īsti apturēt nevar,
tādēļ tie tiek nozāģēti. Tāpat
tiek nozāģēti koki, kas nokaltuši,
kļuvuši bīstami un rada apdraudējumu, kā arī tiek izzāģēti koku
zari, kas apgrūtina ceļa un ceļa
zīmju pārredzamību, līdz ar to apdraud satiksmes drošību. Šogad
nozāģēto koku celmi tiks izfrēzēti
nākamā gada pavasarī.
 Biedrība «Zemgales Lāčplēsis» 31. jūlijā pulksten 18 pie
pieminekļa Jelgavas aizstāvjiem
Grēbnera parkā, Tērvetes un
Rūpniecības ielas krustojumā, iedzīvotājus aicina nolikt
ziedus, pieminot tur kritušos
karavīrus un civiliedzīvotājus,
informē biedrības priekšsēdētāja
Ruta Melhere.
 Ata Kronvalda fonds apkopojis šī gada skolu topu, izvērtējot mācību iestādes pēc
skolēnu sasniegumiem attiecīgā
mācību gada valsts un atklātajās olimpiādēs, skolēnu valsts
zinātniski pētniecisko darbu
konferencē un valsts mēroga
konkursos. Šogad «lielo» skolu
grupā (vidusskolēnu skaits ir
vismaz 100) no Jelgavas skolām
topā visaugstāk ierindojusies
Spīdolas ģimnāzija – 16. vietā –, savukārt 31. vietu ieņem
Jelgavas Valsts ģimnāzija, 64.
vietu – Jelgavas 4. vidusskola, 75.
vietu – Tehnoloģiju vidusskola.
«Mazo» skolu grupā no mūsu
skolām visaugstākajā pozīcijā ir
Jelgavas 4. sākumskola (dala 20.
– 22. vietu), 91. – 92. vietu dala
Jelgavas 5. vidusskola, 108. – 132.
vietu – Jelgavas 3. sākumskola.

plānots sarūpēt mugursomu,
kā arī citus nepieciešamos
mācību materiālus un piederumus.
Ikvienam, kuram ir iespēja
un vēlme palīdzēt, sniedzot
savu atbalstu, lūgums sazināties ar akcijas organizatoriem
līdz 19. augustam pa tālruni
63023409 vai 29225919.
Akcijas noslēguma pasākums Sabiedrības integrācijas
pārvaldē notiks 23. augustā
(ieeja ar ielūgumiem), kad skolēniem svinīgi tiks pasniegtas
sarūpētās dāvanas, lai, uzsākot  Bērnu un jauniešu centrs
jauno mācību gadu, viņu skolas «Junda» meklē iedvesmojošus
somā būtu viss nepieciešamais. pedagogus. Šobrīd aktuālas ir

«Fortum» rada izglītojošu spēli

«Spēle atgādina visiem labi
zināmo «Tetri» un caur interaktīvām aktivitātēm palīdz izzināt
atjaunojamos energoresursus,»
skaidro SIA «Fortum Jelgava»

Īsi

 Šajā nedēļas nogalē Jelgavas
novada Blankenfeldes muižā
notiks «Volkswagen» vaboļu
salidojums – svētdien, 24. jūlijā, salidojuma dalībnieki būs
redzami arī Jelgavas ielās. «Uz
Jelgavu izbrauksim pulksten 10,
bet pulcēšanās pie Jelgavas pils
paredzēta pulksten 12,» norāda «Volkswagen» vaboļu kluba
pārstāvis Pēteris Bajārs. Plānots,
ka salidojumā piedalīsies 60
automašīnas un vairāk nekā 100
vaboļmīļotāju. Šogad lielākā
daļa dalībnieku ir no Latvijas un
Lietuvas, bet būs arī pārstāvji no
Igaunijas, Krievijas, Ukrainas.

Aicina iesaistīties
labdarības akcijā skolēniem

Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar Sociālo
lietu pārvaldi ir veikusi rūpīgu to ģimeņu atlasi, kurām
nepieciešams sniegt atbalstu
mācību līdzekļu iegādei bērniem, pamatojoties uz to, ka
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kļūt videi draudzīgākam. Spēlētājiem, piemēram, ir jāglābj dažādi
dzīvnieki, pamanot tos starp sadzīves priekšmetiem, vai jāatrod
vienādas ikonas, krājot punktus.
«CleanPower» ir izstrādāta
sadarbībā ar ievērojamu Somijas
spēļu izstrādāšanas kompāniju
«Kuuasema», kas sadarbojusies ar vienu no pasaulslavenās
tiešsaistes spēles «Angry Birds»
izgatavotājiem «Rovio».
Spēli «CleanPower» var lejupielādēt bez maksas no «App
Store» un «Google Play». Papildu
informācija – www.fortum.lv

divas vakances – ģitārspēles
un zīmēšanas pasniedzējs.
«Jundas» administrācijā norāda,
ka šādi interešu izglītības pulciņi
bērnu un jauniešu centrā jau ir
bijuši, taču pedagogu sastāva
izmaiņu dēļ šobrīd tiek meklēti
papildspēki. Noteikti tiks novērtēta pretendentu degsme un spēja
ar savu sirdslietu uzrunāt arī citus.
Katram pedagogam tiek sniegta
iespēja nākt klajā arī ar savām
idejām par jaunu pulciņu izveidi,
kas varētu būt interesanti un
noderīgi bērniem un jauniešiem.
Nodarbības plānots uzsākt jau
jaunajā mācību gadā. Pieteikties
vakancēm var pa e-pastu junda@
junda.lv. Pieteikumi tiks izskatīti
iesūtīšanas kārtībā.

Sintija Čepanone
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Eksāmenu rezultāti Jelgavā –
labāki nekā vidēji valstī
 Sintija Čepanone

skolēnu skaits šogad palielinājies divas
reizes, sasniedzot 234 skolēnus. Un
«Kopumā vērtējot jauniešu
šajā ziņā arī mūsu pilsētā sasniegts vēl
sniegumu centralizētajos
nebijis rādītājs – kādu no eksāmeniem
eksāmenos, var secināt, ka
nav nokārtojuši astoņi jaunieši (pa trim
šogad tas ir uzlabojies angļu
– Jelgavas Amatu vidusskolā un Jelgavalodā un latviešu valodā.
vas tehnikumā, pa vienam – Mūzikas
Nedaudz zemāki rezultāti ir
vidusskolā un Tehnoloģiju vidusskolā).
ķīmijā un krievu valodā, krietLai iegūtu vidējo izglītību, viņiem neni zemāki – Latvijas un pasaunokārtoto eksāmenu nāksies pārlikt
les vēsturē un matemātikā,»
nākamajā gadā.
kopējos 2015./2016. mācību
Atbilstoši eksāmenu rezultātiem tragada valsts pārbaudes darbu
dicionāli stabilu sniegumu arī šajā gadā
rezultātus komentē Valsts
uzrādījuši Spīdolas ģimnāzijas, Valsts
izglītības satura centrs. Arī
ģimnāzijas un Jelgavas 5. vidusskolas
mūsu pilsētā vērojamas tāaudzēkņi. «Esam spējuši sasniegt augdas pašas tendences kā valstī
stāko vērtējumu pilsētā un 25. vietu
kopumā.
valstī. Iepriecina fakts, ka kopumā esam
labāki par iepriekšējo mācību gadu – an30. jūnijā Jelgavā izsniegti centralizēto gļu valodas eksāmenu rezultāti cēlušies
eksāmenu sertifikāti tiem absolventiem, par deviņiem procentiem, krievu valokuri šogad ieguva vispārējo vidējo izglītī- das – par sešiem, latviešu valodas – par
bu. Kaut arī rezultāti jau zināmi, šobrīd četriem, bioloģijas – par 20 procentiem,»
varam gūt tikai ieskatu, kā eksāmenos norāda Spīdolas ģimnāzijas direktore
veicies Jelgavas skolēniem. Plašāka re- Ilze Vilkārse.
zultātu analīze tiek solīta tikai augusta
Arī Valsts ģimnāzijas direktore Inese
beigās – skolās norāda, ka detalizēti Bandeniece vērtē, ka tradicionāli ļoti
situācija tiks izvērtēta nākammēnes, labi – pat labāki nekā iepriekšējos mākad skolas uzsāks gatavošanos jaunajam cību gados – ir rezultāti latviešu, angļu
mācību gadam.
un krievu valodā. Komentējot izvēles
eksāmenu īpatsvaru Valsts ģimnāzijā,
Kopvērtējumā labākie – spīdolieši viņa atzīst, ka audzēkņu eksāmenu izvēli
«Apkopojot eksāmenu rezultātus, nosaka viņu nākotnes nodomi: «Fizikā
varam secināt, ka Jelgavas vidusskolu eksāmenu kārtoja septiņi skolēni, ķīmijā
un ģimnāziju absolventu sasniegtais vi- – pieci, bet bioloģijā – 12 audzēkņi. Skaits
dējais vērtējums ir augstāks nekā valsts nav liels, bet tas ir lielākais starp citām
vidējais kopprocents (49,9 procenti), taču pilsētas skolām.»
zemāku nekā valsts vidējo kopprocentu
G.Auza norāda, ka, salīdzinot ar pagāeksāmenos saņēma pilsētas profesionālo jušo gadu, lai gan nedaudz, taču kopumā
izglītības iestāžu un Vakara (maiņu) audzis to skolēnu skaits, kuri izvēlēvidusskolas absolventi,» centralizēto jušies eksāmenu kārtot dabaszinībās,
eksāmenu rezultātus vērtē Jelgavas Iz- īpaši fizikā, un tā ir atzīstama tendence.
glītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, Tāpat arvien stabilas zināšanas mūsu
norādot, ka kopumā mūsu pilsētas absol- pilsētas jauniešiem ir angļu valodā.
ventu sasniegumi
Viņa arī vērš uzsvešvalodās, latvie- Mācību priekšmets Vidējais % Vidējais % manību uz latviešu
pilsētā*
valstī
šu valodā, Latvijas
valodas eksāmena
61,51%
51,3%
un pasaules vēstu- Latviešu val.
rezultātiem 5. un 6.
71,13%
61%
rē, fizikā, ķīmijā un Angļu val.
vidusskolā – lai gan
77,24%
67%
bioloģijā vērtējami Krievu val.
procentos izteik64,47%
41,9%
kā labi. «Arī mate- Vēsture
tais vērtējums ir
44,51%
36,2%
mātikā visu pilsētas Matemātika
nedaudz zemāks kā
50,32%
49,6%
vidusskolu, izņemot Fizika
vidēji valstī, jāņem
61,12%
63,8%
Jelgavas Tehnolo- Bioloģija
vērā, ka šīs ir ma61,02%
61,5%
ģiju vidusskolas, Ķīmija
zākumtautību skoabsolventu sasnie- *Vispārizglītojošās skolās,
las, taču latviešu
gumi ir augstāki izņemot Vakara (maiņu) vidusskolu
valodas eksāmena
nekā valsts vidējais
saturs visiem vivērtējums,» tā viņa.
dusskolēniem ir vienāds. 5. vidusskolas
Jāpiebilst, ka matemātika, latviešu direktore Natela Seļiščeva gan norāda,
valoda un svešvaloda ir obligātie ek- ka augstā un optimālā līmenī latviešu
sāmeni, kas jākārto visiem vispārējās valodā eksāmenu nokārtojuši tikai 27
vidējās izglītības ieguvējiem, savukārt procenti absolventu, bet pietiekamā
valsts pārbaudes darbs fizikā, ķīmijā, līmenī – 46 procenti. «Apzināmies, ka,
bioloģijā vai Latvijas un pasaules vēsturē neskatoties uz to, ka īstenojam mazāir izvēles eksāmens. Mūsu pilsētā kopu- kumtautību izglītības programmas,
mā eksāmenu angļu valodā kārtoja 452 mūsu skolas skolēniem varētu būt
skolēni, krievu valodā – 122, vācu valodā labāki rezultāti, bet saprotam arī to, ka
– divi skolēni, eksāmenu latviešu valodā valodas prasmes attīstās mūžā garumā
kārtoja 512 skolēni, matemātikā – 514, un skolēniem, izvēloties turpmākās
fizikā – 34, ķīmijā – deviņi, bioloģijā – 28, karjeras attīstības ceļus, būs iespēja apbet vēsturē – 247 skolēni, tostarp 196 gūt konkrētai profesijai nepieciešamās
profesionālo skolu audzēkņi.
latviešu valodas zināšanas un attīstīt
Valsts līmenī satraukumu radījis fakts, lietošanas prasmes,» latviešu valodas
ka centralizēto eksāmenu nenokārtojušo rezultātus komentē viņa.

Foto: no JV arhīva

Matemātika, latviešu valoda un svešvaloda ir obligātie eksāmeni, kas jākārto visiem vispārējās vidējās izglītības
ieguvējiem, un valodās vidusskolēni uzrādījuši labākos rezultātus ne tikai mūsu pilsētā, bet arī valstī kopumā.

Vislielākā vilšanās – matemātika

Taču vislielākās diskusijas valstiskā
līmenī raisījuši «katastrofālie» matemātikas eksāmena rezultāti – šogad,
tāpat kā pērn, matemātikas eksāmenā
valstī uzrādīts zemākais rezultāts visu
eksāmenu vidū, turklāt, salīdzinot
ar iepriekšējo mācību gadu, rezultāts
krities par 7,4 procentiem. Mūsu pilsētā matemātikas eksāmena rezultāti
attiecībā pret valsts vidējiem rādītājiem
gan nav tik dramatiski, taču vairums
skolu atzīst: ar rezultātiem īpaši lepoties par tiem nav pamata, jo «vidējais
rezultāts valstī – 36,2 procenti – nav
augstu sasniegumu rādītājs». Tiesa, ar
atsevišķiem izņēmumiem, jo, piemēram,
Spīdolas ģimnāzijas absolvents Dāvis
Šļumba matemātikas eksāmenā ieguva
vērtējumu 100 procenti.
Augstāko rezultātu matemātikā
starp mūsu pilsētas skolām uzrādījuši
5. vidusskolas absolventi. Skolas direktore, apkopojot 12. klases eksāmenu
rezultātus mācību sasniegumu līmeņos,
norāda, ka matemātikā 46 procentiem
vidusskolas absolventu sasniegumi ir
augstā un optimālā līmenī, kas ir stabils
pamats mācību turpināšanai augstskolā.
Savukārt pietiekamā līmenī sasniegumi
matemātikā ir 42 procentiem absolventu. «Tomēr svarīgāks, manuprāt, ir
kritērijs, kas ļauj pedagogam pašam objektīvāk spriest par sava darba kvalitāti,
un tas ir skolēna sasniegumu ikdienas
darbā korelācija ar viņa sasniegumiem
centralizētajos eksāmenos. Raugoties
no šī aspekta, mācību gada vērtējumu
matemātikā eksāmenā apstiprināja un
nokārtoja labāk 77 procenti 12. klases
absolventu, bet kopā ar tiem, kuriem
līdz skolotājas novērtējumam mācību
gadā trūka daži procenti, kas ballēs

nepārsniedz 0,5, tādu ir 93 procenti.»
Tehnoloģiju vidusskolas direktore
Valentīna Maido atzīst, ka matemātikas eksāmena rezultāti viņas
vadītajā skolā ļoti atšķiras starp
inženierzinātnes un vispārizglītojošās klases audzēkņiem – viņi skolas
kopējo vērtējumu krietni pavilkuši
uz leju. «Mūsu skola pēc eksāmenu
rezultātu apkopojuma nekad nav
bijusi zem valsts vidējā rādītāja. Bet
šogad matemātikas eksāmens sagādāja vilšanos – vidējais vērtējums ir
tikai 30,58 procenti. Un pirmo reizi,
kopš es strādāju šajā skolā, kāds nav
nolicis eksāmenu matemātikā. Lai
gan pēc atgriešanās Latvijā meitene
mācījās, cik var, sekmīgu vērtējumu
eksāmenā viņa diemžēl nesasniedza.
Taču mums jārēķinās ar šo tendenci
– ģimenes no ārzemēm atgriežas Latvijā, mēs šos jauniešus uzņemam savā
skolā, lai gan apzināmies, ka šādā
gadījumā jauniešu sekmes lielākoties
nevar būt izcilas,» tā V.Maido. Direktore spriež, ka šajā gadā kopumā
Tehnoloģiju vidusskolas divpadsmito
sniegums matemātikas eksāmenā ir
vājāks. «Nedomāju, ka šāds rezultāts
ir skolotāju dēļ, jo pedagogi jau nav
mainījušies. Absolventi taču katru
gadu ļoti atšķiras. Piemēram, šogad divpadsmitie visa gada garumā
bija aktīvāki olimpiādēs, zinātniski
pētnieciskajos darbos, turpretim
pagājušā gada absolventu vidū izcilnieku bija salīdzinoši vairāk,» tā
viņa, spriežot, ka nākamajā gadā rezultātiem matemātikā jau vajadzētu
būt augstākiem, jo eksāmenu kārtos
jaunieši, kuri ar pašvaldības atbalstu
matemātiku apgūst, mācību stundas
dalot grupās. «Savukārt vēl pēc gada
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Mācību priekšmets

Latviešu val. Angļu val.

Krievu val.

Vācu val.

Vidējais rezultāts valstī

51,3%

67%

65,2%

61%

Izglītības iestāde			
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
Jelgavas Valsts ģimnāzija
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
Jelgavas 4. vidusskola
Jelgavas 5. vidusskola
Jelgavas 6. vidusskola
Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskola
Jelgavas Amatu vidusskola
Jelgavas tehnikums
Mūzikas vidusskola
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67,50%
61,63%
50,71%
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Bioloģija

Vēsture

49,6%

61,5%

63,8%

41,9%

skolu absolvēs bērni, ar kuriem jau no
7. klases uzsākām strādāt tieši eksakto zinātņu virzienā,» piebilst V.Maido.

Nākamgad rezultātiem
jābūt labākiem

Kā viens no iemesliem zemajiem matemātikas eksāmena rezultātiem tiek
minēts fakts, ka patlaban matemātikas
eksāmens ir vienāds visiem skolēniem
visos izglītības iestāžu tipos. Tas nozīmē,
ka vienādu eksāmenu kārto gan, piemēram, skolēns, kas vidusskolā mācās
matemātikas novirziena klasē, šo mācību
priekšmetu nedēļā apgūstot sešas mācību
stundas, gan arī profesionālās izglītības,
vakarskolu audzēkņi, kuriem minēto
matemātikas stundu skaits nedēļā ir teju
divreiz mazāks. Tam piekrīt arī mūsu
pilsētas skolas, pieļaujot, ka eksāmena
ilgums (220 minūtes bez pārtraukuma)
un apjoms (38 uzdevumi), iespējams, arī
ir viens no faktoriem, kāpēc iegūti tik zemi
rezultāti, jo uzdevumi, kopumā vērtējot,
šogad neesot bijuši grūti.
Izglītības pārvaldes vadītāja akcentē, ka
visu valsts pārbaudes darbu rezultāti tiks
analizēti mācību priekšmetu metodiskajās
apvienībās un pedagoģiskās padomes
sēdēs, bet tikmēr pašas skolas jau vērtē,
kas mācību procesā būtu pilnveidojams,
lai nākamgad uzlabotu absolventu sniegumu eksāmenos. «Kaut arī darīts ir daudz,
tomēr tuvākajā nākotnē matemātikas
skolotājiem gan mūsu skolā, gan valstī būs
daudz jādomā par matemātikas satura
un metodikas jautājumiem un par to, kā
motivēt skolēnus mācīties šo priekšmetu,»
uzsver 4. vidusskolas direktora vietniece
Ivita Steķe. «Nākamajam gadam jau esam
izstrādājuši vairākas idejas tieši eksakto
mācību priekšmetu sasniegumu celšanai,»
akcentē Spīdolas ģimnāzijas direktore.

VIDĒJAIS KOPPROCENTS
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Eksāmena kārtotāju skaits
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Tuvojas Jelgavas čempionāts Ševčenko – nepārspēta
akadēmiskajā airēšanā
sacensībās Saldū
23. jūlijā Jelgavā notiks Jelgavas atklātais
čempionāts akadēmiskajā airēšanā. Kā
informē Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas trenere Agita Puriņa, sacensības sāksies pulksten 11 un notiks
trīs grupās: A grupa (1998. – 1999.
gadā dzimušie), B grupa (2001. – 2002.
gadā dzimušie) un C grupa (2002. gadā
dzimušie un jaunāki). Mači notiks 500
un 1000 metru distancēs. A un B grupas
sportisti startēs divniekos, bet C grupa
– četriniekos. «Precīzu sportistu skaitu
vēl grūti prognozēt, taču tie varētu būt
apmēram 80 sportisti. Jelgavu šajos
mačos pārstāvēs apmēram 18 airētāji.
Ļoti iespējams, ka ciemos atbrauks arī
Šauļu sportisti,» stāsta A.Puriņa.

12. jūlijā Saldū notika
«Sportland» kausa izcīņas 4. posms vieglatlētikā, kurā lielisks panākums Jelgavas skrējējai
Annai Ševčenko. Viņa ar
rezultātu 58,93 sekundes uzvarēja 400 metru skrējienā sievietēm.
Sacensībās U-16 grupā startēja jelgavnieks
Andris Buske, kurš šķēpmešanā izcīnīja
trešo vietu (43,12 metri). «Sportland»
kausa izcīņas 5. posms notiks 3. augustā
Rēzeknē. A.Ševčenko 22. jūlijā dosies uz
Viļņu, kur norisināsies Baltijas čempionāts
vieglatlētikā U-18 grupā. Sportiste startēs
400 metru skrējienā, 400 metru barjerskrējienā un 4x400 metru stafetē.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Futbolisti iekļūst
ceturtdaļfinālā

Latvijas kausa izcīņas astotdaļfināla barjeru 17. jūlijā pārvarēja FK «Jelgava», kas
tikai papildlaikā pārspēja Rīgas «Skonto»
– 2:0. Vārtus jelgavnieku labā guva Oļegs
Malašenoks un Mareks Labanovskis.
Domājot par 21. jūlija UEFA Eiropas līgas
kvalifikācijas turnīra 2. kārtas atbildes spēli
pret Bratislavas «Slovan», tika pietaupīti
vairāki komandas līderi. Ārpus pieteikuma
bija Valērijs Redjko, Mindaugs Grigarāvičs un Artis Lazdiņš, bet pamatsastāvā
spēli uzsāka tikai trīs futbolisti, kuri ar
pirmajām minūtēm laukumā devās arī
Bratislavā. Latvijas kausa ceturtdaļfināla
pāru izloze un spēles plānotas 2017. gada
pavasarī jaunās klubu futbola sezonas
ievadā, bet finālspēle paredzēta maijā.

Panākumi Dzintaru smiltīs

17. jūlijā Dzintaru pludmales smiltīs notika
Latvijas atklātais čempionāts nacionālajā
cīņā Ej Dar. Tajā piedalījās arī Jelgavas
cīņu kluba «Milons» sportisti. Par čempioniem 2004. gadā dzimušo un jaunāku
sportistu grupā kļuva A.Apsītis (līdz 36
kg), A.Jankovskis (līdz 39 kg), V. Smirnovs
(līdz 43 kg un līdz 47 kg). Sudrabu izcīnīja
V.Skodorovs (līdz 47 kg). Jauniešu grupā
(2001. – 2003. dz.g.) trešo vietu (līdz 35
kg) izcīnīja V.Burča, bet par čempioniem
kļuva M.Apsītis (līdz 41 kg), M.Vasiļjevs (47
kg) un M.Stasjuks (līdz 54 kg).

Neizšķirts Bratislavā ļauj
cerēt uz panākumu
 Jānis Kovaļevskis

Tieši pirms nedēļas – 14. jūlijā
– FK «Jelgava» aizvadīja Eiropas līgas 2. kvalifikācijas kārtas izbraukuma spēli futbolā
pret Bratislavas «Slovan».
Lai gan bumbas kontroles
ziņā ievērojams pārsvars bija
«Slovan» futbolistiem, jelgavnieki prata nosargāt bezvārtu
neizšķirtu, kas saglabā labas
iespējas šodien savu līdzjutēju
priekšā pacīnīties par uzvaru
divu spēļu summā. Spēles
sākums – pulksten 18.30.
«Slovan» komanda Latvijā ieradās
trešdien un apmetās viesnīcā Rīgā, bet
vakarā aizvadīja oficiālo pirmsspēles treniņu Zemgales Olimpiskā centra (ZOC)
stadionā. Uzreiz pēc spēles Bratislavā
viesu komandas galvenais treneris Nikodimos Papavasiliou neslēpa, ka pirmajā
spēlē izdevies apliecināt savu favorītu
statusu, bet pietrūka gūto vārtu. «Esmu
pārliecināts par savas komandas uzvaru
divu spēļu summā, mēs pierādījām,
ka esam labāka komanda, un noteikti
gūsim vārtus izbraukumā,» tā viesu treneris. «Slovan» komanda šobrīd vēl tikai
sāk uzņemt savu labāko sportisko formu,
jo Slovākijas čempionāts pēc vasaras
pārtraukuma atsākās tikai aizvadītās
nedēļas nogalē. Mūsu šodienas pretinieki
17. jūlijā izbraukumā izcīnīja uzvaru pār
Seņicas komandu (1:0).
Savukārt jelgavnieki vēl svētdien,
galvenokārt ar rezerves spēlētājiem,

SK «Slovan Bratislava»
Klubs dibināts 1919. gadā –
«Slovan» ir titulētākais klubs
Slovākijā, un sasniegumu
saraksts ir iespaidīgs:
• 1969. gadā izcīnīts UEFA Kausu ieguvēju kauss,
finālā pārspējot FC «Barcelona»;
• 16 reizes izcīnīta uzvara Slovākijas līgā
(pēdējo reizi – 2014. gadā);
• 13 uzvaras Slovākijas kausa izcīņā
(pēdējo reizi – 2013. gadā);
• 5 uzvaras Slovākijas superkausa izcīņā
(pēdējo reizi – 2014. gadā);
• 8 uzvaras Čehoslovākijas čempionātā;
• 9 uzvaras «Intertoto» kausa izcīņā
(pēdējo reizi – 1994. gadā).

Lai kvalificētos
Eiropas līgas 3.
kārtai, jelgavniekiem
šodien būs
nepieciešama
uzvara, jo rezultatīva
neizšķirta gadījumā
tālāk tiks «Slovan».
Foto: Ivars Veiliņš

aizvadīja Latvijas kausa 1/8 finālu
pret Rīgas «Skonto», izcīnot uzvaru
papildlaikā (2:0). Šajā spēlē atpūta tika
dota gan komandas kapteinim Gintam
Freimanim, gan tādiem vadošajiem
spēlētājiem kā Gļebs Kļuškins, Boriss
Bogdaškins, Mindaugs Grigaravičs
un Kaspars Ikstens. Tomēr intensīvā
spēļu grafika dēļ vairākiem komandas
pamatsastāva spēlētājiem ir uzkrājušās
dažādas mikrotraumas, un tas, vai visi
būs pilnībā gatavi šodienas spēlei, lielā
mērā atkarīgs no kluba medicīnas personāla prasmēm.
FK «Jelgava» treneris Dmitrijs Kalašņikovs iezīmē lietas, pie kurām
strādāts treniņos pirms ceturtdienas
atbildes spēles pret «Slovan»: «Vairāk

strādājam uz to, lai atjaunotos un atgūtu
spēkus. Zinājām, ka svētdienas spēlē
pret «Skonto» būs grūti – atsevišķiem
futbolistiem nācās nospēlēt 120 minūtes.
Pret «Slovan» būs daudz un pacietīgi
jāspēlē aizsardzībā, varbūt atkal 120
minūtes, tādēļ svarīga ir spēlētāju fiziskā
gatavība. Svētdien Slovākijas klubam
bija čempionāta spēle, bet jāsaka – snieguma ziņā viņiem paveicās, ka uzvarēja
ar 1:0.»
Bratislavā jelgavniekus atbalstīja
vairāk nekā 90 līdzjutēju, kuri devās
izbraukumā kopā ar komandu. D.Kalašņikovs uzsver, ka tas bija jūtams arī
laukumā. «Mūsu līdzjutēji izbraukumā
bija pat skaļāki nekā vietējie, tādēļ aicinām visus uz stadionu, lai sajustu īstu
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Piedāvā darbu
SIA «Zemgales kurjerpasts» (reģ.
Nr.43603035508) aicina darbā pastnieku(-ci)
Pārlielupē, vēlams ar pieredzi, uz nepilnu
slodzi. Tālrunis 27116666.
SIA «Lailla» (reģ.Nr.43603067931) piedāvā
darbu frizieriem(-ēm) un masierim(-ei).
Izdevīgi nosacījumi. T.26344487.
SIA «N un N» (reģ.Nr.40003138798) piedāvā darbu kurinātājam(-ai) pirtī. T.29225453.

Meklē darbu

Vīrietis meklē jebkādu darbu. T.29870655.
Meklēju apkopējas vai trauku mazgātājas
darbu. T.24848571.
Apsargs meklē darbu. Ir apsardzes sertifikāts un vadītāja tiesības. T.25968183.
Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un 95.
kods. T.29682212.

Pērk

Vafeļu pannu. T.25852628.
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā.
T.29884983
Dārgi pērku apaļas un ovālas, necaurspīdīga
dzintara krelles. T.20323336.
Pērku PSRS un pirmskara apgleznotas
porcelāna vāzes, dekoratīvus šķīvjus un figūriņas. T.29954171.

Pārdod

Medu (3 l – 15 EUR), ziedputekšņus (10
EUR/kg) ar piegādi mājās svētdien, 24. jūlijā.
T.26441406.
Ozola skaidu briketes. T.29907466
Bērza skaidu briketes. T.27029553.
Skaldītu malku – alksnis, bērzs, osis.
T.20500836
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
Skaldītu malku ar piegādi. T.29943808.

Vēlas īrēt

Mājas spēles aizvada Pasienky (tiešā tulkojumā –
«ganības») stadionā ar 11 591 sēdvietu.
Komandas galvenais treneris – Nikodimos
Papavasiliou (Kipra).

Vēlamies īrēt 1 – 2 ist. dzīv. uz ilgāku laiku.
T.29874126.

futbola atmosfēru un atbalstītu savu
komandu!» tā treneris.
FK «Jelgava» un «Slovan» pāra
uzvarētājs jau 28. jūlijā savā laukumā
uzņems pāra «Omonia» (Kipra) un
Jeruzalemes «Beitar» uzvarētāju. Šo
komandu pirmajā spēlē Izraēlā uzvarēja
«Beitar» (1:0). Jāpiebilst gan, ka uzvaras
gadījumā Eiropas līgas 3. kvalifikācijas
kārtas spēli jelgavnieki nevarēs aizvadīt
ZOC, jo UEFA prasības paredz, ka šīs
kārtas spēles jāaizvada stadionos ar
vismaz 4500 skatītāju vietām.
Spēli tiešraidē rādīs www.sportacentrs.com. Biļetes uz spēli var iegādāties www.bilesuserviss.lv vai klātienē pie
ieejas ZOC stadionā Kronvalda ielā 24.
Biļešu cena – 5 eiro.

Juridiskie pakalpojumi: prasības par uzturlīdzekļiem, paternitāti, laulības šķiršanu,
maksātnespēju, darba samaksu. Līgumu sagatavošana, konsultācijas. RAF dzīv. masīvs,
Rīgas iela 53a. T.26406466.

Vīrietis istabu. T.27138022.

Dažādi

Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Pļauju zāli. 29726383
Juridiskais birojs ADEMIDE palīdz noslēgt
pirkuma, īres līgumus; nodibināt uzņēmumu. Raiņa 14. T.29179847
Pļauju zāli. T.25994203.
Zemes frēzēšana. T.26041297.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Universālā ekskavatora pakalpojumi.
T.26205029.

Augstākajā basketbola sabiedrībā – bez Jelgavas

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.

 Ģirts Pommers

Līdzjūtības

13. jūlijā kļuva zināms, ka 26.
Latvijas Basketbola līgas čempionātā (LBL1) startēs desmit
komandas – to vidū šogad
nebūs BK «Jelgava», kas nākamajā sezonā plāno startēt
līmeni zemāk. «Ir uzrunāts
treneris Varis Krūmiņš, bet
pirmie treniņi varētu tikt aizvadīti jau augusta sākumā,»
par jaunumiem basketbolā
stāsta Sporta servisa centra
vadītājs Juris Kaminskis.
Jelgava LBL1 turnīrā ir pārstāvēta
kopš 1993. gada, kad pilsētas godu
aizstāvēja BK «Zemgales nafta». Pēc
vienpadsmit gadu pārtraukuma, 2008.
gadā, Jelgavas basketbola klubs atgriezās
augstākajā sabiedrībā jau kā BK «Zemgale», bet 2011. gadā šo stafeti pārņēma cita
organizācija – BK «Jelgava». Labākais
rezultāts sasniegts trenera Kaspara
Vilcāna vadībā, kad 2011./2012. gada
sezonā deviņu komandu konkurencē tika
izcīnīta 6. vieta. Pagājušajā sezonā trene-

ra Mārtiņa Gulbja skolotie basketbolisti
starp 11 komandām ierindojās 9. vietā un
izslēgšanas spēlēs nepiedalījās.
Jāpiebilst, ka Latvijas Basketbola līgas
vēsturē šis nav pirmais gadījums, kad
klubs no 1. divīzijas labprātīgi pārceļas
uz LBL2, jo tieši šādu scenāriju sava
kluba attīstībā pirms diviem gadiem
izvēlējās BK «Saldus». Saldenieki divās
LBL2 aizvadītajās sezonās ir izcīnījuši
čempiontitulu, kas nodrošina iespēju
startēt LBL1 turnīrā, taču zināms, ka arī
šogad klubs šo iespēju neizmantos. Saldus
komandas kodolu galvenokārt veido tikai
vietējie basketbolisti, un startam LBL2
nepieciešams daudz mazāk līdzekļu nekā
LBL1 līmenī.
«Komandā spēlēs pārsvarā vietējie
basketbolisti, dosim iespēju vecākajiem
BJSS audzēkņiem sevi apliecināt augstākā līmenī. Šī būs viņu iespēja krāt
pieredzi un attīstīties. Sastāva jautājums
vēl tiks risināts. Komanda jāpiesaka līdz
5. augustam, tāpēc nedaudz laika mums
vēl ir,» spriež J.Kaminskis.
Tāpat zināms, ka ir uzrunāts viens no
Latvijas pieredzes bagātākajiem treneriem – Jelgavā jau strādājušais V.Krū-

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Renātam
Sudarenko, tēti mūžībā pavadot.
PII «Zīļuks» «Zaļo Zīļuku» grupa
Tavas rokas caur mūžību jūtu,
Tavas rūpes joprojām man klāt,
Viss šai pasaulē niecīgs un zūdošs,
Tava mīla vien nepazūd, māt!
/K.Apškrūma/
Skumju brīdī esam kopā ar Jeļenu
Gaveni, māmiņu mūžībā aizvadot.

Visticamāk, LBL2 čempionāta Jelgavas komandu trenēs Varis Krūmiņš,
kurš nekur tālu no Jelgavas basketbola nebija aizgājis – viņš šajā pavasarī
palīdzēja savam kolēģim Harijam
Zelčam sagatavot Jelgavas U-19 meiteņu komandu Eiropas Jauniešu līgas
izšķirošajām spēlēm. Foto: no JV arhīva
miņš, kurš iepriekšējo sezonu iesāka ar
BK «Valka/Valga», bet pabeidza kā bezdarbnieks, jo klubu neapmierināja sportiskie sasniegumi Igaunijas čempionātā.
LBL2 turnīrā pagājušajā sezonā star-

tēja 18 komandas, kuras tika sadalītas
divās grupās. Par čempioniem kļuva BK
«Saldus», kas sērijā līdz trim uzvarām
spēja atspēlēties no rezultāta 0:2 un
uzvarēt «Mārupes» SC.

Nodarbinātības valsts aģentūras
Jelgavas filiāles kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ANTONIJA APSE (1928. g.)
SVETLANA DAUBURE (1937. g.)
JĀNIS VLADISLAVS ALEIDZĀNS (1934. g.)
OĻEGS ŠAIHULOVS (1970. g.)
GAĻINA VERESOVA (1935. g.)
RITA DRUSTA (1926. g.)
JEVGENIJS KUZMINS (1933. g.)
ĻUBOVA ARTEMJEVA (1933. g.)
VASILIJS KIRILLOVS (1953. g.).
Izvadīšana 22.07. plkst.12.30 Bērzu kapsētā.
AUSMA ŠĪRIŅA (1933. g.).
Izvadīšana 23.07. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 25. jūlijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 5.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2265.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 132.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Inga Lindstrēma. Palikt pie ezera». Melodrāma. 2013.g.
12.30 «Brazīlija. Latviešiem pa pēdām».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 2010.g. 159. un 160.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 131.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2265.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 29.sērija.
19.25 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 33.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Izsauciet vecmāti! 5». Seriāls. 2015.g. 6.sērija.
22.10 «Atklāti par Ebolu». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Pusbrālis». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 5.sērija.
0.15 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 2». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
1.05 «Musonu zemes». Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 31.sērija.
7.55 «Balss pavēlnieks».
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 2010.g. 157. un 158.sērija.
10.55 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 13.sērija.
11.50 «Futbolā sīkumu nav». Dokumentāla filma.
12.50 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.25 «UEFA «Euro 2016». «Top 10» spēles».* Francija – Islande.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
(angļu val., ar subt.).
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 14.sērija.
17.05 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 32.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
13.sērija.
19.00 «Doktora Livingstona zudušās piezīmes». Dokumentāla filma.
20.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 9.sērija.
20.55 «Bezceļu tūrisms». Dokumentāls seriāls. 7. un 8.sērija.
22.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
23.00 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.40 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
(angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 95.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
11.55 «Māsas». Vācijas drāma. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 3». ASV realitātes šovs. 2010.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 85.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 86.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 54.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Piedienīgi ļaudis». Krievijas komēdija
(ar subt.). 2015.g.
0.05 «Amerikāņi 3». ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
0.55 «Attīstības kods 2».
1.20 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 54.sērija.
2.05 «Juvelieru klans». Ukrainas seriāls. 2015.g. 95.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 7». Seriāls. 30.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
7.20 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.40 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.15 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
8.50 «Mūmija: Pūķa imperatora kapenes». ASV un Ķīnas
spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2008.g.
11.05 ««Gatavo 3» mežā».
11.40 «Māmiņu klubs».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 1.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 7. un 8.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs 2». ASV realitātes šovs. 2012.g.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 35.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 9.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 11. un 12.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 36.sērija.
21.00 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 8. un 9.sērija.
23.10 «Skaistule un briesmonis 3». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
0.10 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls.
0.40 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 9.sērija.
1.30 «Grūtnieces augstpapēdenēs 2». ASV realitātes šovs. 2012.g.
2.25 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 7. un 8.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 36.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 26. jūlijs
LTV1
5.00 «100 līdz 100».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 6.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2266.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 133.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

10.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 29.sērija.
11.25 «Rozamunde Pilčere. Pilnīga laime». Melodrāma. 2014.g.
13.10 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.25 «Resgalības 3; Resgalības 4». Animācijas filmas.
13.50 «Lesija». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 2010.g. 161. un 162.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 132.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2266.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 30.sērija.
19.25 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 34.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 9.
un 10.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Kasandras sapnis». Trilleris (ar subt.). 2007.g.
1.10 «Atklāti par Ebolu». Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
7.00 «Pludmale». Krievijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 32.sērija.
7.55 «Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2012».
Dižkoncerts».*
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 2010.g. 159.
un 160.sērija.
10.55 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 14.sērija.
11.55 «Maklauda meitas». Seriāls. 9.sērija.
12.50 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.25 ««UEFA Euro 2016». Pusfināls».*
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
(angļu val., ar subt.).
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 15.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 575.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
19.05 «Āzija no putna lidojuma». Dokumentāla daudzsēriju
filma (ar subt.). 3.sērija.
20.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 10.sērija.
20.55 «Aiz finiša līnijas». Dokumentāla filma.
21.35 «Agata Reizina». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
22.25 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 13.sērija.
23.25 «Galapagu salas». Dokumentāla daudzsēriju filma
(ar subt.). 2.sērija.
0.25 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
0.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.20 «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 5.sērija.
11.50 «Ugunīgās sirdis». ASV melodrāma. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 3». ASV realitātes šovs. 2010.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 87.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 88.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 55.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Uta Danella. Tuvāk zvaigznēm». Vācijas melodrāma. 2008.g.
23.00 «Mīlas dēka 2». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
0.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
0.55 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.20 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 55.sērija.
2.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
2.55 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 1.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.10 «X cilvēki 2». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2003.g.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 2.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 9. un 10.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs 2». ASV realitātes šovs. 2012.g.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 36.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 10.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 13. un 14.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 37.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 3». ASV seriāls. 2015.g. 5. un 6.sērija.
23.00 «Svešais starp savējiem 4». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
0.05 «Pēdējais cilvēks uz zemes». ASV seriāls. 2015.g. 5. un 6.sērija.
1.05 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
1.30 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 10.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 37.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 27. jūlijs
LTV1
5.00 «100 līdz 100».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 7.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2267.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 134.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 30.sērija.
11.25 «Izsauciet vecmāti! 5». Seriāls. 2015.g. 6.sērija.
12.25 «Darelu ģimene». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
13.25 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.45 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.10 «Vai tu ko teici?» Animācijas filma.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 2010.g. 163. un 164.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 133.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2267.sērija.

TV PROGRAMMA
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 31.sērija.
19.25 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 35.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latvijas Loto izlozes».
21.15 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 5.sērija.
22.35 «Šrilanka. Ziloņiem pa pēdām». 3.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Zebra».
23.35 «Midsomeras slepkavības 8». Detektīvseriāls. 8.sērija.
1.20 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 5.sērija.

LTV7
5.00 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
(angļu val., ar subt.).
7.00 «100 g kultūras. Personība».*
7.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 15.sērija.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 2010.g. 161. un 162.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 575.sērija.
11.50 «Maklauda meitas». Seriāls. 10.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs».*
15.17 «Momentuzņēmums».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 16.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 576.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Ceļojums gar Nīlu». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
19.25 «Senegāla». Dokumentāla filma.
20.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 11.sērija.
20.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 23. un 24.sērija.
22.00 «Latvijas Dailes teātris. Jaunākie laiki».
23.30 «Doktora Livingstona zudušās piezīmes». Dokumentāla filma.
0.25 «100 g kultūras. Personība».*
1.05 «Senegāla». Dokumentāla filma.
1.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 2016.g. 2.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 6.sērija.
11.45 «Uta Danella. Tuvāk zvaigznēm». Melodrāma. 2008.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 3». ASV realitātes šovs. 2010.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 89.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 90.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 56.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 8.sērija.
22.05 «Radība». ASV šausmu filma. 2014.g.
23.40 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
0.30 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 56.sērija.
1.20 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 2016.g. 2.sērija.
2.10 «Galileo 2».
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 2.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.10 «K-9. Privātdetektīvs». ASV detektīvkomēdija. 2002.g.
11.10 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 3.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 11. un 12.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs 2». ASV realitātes šovs.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 37.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 11.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 38.sērija.
21.00 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g.
22.00 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.). 7.sērija.
0.15 «Ģēnijs uzvalkā 3». Seriāls. 9.sērija.
1.10 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
1.35 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 11.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 38.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 28. jūlijs
LTV1
5.00 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 8.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2268.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 135.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 31.sērija.
11.25 «Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts».*
13.10 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.30 «Zīļuks». Animācijas filma.
13.45 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.10 «Māsa un brālis». Animācijas filma.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 2010.g. 165. un 166.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 134.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2268.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 32.sērija.
19.25 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 36.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
22.15 «Lilīhammera 3». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Brazīlija. Latviešiem pa pēdām».*
23.55 «Personība. 100 g kultūras».* Elmārs Seņkovs.

Ceturtdiena, 2016. gada 21. jūlijs
0.55 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
7.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 16.sērija.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 2010.g. 163. un 164.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 576.sērija.
11.50 «Maklauda meitas». Seriāls. 11.sērija.
12.45 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 24.sērija.
13.20 «Pieejama vide – iespējas un risinājumi». Mācību videofilma.
14.15 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Momentuzņēmums».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
(ar subt. latviešu val.).
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 17.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 577.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Misija Londonā».* Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.
19.05 «Krievu mantiniece». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 3.sērija.
20.00 «Dakteris Rafto». Dokumentāla daudzsēriju filma (franču
val.). 3.sērija.
20.55 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Folkloras konkursu uzvarētāju koncerts «Gudru ņēmu
padomiņu».
22.55 «Ceļojums gar Nīlu». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
23.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 23.sērija.
0.25 «Zebra».* (ar subt.).
0.45 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 24.sērija.
1.15 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
1.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
(angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 2016.g. 3.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
11.45 «Šķirties vai nešķirties». Vācijas komēdija. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 3». ASV realitātes šovs. 2010.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 91.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 92.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 57.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
22.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
0.10 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
1.00 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 57.sērija.
1.45 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 2016.g. 3.sērija.
2.30 «Galileo 2».
2.55 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 3.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4».
Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.10 ««American Girl» piedāvā: Seidža krāso debesis».
Ģimenes filma. 2013.g.
11.10 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 4.sērija.
13.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 13. un 14.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs 2». ASV realitātes šovs.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 38.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 12.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 17. un 18.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 39.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
22.00 «Motelis». ASV spriedzes filma. 2014.g.
0.15 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
0.50 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
1.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs 2». ASV realitātes šovs.
2.10 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 13. un 14.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 39.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 29. jūlijs
LTV1
5.00 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 9.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 9.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 136.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 32.sērija.
11.25 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 10.sērija.
12.20 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.45 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.10 «Dzeguze un viņas 12 vīri». Animācijas filma.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 2010.g. 167. un 168.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 135.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 33.sērija.
19.25 «Musonu zemes». Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
22.50 «Nakts ziņas». 22.59 Sporta ziņas. 23.01 Laika ziņas.
23.05 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 33.sērija.
23.40 «Grupas «Galaktika» koncerts «Labvakar, draugi!»».*
0.40 «Lilīhammera 3». Seriāls. 5.sērija.
1.35 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 10.sērija.
2.25 «Midsomeras slepkavības 8». Detektīvseriāls. 8.sērija.
4.00 «Vienpadsmit». Dokumentāla filma.
4.30 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*

LTV7
5.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
(angļu val., ar subt.).
7.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 17.sērija.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 2010.g. 165. un 166.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 577.sērija.
11.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 23.sērija.
12.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
14.45 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 18.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 578.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Misija Londonā».* Latvijas sportisti Londonas olimpiskajās
spēlēs.
19.40 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.00 «Apokalipse: Pirmais pasaules karš». Dokumentāla
daudzsēriju filma. 5.sērija.
21.00 «Leģendārie albumi. «The Doors»». Dokumentāla filma.
(angļu val., ar subt.).
22.00 «Vientuļā sala». Igaunijas, Baltkrievijas un Latvijas
romantiska drāma. 2012.g.
23.55 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
(angļu val., ar subt.).
0.50 «Dakteris Rafto». Dokumentāla daudzsēriju filma
(franču val.). 3.sērija.
1.40 «Siguldai – 800. Koncerts «Sveiciens no Siguldas»».*
4.00 «Pietura – Kuldīga». 3.daļa.
4.30 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Marta cep 2». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 2016.g. 4.sērija.
10.05 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.15 «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
11.45 «Pegija sprukās». Vācijas kriminālkomēdija. 2008.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 3». ASV realitātes šovs. 2010.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 93.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 94.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 58.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 6. un 7.sērija.
22.10 «Melnā vēža spīlēs». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu
komēdija. 1975.g.
0.05 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.50 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 58.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 4.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4».
Animācijas seriāls.
7.15 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.10 «Ķepainis». Piedzīvojumu filma. 1997.g.
11.10 «Nozieguma skelets 10». Seriāls. 16.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 5.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 15. un 16.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs 2». Realitātes šovs. 8.sērija.
16.30 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 13.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 13.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 19. un 20.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Iepazīsties – mazie Fakeri!» ASV komēdija. 2010.g.
22.30 «Džefs, kurš dzīvo mājās». ASV komēdija. 2011.g.
0.05 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
0.35 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
1.35 «Grūtnieces augstpapēdenēs 2». ASV realitātes šovs.
2.35 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 13.sērija.
2.55 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 15. un 16.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 30. jūlijs
LTV1
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Jakari 3». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Ērkšķrozīte». Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
11.40 «Balss pavēlnieks».*
13.25 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dokumentāls
seriāls. 3.sērija.
14.20 «Kūku kari».*
15.15 «Šrilanka. Ziloņiem pa pēdām». 3.sērija.
15.50 «Musketieri 3». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
17.00 «Brazīlija – dabas vēsture». Dok. filmu cikls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks». Mēnesi pēc «Brexit».
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 34. un 35.sērija.
20.00 «Brazīlija. Latviešiem pa pēdām».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Nāve paradīzē». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
22.25 «Mana dziesma».*
23.25 «Vientuļā sala». Igaunijas, Baltkrievijas un Latvijas
romantiska drāma. 2012.g.
1.20 «Dzintaru koncertzāles 80 gadu jubilejas svētku
koncerts».*
3.40 «Personība. 100 g kultūras».* Mārtiņš Brauns.
4.30 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 21. jūlijs
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 5.sērija.
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1. un 2.sērija.
11.00 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
11.50 «Šefpavārs līdzņemšanai 2».
13.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls». (angļu val.,
ar subt.).
14.10 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
15.05 «Krievu mantiniece». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 3.sērija.
16.00 «Dzīve šodien. Speciālizlaidums Rēzeknē». (krievu val.).
17.00 «Bez aizvainojuma. Speciālizlaidums Rēzeknē». (krievu
val., ar subt.).
17.30 «Dzīve šodien. Speciālizlaidums Rēzeknē». (krievu val.).
18.00 «Bez aizvainojuma. Speciālizlaidums Rēzeknē». (krievu
val., ar subt.).
18.30 «Punkti uz i. Speciālizlaidums Rēzeknē». (krievu val.).
19.30 «Dzīve šodien. Speciālizlaidums Rēzeknē». (krievu val.).
21.35 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.20 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Vācijas
detektīvseriāls. 4.sērija.
1.00 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
1.55 «Apokalipse: Pirmais pasaules karš». Dokumentāla
daudzsēriju filma. 5.sērija.
2.55 ««Mikrofona» dziesmas».*
4.25 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
4.55 «Aiz finiša līnijas». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.30 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 4.sērija.
7.05 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 15.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Latvijas faili. Saule. Pērkons. Un Mārtiņš Brauns».
Latvijas dokumentāla filma.
11.00 «Bīsties – atvaļinājums! 2». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
11.55 «Mis Mārpla 2». Detektīvseriāls. 1. un 2.sērija.
14.00 «Vecpuisis 13». ASV realitātes šovs. 1. un 2.sērija.
17.40 «Agata Kristi. Nozieguma partneri». Detektīvseriāls.
2015.g. 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Agata Kristi. Nozieguma partneri». Lielbritānijas detektīvseriāls. 2015.g. 3.sērija. Turpinājums.
18.55 «Agata Kristi. Nozieguma partneri». Lielbritānijas detektīvseriāls. 2015.g. 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.10 «Mans bērns var!? 2». TV šovs.
22.10 «Gandrīz kā mīlestība». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
0.15 «Mārgareta». ASV drāma. 2011.g.
2.50 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 2016.g. 4.sērija.
3.35 «Galileo 2».
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

7.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.25 «Volless un Gromits. Nepareizajās biksēs». Animācijas filma.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 14.sērija.
11.05 «Āzija no putna lidojuma». Dokumentāla daudzsēriju
filma (ar subt.). 4.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».* Pārraide no Ādažu ev.lut. draudzes jeb
Baltezera baznīcas.
13.00 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.30 «Aculiecinieks».*
13.45 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
14.15 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 34. un 35.sērija.
15.25 «Mans zaļais dārzs».*
16.00 «Mana dziesma».*
17.05 «Agata Reizina». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 «Inga Lindstrēma. Mūžīgi mūžos Zommerlunda». Vācijas
melodrāma. 2013.g.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Darelu ģimene». Seriāls (ar subt.). 2015.g. 6.sērija.
22.10 «Lai notiek kas notikdams». Komēdija. 2009.g.
23.50 «Brazīlija – dabas vēsture». Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
0.50 «Nāve paradīzē». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
1.50 «Imanta dienas Cēsīs 2012».*
4.10 «Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā».*
5.10 «Kūku kari».*

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Šefpavārs līdzņemšanai 2».

11.20 «Ērkšķrozīte». Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
12.30 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1. un 2.sērija.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Mīlestība ārpus romāna». ASV romantiska komēdija. 2015.g.
15.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
17.05 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
17.55 «Leģendārie albumi. «The Doors»». Dokumentāla filma.
(angļu val., ar subt.).
18.50 «Aiz finiša līnijas». Dokumentāla filma.
19.25 «Aculiecinieks».*
19.55 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
21.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 14.sērija.
22.00 «Jātnieku sports». Pasaules kausa Centrāleiropas zonas
posms šķēršļu pārvarēšanā.
23.40 «Galapagu salas». Dokumentāla daudzsēriju filma
(ar subt.). 3.sērija.
0.40 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls». (angļu val.,
ar subt.).
1.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.05 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
4.00 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām
Kuldīgas novadā».*
4.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
5.15 «Karamba!» Humora raidījums.
5.35 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 5.sērija.
7.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 16.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Agata Kristi. Nozieguma partneri». Lielbritānijas detektīvseriāls. 2015.g. 3. un 4.sērija.
12.15 «Mans bērns var!?» TV šovs.
13.10 «Skaistulītes». Krievijas melodrāma (ar subt.). 2014.g.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Jauno izpildītāju konkurss «SuperMikrofons»». Koncerts.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Latvijas faili. Medaļas cena». Latvijas dokumentāla filma.

21.10 «Izdzīvotāji 30». ASV realitātes šovs. 2015.g. 9.sērija.
22.10 «Nesauciet mani par vectētiņu». Vācijas komēdija. 2015.g.
0.05 «Purvāji 4». ASV seriāls. 3.sērija.
1.00 «Pegija sprukās». Vācijas kriminālkomēdija. 2008.g.
2.30 «Šķirties vai nešķirties». Vācijas komēdija. 2014.g.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
5.50 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 13.sērija.
6.55 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
8.30 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā 2».
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10.00 «Superbingo».
11.05 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs.
2015.g. 7. un 8.sērija.
13.25 «Bēthovens 3». ASV komēdija. 2000.g.
15.35 «Daktere Dūlitla: Miljons dolāru krancis». Komēdija. 2009.g.
17.25 «Imperators lamas ādā». ASV animācijas filma. 2000.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Amerikāņu nindzjas 2». ASV šovs.
20.10 «X cilvēki: Pēdējā sadursme». Lielbritānijas un ASV
spraiga sižeta fantastikas filma. 2006.g.
22.20 «Rītdiena, kad sākās karš». Austrālijas spraiga sižeta
drāma. 2010.g.
0.30 «Briesmoņi». Jaunzēlandes un ASV komiska šausmu
filma. 1996.g.
2.40 «Briesmonis Parīzē». Francijas animācijas filma. 2011.g.
4.00 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs.
2015.g. 7.sērija.
4.50 «TV3 ziņas».

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības jūlijā un augustā
Vizāžas tehnoloģijas
26.07., 09.08., 23.08.
Manikīra un pedikīra tehnoloģijas
26.07., 10.08., 24.08.
Gēla nagu modelēšana
15.07., 29.07., 12.08.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
25.07., 08.08., 22.08.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)25.07., 08.08., 22.08.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
20.07., 27.07., 10.08.
Skropstu ilgviļņi
20.07., 27.07., 10.08.
Vaksācija
16. – 17.08., 13. – 14.09.
Solāriju darbinieku apmācība
09.08., 06.09., 05.10.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
18.07., 01.08., 15.08.
Nagu dizains
28.07., 11.08., 25.08.
Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
5.50 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 12.sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.10 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
8.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
9.10 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
10.00 «Amerikāņu nindzjas 2». ASV šovs.
11.05 «Briesmonis Parīzē». Francijas animācijas filma. 2011.g. .
12.50 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.35 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 6.sērija.
14.40 «Dvīņi». ASV komēdija. 1988.g.
16.55 «Iepazīsties – mazie Fakeri!» ASV komēdija. 2010.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Imperators lamas ādā». ASV animācijas filma. 2000.g.
21.10 «Daktere Dūlitla: Miljons dolāru krancis». Komēdija. 2009.g.
23.00 «Sacīkstes uz dzīvību un nāvi». ASV un Vācijas fantastikas trilleris. 2008.g.
1.05 «Motelis». ASV spriedzes filma. 2014.g.
3.10 «Džefs, kurš dzīvo mājās». ASV komēdija. 2011.g.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 31. jūlijs
LTV1

Nāc un veido savu karjeru
Jelgavas Amatu vidusskolā!

5.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»
turpina uzņemt bērnus
no 1,6 līdz 6 gadu vecumam.
Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63011290, 20021871, 26448426.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516) izsludina
konkursu uz Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu
vadības sektora projektu vadītāja amata vietu (1 vakance).

Turpinās dokumentu pieņemšana
Pēc pamatskolas
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists
Grāmatvedis
Tērpu stila speciālists
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Konditors
Pavārs
Frizieris

Mācību
ilgums
gados
4
4
4
4
4
3
3
3

Ar 7 klašu izglītību

Montāžas darbu atslēdznieks
«Dominante Park», reģ.Nr.40003921623,
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Saulgoži, LV-2123;
www.trialtolatvia.lv
«Trialto Latvia», viens no lielākajiem, modernākajiem
un vadošajiem loģistikas centriem Baltijā,

no 15. augusta aicina pievienoties:

• krāvējus(-as);
• marķētājus(-as).
Piedāvājam:
• stabilu un uz izaugsmi vērstu atalgojumu –
no 2,81 EUR (bruto) stundā;
• sociālās garantijas, apmācību, draudzīgu kolektīvu;
• darba laiku maiņās: 2 dienas strādā
(no plkst.8.30 līdz 22), 2 dienas brīvas;
• transportu, kas nogādās jūs līdz darbam un pēc
darba uz mājām.
Pieteikumu ar vēlamā amata norādi lūdzam sūtīt pa e-pastu
darbs@trialtolatvia.lv, zvanīt pa tālruni 27891634 vai ierasties personīgi «Dominante Park» darba dienās plkst.8.30.

Ar 8 klašu izglītību
Pavāra palīgs

3
2

Pēc vidusskolas – ES fondu projekts «Sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros»
Viesmīlis
Grāmatvedis
Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Frizieris
Vizāžists

No 17 gadu vecuma ar pamatizglītību
Atslēdznieks
Virpotājs
Frēzētājs
Pavārs
Šuvējs

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

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

Galvenie pienākumi:
1. konsultēt pašvaldības institūcijas, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus un fiziskas
personas par investīciju piesaistes iespējām un projektu pieteikumu sagatavošanu;
2. veikt pašvaldības investīciju projektu iesniegumu izstrādi, iesniegšanu un projektu
īstenošanu;
3. koordinēt pašvaldības institūciju investīciju projektu iesniegumu izstrādi, iesniegšanu un projektu īstenošanu;
4. organizēt projektu iesniegumu sagatavošanu atbilstoši finansējuma devēja prasībām;
5. meklēt un apkopot informāciju par pilsētas attīstībai aktuālu projektu ideju finansējuma piesaistes iespējām;
6. savas kompetences ietvaros piedalīties pašvaldības attīstības dokumentu izstrādē.
Prasības pretendentam:
• augstākā izglītība;
• darba pieredze ES fondu projektu sagatavošanā, koordinēšanā un vadībā (tiks
uzskatīta par priekšrocību);
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• ļoti labas angļu valodas zināšanas;
• labas sadarbības veidošanas prasmes, spēja analizēt, strādāt intensīvi, patstāvīgi
un uzņemties atbildību;
• spēja noteikt prioritātes un strādāt vienlaicīgi ar vairākiem projektiem, iekļaujoties
noteiktajos termiņos;
• labas organizatoriskās prasmes;
• labas praktiskā pielietojuma prasmes darbam ar «MS Office» un biroja tehniku.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā.
Dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora
projektu vadītāja amata konkursam» līdz 2016. gada 29. jūlijam (ieskaitot).
Tālrunis uzziņām 63005583, e-pasts anita.kulsa@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 32. amata saimes IIC līmenī (10. mēnešalgu grupa).
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NOTIKUMI

Pasākumi pilsētā
21. jūlijā pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
22. jūlijā pulksten 16 – tikšanās ar mākslinieci Džemmu Skulmi (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
22. jūlijā pulksten 22.30 – brīvdabas kino: filma «Vīzijas». Biļešu cena – 
€ 3,50 (Jāņa Asara ielā 17). Nepiemērotu laikapstākļu dēļ seanss var tikt atcelts.
30. jūlijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: V.Sauleskalns
«Meldermeitiņa». Režisors A.Matisons. Biļešu cena – € 3 – 4 (Uzvaras parkā).
30. jūlijā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Lauku muzikanti». Ieeja – no
pulksten 21. Biļešu cena – € 3 (Pasta salā).
31. jūlijā – ģimenes diena «Esam kopā» Uzvaras parkā. Pulksten 12 – koncertuzvedums ģimenēm ar bērniem «Daba ienāk pilsētā». Piedalās bērnu deju
kolektīvs «Ieviņa», Jelgavas Jaunais teātris un TDK «Zemgaļi». Biļešu cena – 
€ 1.Pulksten 18 – Tērvetes novada amatierteātra «Trīne» izrāde «Trīnes grēki» –
joki ar prologu un epilogu vienā daļā. Režisore – Dz.Zimaiša. Biļešu cena – € 1.
31. jūlijā pulksten 13 – ekskursija kājām «Jelgava 1944. gada jūlija liesmās».
Sākums – no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa. Pieteikšanā pa tālruni 63005447.
Dalības maksa – € 1.
31. jūlijā – aktīvā svētdiena «Dejo līdzi»: pulksten 19 – koncerts «Raits deju solis». Piedalās Jelgavas tautas deju kolektīvi; pulksten 20 – dejas ar DJ JAX – atpūta
un laba laika pavadīšana vasarīgos mūzikas ritmos. Biļešu cena – € 1 (Pasta salā).
5. augustā pulksten 21 – latviski jautra dziesmu spēle «Muļķe sirds». Piedāvā
«Muzikālais teātris 7». Režisors – V.Šoriņš. Piedalās: A.Stafecka, D.Skutelis, A.Daņiļenko, L.Robežniece, Z.Neimanis, Z.Jančevska, Z.Burnicka, V.Zilveris, J.Suvorova, grupa «Tirkizband» un dejotāji A.Kivlenieka vadībā. Biļešu cena – € 6 – 10 (Pasta salā).
13. augustā pulksten 18 – «Rumbas kvarteta» koncerts un zaļumballe «Jaunības
atmiņās...». Jaunā diska «Cita dziesma» prezentācija. Biļešu cena – € 7 (Pasta salā).
19. augustā pulksten 20 – TV3 pilngadības kabarē. Grandiozajā šovā piedalīsies «Cabaret» dīvas E.Rozentāle un A.Vītoliņa, kā arī R.Eilands, dejotāji,
akrobāti, TV3 seriālu aktieri un ētera personības. Režisors V.Runtulis. Biļešu
cena – € 12 – 70 (Zemgales Olimpiskajā centrā).
23. augustā pulksten 14 – Staļinisma un nacisma upuru atceres diena (Svētbirzī).
27. augustā pulksten 9 – XVI Vispārējie piena, maizes un medus svētki
(Hercoga Jēkaba laukumā). No pulksten 14 – XIV Piena paku laivu regate
(Lielupes promenādē Pasta salā).

Ceturtdiena, 2016. gada 21. jūlijs

Izstādē var iepazīt
noslēpumaino piekto
elementu

Izstādes

Foto: Austris Auziņš

Līdz 1. augustam – Valērijas Kravales laikmetīgās mākslas personālizstāde «4 elementi. Savienojumā ar cilvēku» (Bērnu un jauniešu mūzikas klubā Dobeles ielā 68).
Līdz 19. augustam – mākslinieces Indras Grasbergas gleznu izstāde «Vasaras
krāsas» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 28. augustam – izstāde «Greizā attīstība». Autores – Ingūna Skuja un
Melisa Breidena (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 29. augustam – fotokonkursa «Mana Jelgava» 1. posma dalībnieku
darbu izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 29. augustam – fotoizstāde «Starptautiskajam smilšu skulptūru festivālam «Summer Signs» 10 gadi» (kultūras nama 1. stāva galerijā).
Līdz 31. augustam – Andas Kalniņas gleznu izstāde «Vasara» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 4. septembrim – Džemmas Skulmes gleznu izstāde «Dialogi» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Jelgavas pils
atvērta arī vasarā

 Jana Bahmane

«Pilsētā pietrūkst laikmetīgās mākslas,» uzskata
jelgavniece Valērija Kravale,
kuras pirmā laikmetīgās
mākslas personālizstāde «4
elementi. Savienojumā ar
cilvēku» tika atklāta vakar,
20. jūlijā, Bērnu un jauniešu mūzikas kluba (BJMK)
ēkā – zālē, kur agrāk atradās mākslas galerija «Suņa
taka».
Valērija stāsta, ka izstādē fotogrāfijās var iepazīties ar viņas skatījumu
uz četriem dabas elementiem – zemi,
uguni, ūdeni un gaisu – un cilvēka
mijiedarbību ar tiem. «Darbos var
ieraudzīt, kā elementi savienojas ar
cilvēku un kādu spēku tie mums dod.

Vēstījumu papildina arī katra elementa mitoloģiskās nozīmes skaidrojums,»
tā V.Kravale. Līdztekus fotoattēliem
izstādē var apskatīt arī jelgavnieces
radīto instalāciju un video mākslas objektu, kuram māksliniece, vēlēdamās
radīt pilnvērtīgākas sajūtas, piešķīrusi
vairākas dimensijas. Izstādes apmeklētājiem tiks sniegta iespēja iepazīties
ar piekto elementu, kuru idejas autore
vēlas ļaut katram izzināt pašam. «Viņš
ir tikpat noslēpumains, kārdinošs un
spēcīgs kā uguns, brīžiem drūms, bet
visbiežāk – kaut kas neaptverams,
tomēr neiedomājami skaists,» tā
V.Kravale. Izstādes atklāšanas pasākumu bagātināja arī performance ar
laikmetīgās dejas elementiem, kurā
piedalījās jelgavnieki Helēna Sarkisjane, Matīss Ozols un Klāvs Kristaps
Košins.
Jaunā māksliniece atklāj, ka, vi-

ņasprāt, Jelgavā trūkst vietu, kur var
baudīt kvalitatīvu laikmetīgo mākslu.
«Manuprāt, laikmetīgā māksla savā
būtībā ir piemērota jauniešiem, un
viņi spēj asociēties ar to labāk nekā
ar akadēmisko mākslu,» skaidro
V.Kravale.
Pati Valērija šogad pabeigusi BJMK
Rokskolu un atklāj, ka izstādes tapšanu atbalstījuši skolas pasniedzēji
– viņi audzēkņus atbalsta ne tikai
muzikālajās gaitās, bet iedrošina
arī citu mākslas formu izzināšanā.
Jelgavniece spriež, ka laikmetīgās
mākslas «izjūta» viņai radusies, iedvesmojoties no Latvijā un pasaulē
redzētajām izstādēm, taču pati viņa
mācījusies zīmēšanu pie Ulda Rogas
un apguvusi fotogrāfijas mākslu pie
Jura Zēberga.
Laikmetīgās mākslas izstāde BJMK
ēkā būs apskatāma līdz 1. augustam.

Svētdien – brīvdabas pasākumi
visai ģimenei
 Jana Bahmane

Foto: Austris Auziņš

 Jana Bahmane

Līdz pat vasaras beigām,
31. augustam, Jelgavas pils
būs atvērta katru dienu. Apmeklētāji varēs pastaigāties
pils pagalmā, kā arī aplūkot
muzeja vēstures ekspozīciju
un aktuālās izstādes.
Pils vēstures ekspozīcijā var iepazīties ar vecās Livonijas ordeņa pils un
pašreizējās pils celtniecības vēsturi,
uzzināt par paveikto pils vēsturiskajā
izpētē un saglabāšanā. Joprojām pils
aulas foajē ir skatāma izcilajiem jelgavniekiem veltītā izstāde «Mēs Jelgavā
un pasaulē», kuras koncepcijas pamatā ir trīs elementi – Jelgava, personība
un stāsts. Lielformāta fotogrāfiju
izstādē katra personība ir iemūžināta
vidē, kas to visvairāk raksturo vai
iedvesmo, kopā veidojot 12 stāstus

par cilvēkiem, kas ar savu talantu un
profesionalitāti bagātinājuši kultūrtelpu Latvijā un ārpus tās. Izstādē
apskatāmi, piemēram, dramaturģes
Daces Micānes-Zālītes, Jelgavas Ādolfa Alunāna teātra režisores Lūcijas
Ņefedovas, filozofa Ilmāra Šlāpina un
citu personību portreti.
«Jau pagājušogad novērojām, ka pilsētas viesu vēlme ielūkoties Jelgavas
pilī arī vasaras laikā ir manāmi pieaugusi. Īpaši brīvdienās – gan ģimenes no
citām Latvijas pilsētām, gan ārzemju
viesi izrāda interesi apmeklēt Jelgavas
nozīmīgāko kultūrvēsturisko celtni,»
stāsta LLU Komunikācijas un mārketinga centra vadītāja Lāsma Dobele.
Interesenti, kas vēlas pamatīgāk
izzināt pils vēsturi, var vērsties pie
muzeja darbiniekiem, kuri labprāt
iepazīstinās viesus ar Jelgavas baroka
pērli. Ieejas maksa pilī pieaugušajiem
– 2 eiro, skolēniem – 1 eiro.

Svētdien, 31. jūlijā, Uzvaras parkā un Pasta salā
notiks pasākumi, kuros ar
līksmu un izzinošu koncertprogrammu tiks aizvadīta
pēdējā šī mēneša diena.
Pulksten 12 Uzvaras parkā
notiks saliedējošs pasākums
ģimenēm «Esam kopā», kas
jelgavniekus aicina uz koncertuzvedumu «Daba ienāk
pilsētā», kā arī uz Tērvetes
novada amatierteātra «Trīne» izrādi «Trīnes grēki», kas
Uzvaras parkā sāksies pulksten 18. Savukārt pulksten
19 Pasta salā tradicionālo
deju cienītāji varēs izbaudīt Jelgavas deju kolektīvu
sniegumu koncertā «Raits
deju solis» un vakara izskaņā dejot dīdžeja Jāņa Kuķa
jeb DJ JAX pavadībā.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Kultūra» producents Gundars
Caune stāsta, ka turpmāk Jelgavā plānots organizēt vairāk pasākumu, kas
orientēti uz ģimenēm, tādēļ Uzvaras
parkā laipni aicinātas Jelgavas ģimenes, kas vēlas kopīgi pavadīt laiku,

baudot brīvdabas kultūrprogrammu.
«Koncertuzvedumā tiks atspoguļota
dabas ienākšana pilsētā un cilvēka
satikšanās ar to,» stāsta Jelgavas Jaunā teātra mākslinieciskais vadītājs un
uzveduma režisors Rihards Svjatskis,
papildinot, ka šajā stāstā akcents likts
uz to, kā daba izjūt un vērtē cilvēku,
nevis otrādi. Koncertuzvedumā «Daba
ienāk pilsētā» tiks rādīti fragmenti no
bērnu deju kolektīva «Ieviņa» koncerta «Stādīju ieviņu», kurus papildinās
pašmāju deju kolektīvs «Zemgaļi» un
Jelgavas Jaunā teātra aktieri. Režisors
R.Svjatskis stāsta, ka šis uzvedums
ir īpaši aktuāls ģimenēm ar maziem
bērniem, jo caur stāstiem un dejām
tas māca, kā godāt dabu un nepieļaut
kļūdas saskarsmē ar to. «Cilvēks ir cieši sasaistīts ar dabu – dabas ritējums
ietekmē arī cilvēka dzīves ritējumu,»
skaidro režisors.
Savukārt pulksten 18 interesenti
aicināti uz Tērvetes novada amatierteātra «Trīne» izrādi «Trīnes grēki».
Teātra vadītāja un iestudējuma režisore Dzintra Zimaiša stāsta, ka šī izrāde
teātra repertuārā ieņem nozīmīgu vietu. ««Trīnes grēki» ir pirmā izrāde, ko
teātris iestudējis pirms aptuveni simts
gadiem, taču jelgavnieki varēs baudīt
izrādes jaunāko iestudējumu, kas tapis
2014. gada pavasarī, atzīmējot teātra

pašreizējā sastāva 15. pastāvēšanas
gadadienu,» atklāj Dz.Zimaiša. Izrādes prologu un epilogu uzrakstījusi
jelgavniece Gunta Micāne. Režisore
stāsta, ka, iespējams, tuvojoties teātra
divdesmitajai gadadienai, izrāde tiks
iestudēta no jauna. «Mainās mūsu
aktieru paaudze, tādēļ jāmainās arī
iestudējumam. Katrs jauns autors,
režisors un aktieris spēj izrādē ienest
ko jaunu,» tā Dz.Zimaiša. Režisore uzskata, ka šī Rūdolfa Blaumaņa tautas
luga ir lieliski piemērota izrādīšanai
ārtelpā, un jelgavniekiem būs iespēja
to novērtēt. Uz pasākumu «Esam
kopā» laipni aicinātas Jelgavas ģimenes un pilsētas viesi. Biļešu cena par
katru no uzvedumiem – 1 eiro.
Turpinot kultūrprogrammu, pulksten 19 jelgavnieki aicināti uz pasākumu aktīvā svētdiena «Dejo līdzi»,
kas notiks Pasta salā. Pasākums
sāksies ar koncertu «Raits deju solis», kurā piedalīsies Jelgavas tautas
deju kolektīvi, savukārt pulksten 20
pasākuma apmeklētāji varēs izbaudīt
vasarīgus deju ritmus kopā ar dīdžeju.
Uz pasākumu aicināti tie jelgavnieki,
kas vēlas enerģiski aizvadīt svētdienas vakaru, gan baudot tautas deju
ansambļu – «Diždancis», «Jaunība»,
«Laipa» – sniegumu, gan arī dejojot
dīdžeja pavadībā. Biļešu cena – 2 eiro.

