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Jaunatnes olimpiādē
Jelgavai 47 godalgas
Foto: Austris Auziņš

 Ģirts Pommers

No 7. līdz 9. jūlijam Cēsīs un vēl 11 Latvijas
vietās notika VII Latvijas Jaunatnes vasaras
olimpiāde, kurā ceturto
lielāko medaļu ražu ieguva Jelgavas sportisti.
Vairāk godalgu saņēma
tikai Rīgas, Daugavpils
un Liepājas pārstāvji.
Mūsu delegācija kopumā izcīnīja 47 medaļas
– 11 zelta, 21 sudraba
un 15 bronzas.
«Ja ņemam vērā mūsu sportistu
sniegumu katrā konkrētajā sporta
veidā, var teikt, ka uzrādīti ļoti
labi rezultāti. Īpaši jāizceļ mums
tradicionāli spēcīgākie sporta
veidi – smaiļošana, kanoe airēšana
un peldēšana. Tāpat arī boksā jau
vairākus gadus piedalās talantīgi

Jelgavas jaunieši. Prieks, ka tādās
disciplīnās kā karatē un burāšanā,
kurās startējām pirmo reizi, izdevies izcīnīt godalgas. Jau nākamajā
olimpiādē mūsu pilsētu varētu
pārstāvēt vairāki dalībnieki karatē
un badmintonā,» Jaunatnes olimpiādē sasniegto vērtē Jelgavas
Sporta servisa centra vadītāja
vietniece Maija Actiņa.
Jāatgādina, ka 2015. gadā Latvijas Jaunatnes olimpiāde notika
Valmierā, taču, līdzīgi kā šogad,
arī pirms diviem gadiem virkne
sacensību notika citviet. Jelgavas pilsētas delegācijā toreiz tika
iekļauti 116 sportisti, savukārt
rezultātu veidoja 42 godalgas,
no tām 9 zelta, 11 sudraba un
22 bronzas medaļas. 2015. gadā
lielāko tiesu godalgu izcīnīja smaiļotāji un kanoe airētāji (15), kā arī
peldētāji (12).
Arī šogad vērojama līdzīga aina
– visvairāk medaļu ieguvuši peldē-

tāji, kuriem palīdzēja mājas sienas
– LLU Sporta centra peldbaseins.
Jelgavnieki kopumā izcīnīja 2 zelta, 9 sudraba un 6 bronzas medaļas. Apmierināta ar jauno peldētāju
sniegumu ir Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas direktore Zelma
Ozoliņa: «Startējām ļoti labi – komandu cīņā zaudējām tikai Rīgai.
Lielākā daļa no mūsu sportistiem
ierindojās spēcīgāko sešniekā,
dažiem tikai nedaudz pietrūka līdz
godalgu sasniegšanai.» Sacensībās
Jelgavā atklājās arī Jaunatnes
olimpiādes aizkulises, piemēram,
Ventspils pilsētu pārstāvēja līdz
šim nezināmi peldētāji, ar kuriem
vairums peldēšanas pārstāvju
pirmo reizi iepazinās tikai apbalvošanas ceremonijā.
Savukārt šogad visvairāk zelta
godalgas (4) izcīnījuši smaiļotāji
un kanoe airētāji. Spilgtus rezultātus uzrādīja un pa divām zelta
medaļām ieguva kanoisti Roberts

Lagzdiņš un Matīss Ozols, kuri
pēc uzvaras 1000 metru divnieku
distancē norādīja, ka pārstāvēt
savu pilsētu allaž ir patīkami. «Jau
pirms starta zinājām, ka olimpiādē
vēlamies sasniegt labu rezultātu.
Šādas sacensības notiek reizi
divos gados, tāpēc tās savā ziņā ir
īpašas,» pauž uzvarētāji.
Priekuļu vidusskolā izvietotajā boksa ringā startēja treneru
Aleksandra Knoha un Anatolija
Červjakova trenētie bokseri, kuri
izcīnīja 2 zelta, 1 sudraba un 1
bronzas medaļu. Par čempioniem
savā svara kategorijā kļuva Ņikita
Ptičkins (svara kategorijā līdz 52
kilogramiem) un Edmunds Lindermanis (līdz 81 kilogramam),
sudraba godalgu smagākajā svara
kategorijā (virs 91 kilograma)
ieguva Ēriks Balodis, bet Ēriks
Mantula (līdz 60 kilogramiem)
sacensības noslēdza ar bronzu.
Turpinājums 5.lpp.
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Dome lems par Vakarskolas
turpmāko darba organizāciju
 Jānis Kovaļevskis

«Mums jāizšķiras par
to, vai vēlamies saglabāt 6. vidusskolu,
jo bez reformām pārskatāmā nākotnē šī
skola vismaz vidusskolas statusā nevarēs
pastāvēt nepietiekamā
audzēkņu skaita dēļ,»
uzsver Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
pamatojot ieceri par
Vakara (maiņu) vidusskolas pārcelšanu uz
6. vidusskolas telpām.
Otrdien 11. jūlijā, Jelgavas domes Izglītības un sporta komitejā
tika skatīts jautājums par Vakara
(maiņu) vidusskolas darba organizāciju nākamajā mācību gadā.
Sagatavotais lēmumprojekts
paredz, ka aptuveni 120 Vakara
(maiņu) vidusskolas klašu skolēni
mācības turpinās 6. vidusskolas
telpās, kur šobrīd no 42 mācību
kabinetiem ikdienā intensīvi tiek
noslogoti 24. Proti, skolā, kura
var uzņemt līdz 1200 audzēkņiem, reāli mācās 587 skolēni, bet
kopā ar pirmsskolas grupām tie
ir 649 bērni. Savukārt 44 Vakara
(maiņu) vidusskolas pamatskolas
klašu skolēni tāpat kā līdz šim
mācības turpinās Skolotāju ielā 8.
6. vidusskolas audzēkņu vecāki, tiekoties ar domes priekšsēdētāju, pauda bažas par to,
kā skolas vidē iekļausies Vakara
(maiņu) vidusskolas pamatskolas
audzēkņi, no kuriem jaunākajam
skolēnam ir 14 gadi. Pašvaldība
piedāvāja šādu kompromisu —
6. vidusskolas telpās mācības
šī gada 1. septembrī uzsāks
tikai Vakara (maiņu) vidusskolas
10.—12. klašu audzēkņi, kuri
skolu apmeklēs piektdienu pēcpusdienās un sestdienās. «Mums
nav iespējas atlikt šo lēmumu,
jo nevaram atļauties uzturēt
divas pustukšas skolas, turklāt
izskatīšanai Saeimā tiek gatavots
priekšlikums gan par vakarskolu darba organizāciju, gan par
to, kādiem kritērijiem jāatbilst
vidusskolām. Diemžēl šobrīd
6. vidusskola ar vienu klasi katrā
vidusskolas klašu grupā neatbilst
šiem kritērijiem,» tā A.Rāviņš,
uzsverot, ka vienlaikus jādomā

arī par to, kā paaugstināt izglītības kvalitāti, jo vecāki saviem
bērniem skolu izvēlas ne tikai
pēc mikrorajona principa, bet
arī ņem vērā izglītības kvalitātes
rādītājus, pedagogu profesionalitāti un pieejamo infrastruktūru.
«6. vidusskolā ir pieejami moderni dabaszinātņu un tehnoloģiju
kabineti, katra šāda kabineta izveidē ieguldīti ap 100 tūkstošiem
eiro. Mūsu uzdevums ir izmantot
šos resursus efektīvi un pareizi.
Stabilizējoties 6. vidusskolas skolēnu skaitam, varēsim lemt arī
par turpmāko skolas attīstību,
stadiona rekonstrukciju un citiem nepieciešamajiem darbiem,
bet jau nākamgad uzsāksim
Loka maģistrāles rekonstrukciju,» pauž domes priekšsēdētājs.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza skaidro,
ka abas skolas nākamajā mācību gadā strādās kā atsevišķas
juridiskas personas, turklāt
Vakara (maiņu) vidusskolā vidusskolēniem mācības notiks
tikai piektdienu pēcpusdienās un
sestdienās. «Esam sagatavojuši
priekšlikumu arī par papildu pamatskolas izglītības programmu
licencēšanu 6. vidusskolai no
2018./2019. mācību gada, kad
skola varēs sākt bērnu, kas apgūs
izglītību valsts valodā, uzņemšanu arī 1. klasē. Šīm programmām
varētu būt pieprasījums, jo vienīgā vidusskola Pārlielupē, kura
īsteno izglītības programmas
latviešu valodā, ir 4. vidusskola,
kas šobrīd ir pārpildīta. Līdztekus 6. vidusskolai būs jālicencē
arī vispārējā vidējās izglītības
programma vakara un neklātienes mācībām,» tā G.Auza.
Jāpiebilst, ka līdz šim notikušas
vairākas tikšanās ar abu skolu
pedagogiem un vecākiem, un
lielākā daļa priekšlikumu par to,
kā risināt šo jautājumu, ir ņemti
vērā. «Pēc vecāku ierosinājuma
skolā veidosim jaunas izglītības programmas, lai piesaistītu
papildu audzēkņus. Ja spēsim
piedāvāt kvalitatīvu izglītību,
būs arī skolēni. Vakara (maiņu)
vidusskolā strādā daudz profesionālu pedagogu, kurus vēlamies
iesaistīt arī 6. vidusskolas darbā,»
uzsver G.Auza.
Gala lēmumu par izmaiņām
pilsētas izglītības sistēmā plānots
pieņemt 20. jūlija domes sēdē.

LLU pieteikumu skaits studijām līdzīgs kā pagājušajā gadā
 Ģirts Pommers

11. jūnijā noslēdzās pieteikšanās studijām Latvijas
Lauksaimniecības universitātē (LLU) pamatstudiju
vai augstākā līmeņa studiju programmās. Kā informē LLU Studiju centra vadītāja Sandra Sproģe, šo
iespēju klātienē izmantoja un Uzņemšanas nakti
apmeklēja 70 reflektanti un 23 topošie maģistranti, savukārt kopējais pieteikumu skaits studijām ir
līdzīgs kā pagājušajā gadā.

Statistika apliecina, ka šogad
studijām LLU pamatstudiju
programmās saņemti 2674
pieteikumi, savukārt kā pirmo
prioritāti kādā no Jelgavā piedāvātajiem studiju virzieniem
norādījuši 769 reflektanti. Jāpiebilst, ka 2016./2017. mācību gadā situācija bija līdzīga,
attiecīgi tika saņemti 3011

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

pieteikumi (ar pirmo prioritāti
– 820). S.Sproģe norāda, ka provizoriskie rezultāti vērtējami kā
labi: «Saistībā ar to, ka kopējais
studējošo skaits valstī krītas,
arī mums būs mazāk studentu,
taču šī starpība būs 5 % robežās.
Nedaudz pārsteidz nelielais
pieteikumu skaits Lauksaimniecības studiju programmās, jo

63048800

birojs@info.jelgava.lv

pirms tam jauniešu interese par
šo programmu bija izteiktāka.»
Kopumā populārākās joprojām ir studiju programmas
Meža fakultātē (425 pieteikumi), Vides un būvzinātņu
fakultātē (425 pieteikumi),
Veterinārmedicīnas fakultātē
(227 pieteikumi uz 80 vietām)
un Tehniskajā fakultātē (460

pieteikumi).
Papildpieteikšanās vakantajām studiju programmām, tai
skaitā valsts budžeta finansētajām vietām, tiks izsludināta 25.
jūlijā un ilgs līdz 25. augustam.
1. kārtas konkursa rezultāti
tiks paziņoti 14. jūlijā, savukārt
18. jūlijā tiks publicēti 2. kārtas
konkursa rezultāti.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Bērna dusmas un agresija –
kā ar to tikt galā?
 Kristīne Langenfelde

«Ja bērns atnāk uz skolu un dusmu brīdī iesper ar kāju
klasesbiedram, visbiežāk tam par iemeslu kalpo fakts,
ka, šādi rīkojoties, viņš jūtas pasargāts. Būtiski ir apzināties, ka drošības sajūta bērnam ir ļoti svarīga. Varbūt
tas skan mazliet dīvaini, taču šim apgalvojumam ir
loģisks pamatojums. Bērns īsteno to rīcības modeli, ko
viņš ir apguvis mājās. Ja skaļa lamāšanas, citu cilvēku
fiziska aizskaršana ir veids, kā problēmas tiek risinātas
bērna ģimenē, tad viņam šī rīcība šķiet pašsaprotama.
Viņš nepazīst citu uzvedības modeli – attiecīgi bērns
sajūtas nedroši, ja pēkšņi apkārt esošie cilvēki pret
viņu izturas laipni. Viņš pie šādas attieksmes vienkārši
nav pieradis un nezina, kā uz to reaģēt. Taču mēs, pieaugušie, bieži vien to neapzināmies, aprobežojoties ar
to, ka bērnu vienkārši sarājam. Un viņš bļauj pretī, jo
tas ir viņam saprotams modelis,» stāsta Sidnejas Notre
Dame Universitātes lektore Ilona Brūveris. Viņa šogad
Jelgavas pedagogus divu dienu seminārā teorētiski un
praktiski izglītoja par to, kā tikt galā ar bērna dusmām
un agresiju. «Atpazīt dusmu un agresijas cēloņus, kā arī
tos novērst patiesībā būtu jāprot katram no mums,»
atzīst I.Brūveris.
Austrālijas lektore, kurai ir nozīmīga pieredze darbā ar skolēnu
uzvedības problēmām, jau piecus
gadus veiksmīgi sadarbojas ar
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centru, kur ik gadu
vada semināru par kādu no bērnu
uzvedības izglītošanā aktuālām
tēmām. «Neprasme tikt galā ar
dusmām vai agresiju nav nekas
jauns, un tā nav tikai Latvijas
sabiedrības problēma – līdzīga
situācija valda visā pasaulē. Taču
esmu pārliecināta – ja vien tā nav
specifiska medicīniska diagnoze,
katrs no mums var iemācīties
savaldīt dusmas un tikt galā ar
agresiju,» saka I.Brūveris.
Kā jūs definētu, kas ir «dusmas» un kas «agresija»?
Dusmas ir sajūtas, emocijas – tāpat kā prieks vai sāpes. Un ir tikai
normāli, ja cilvēks laiku pa laikam
tās piedzīvo. Svarīgākais ir spēt ar
dusmām cīnīties un saprast cēloni,
kāpēc es skaišos. Savukārt agresija
ir uzvedības veids, un tā ne vienmēr ir saistīta ar dusmām. Cilvēks,
kurš sadusmojas, ne vienmēr taču
kļūst agresīvs, vai ne? Svarīgākais
šajā jautājumā ir sajust robežas.
Lasot lekcijas dažādās pasaules
valstīs, es novēroju tendenci, ka
mūsdienās robežas kļūst arvien
izplūdušākas.
Kāpēc?
Manuprāt, pamatojums šādai situācijai meklējams jau 20.
gadsimta 70. gados, kad pasaulē
bija jūtams tāds kā atbrīvošanās
periods, sāka valdīt izteiktāka demokrātijas izjūta, attiecīgi daudzi
vecāki savus bērnus sāka audzināt
brīvāk, dāvājot viņiem to, ko paši
nav saņēmuši. Un kādā brīdī,
iespējams, daļai sabiedrības sāka
šķist, ka demokrātijā robežām
nav jābūt. Tādējādi robežlīnija
kļuva ļoti izplūdusi. Ja mēs šobrīd
ieslēgtu kādu televīzijas šovu, vai
mēs tajā dzirdētu, ka kāds dusmīgam oponentam mierīgā tonī
pajautātu: «Tu esi dusmīgs? Vai tu
vēlies par to parunāt?» Smieklīgi…
Protams, ka, nē. Šova tapšanai ir
nepieciešamas emocijas, un, ja līdztekus tiek pievienota arī agresija,
tad šovs ir panākts. Dusmošanās

un agresivitāte ir kļuvusi par neatņemamu mūsu dzīves sastāvdaļu.
Turklāt tieši šīs jaunās paaudzes
vecāku bērni mūsdienās apmeklē
skolas, un viņu izpausmes mēs
redzam ikdienā.
Kādas ir pirmās pazīmes, ko
iespējams identificēt?
Vai zināt, ko man visbiežāk
atbild pedagogi, ja mēs runājam
par bērnu uzvedību? Nav svarīgi,
kurā pasaules malā es ar viņiem
tiktos – Anglijā, ASV, Austrālijā,
Latvijā vai kur citur –, pārsvarā
pedagogi atzīst: «Lielākā problēma
ir bērna uzvedība klasē – viņš neklausās, runā pa telefonu, traucē
klasesbiedrus.» Tas ir pirmais
simptoms, kas apliecina faktu,
ka kaut kas nav kārtībā ar bērna
emocionālajām un sociālajām
prasmēm – tā ir necieņas izrādīšana. Attiecīgi cieņpilna attieksme
pret cilvēkiem, dzīvniekiem un
dabu ir viena no sociālajām prasmēm, kas nepieciešama mūsdienu
sabiedrības pastāvēšanai. Ja mājās
bērns moka kaķīti, uz šādu rīcību
nedrīkst vienkārši noraudzīties un
nereaģēt – tas ir nopietns signāls
vecākiem, ka bērns nav apguvis
pareizas sociālās prasmes. Tāpat
mājas apstākļos bieži vien var saķildoties māsas vai brāļi, pabakstīt
viens otru, tomēr, ja šādas situācijas atkārtojas regulāri, arvien
asākā formā un ja šādu attiecību
modeli bērns īsteno arī skolā, to
nevar pieņemt kā normu.
Par kādām sociālajām prasmēm jūs runājat?
Pats mazumiņš, ar ko var sākt
jau no bērnības, ir iemācīt bērnam
pieklājību – teikt «paldies» un «lūdzu», uzsmaidīt pretimnācējam.
Zināt, kurā valstī man vislabāk
patīk atrasties? Japānā, jo tik
kulturālus un pieklājīgus cilvēkus
nekur citur pasaulē nevar sastapt.
Taču viņi tādi nepiedzimst – viņus
audzina. Savukārt nākamais
solis ir iemācīt cienīt un respektēt
līdzcilvēkus, nevērtēt sevi augstāk
par citiem. Mums ir pat izveidota
programma, kuras ietvaros bērns
apgūst 30 dažādas prasmes – sākot
no acu kontakta veidošanas un
noturēšanas (kas varbūt šķiet

«Dusmošanās un
agresivitāte ir
kļuvusi par neatņemamu mūsu dzīves
sastāvdaļu. Turklāt
tieši šīs jaunās
paaudzes vecāku,
kuriem robežlīnijas
ir kļuvušas tik ļoti
izplūdušas, bērni
šodien apmeklē
skolas, un viņu
izpausmes mēs
redzam ikdienā,»
saka Sidnejas Notre Dame Universitātes lektore Ilona
Brūveris.
Foto: JV arhīva

pašsaprotami, taču mūsdienās
daudzi bērni to nespēj īstenot) līdz
komunikācijas spēju pilnveidei.
Tāpat apgūstam prasmi klausīties
– ne tikai dzirdēt, ko tev saka, bet
arī izprast saklausītā jēgu. Nerunā tikai tu, ļauj runāt arī citiem!
Nozīmīgi ir saprast, ka jebkurā
sabiedrības grupā ir jādarbojas
win-win principam – abām pusēm
ir jābūt ieguvējām.
Ir zinātniski pierādīts – ja bērnam palīdz izprast savas dusmas
un tikt galā ar agresiju, viņa
mācību rezultāti uzlabojas par 11
procentiem. Enerģija, ko viņš patērē dusmu vai agresijas izrādīšanai,
atbrīvojas, un to var lietderīgi
izmantot citiem mērķiem.
Vai varat ieteikt kādu recepti, ar ko sākt?
Ja man mājās būtu dusmīgs
bērns, es viņam pajautātu: «Ko tu
jūti, kad dusmojies?» Jūs būsiet
pārsteigti, bet visbiežāk spēcīgu
dusmu brīžos cilvēks vienlaikus
izjūt arī fiziskas sāpes – kādam var
sāpēt galva, cits piedzīvo muskuļu
krampjus, vēl kādam griež vēderu.
Šis ir pirmais solis, kā var novērst
bērna domas no aizkaitinājuma
un ļaut saprast, kā viņš jūtas, jo
neviens taču nevēlas mocīties ar
galvassāpēm. Vēl kāds vienkāršs
veids, kas dusmu brīdī ļauj nomierināties, ir mierīga elpošana.
Pasaulē pazīstams ir «Dusmu
termometrs», kas ļauj noteikt un
apzināt savas dusmas – pierakstīt
un pēc tam izanalizēt, cik bieži vai
cik spēcīgi es esmu aizkaitināts,
kāds tam ir iemesls, pēcāk par
to izrunājoties ar vecākiem vai
skolotāju.

bez jebkāda iepriekšēja nolūka,
taču agresivitātes vadīts bērns
to var uztver pavisam citādāk,
un šādai sākotnēji neparedzētai
situācijai var sekot arī kautiņš. Ja
mēs zinām, ka cēlonis ir kļūdaina domāšana, tad es piedāvātu
strādāt pie tā, lai bērns apgūtu
optimistisku domāšanas veidu.
Uz jebkuru situāciju var raudzīties
gan pesimistiski, gan arī optimistiski. Un pat vislielākajam pesimistam var iemācīt uz pasauli lūkoties
caur gaišāku prizmu. Brīdī, kad
jaunieša ģimene no Rēzeknes
pārceļas uz dzīvi Jelgavā, viņam
varētu šķist, ka dzīve ir beigusies,
jo draugi palika vecajā skolā, viņu
neviens neizprot un neuzklausa,
kam loģiski var sekot ne tikai
dusmu izvirdumi, bet arī agresīvas izpausmes. Šādā gadījumā
pieaugušajiem ir jāpalīdz bērnam
ieraudzīt medaļas otru pusi – pievērsties jauniem hobijiem, meklēt
jaunus draugus, sarakstīties ar
līdzšinējiem draugiem. Risinājums
eksistē vienmēr. Galvenais ir saprast to, kas bērnam liek justies
slikti, runāt par šo problēmu un
meklēt risinājumus, nevis ļauties
dusmām.
Mēs daudz runājam par
bērniem. Kā ir ar vecākiem?
Esmu pedagoģe, tāpēc mana
mērķauditorija ir skolotāji un bērni, taču es nekad neatsaku vadīt
lekcijas arī vecākiem. Es uzskatu,
ka viss, ko mēs šobrīd iztirzājam
saistībā ar bērniem, tikpat labi
attiecas arī uz pieaugušajiem.
Pilnīgi pamatots ir uzskats, ka
vecāki, kuru domāšanas modelis
ir kļūdains un kas nespēj tikt galā
ar savām dusmām vai agresiju,
nekad nespēs palīdzēt arī savam
bērnam. Tomēr – ja bērns ir jāmāca, tad jāpatur prātā, ka pieaugušajiem allaž ir iespēja izglītoties
arī pašiem. Turklāt mūsdienu
tehnoloģijas piedāvā tik plašas
iespējas – sāciet kaut vai ar to,
ka ierakstiet «Google» meklētājā
jēdzienu «Dusmu termometrs» un
paanalizējiet paši savas dusmas.

Kas visspilgtāk raksturo
agresīvu bērnu?
Visbiežāk tā ir kļūdaina domāšana. Brīžos, kad cilvēks izjūt
agresiju, viņa spriešanas spējas ir
kļūdainas. To apliecina vienkāršs
piemērs – bērns gaitenī uzgrūžas
virsū citam skolasbiedram. Bērna
galvā uzreiz rodas jautājums:
«Kāpēc viņš man uzskrēja virsū?
Viņš regulāri mani aizskar. Viņš
ir jāsoda.» Realitātē tā, iespējams,
Ar ko, jūsuprāt, visvairāk
bija pavisam nejauša saskriešanās grēko vecāki?

Ar to pašu iepriekš pieminēto
kļūdaino domāšanu. Ja tu savaldi
bērnu, tas nenozīmē, ka tu viņu
fiziski iespaido. Ja tu izvirzi bērnam robežas, tad tās nevar būt tik
pamatīgas, ka rada psiholoģisku
spiedienu. Viens no svarīgākajiem vecāku uzdevumiem ir ne
vien iemācīt bērnam respektēt
un cienīt sevi, bet vienlaikus arī
pašiem cieņpilni izturēties pret
savu atvasi. Kā jau teicu, jebkurās
attiecībās ir jādarbojas win-win
principam – ieguvējiem ir jābūt
abiem, jo tikai tad tās var dēvēt
par attiecībām.
Ko jūs sakāt par šantāžu,
kas mūsdienās bieži ir viens
no izplatītākajiem veidiem, kā
vecāki audzina savus bērnus?
Ja jūs ar to domājat principu
«kamēr neizēdīsi zupas šķīvi,
nekādus saldumus nedabūsi», tad
literatūrā to sauc par Vecmammas
likumu. Ir diezgan saprotams,
kāpēc tas tiek dēvēts tieši šādā
veidā, jo mūsu vecmāmiņas un
vecvecmāmiņas pēc šāda principa
ir audzinājušas savus bērnus. Šī
iemesla dēļ es tajā nesaskatu neko
sliktu – ikvienam no mums ir jāzina lietu kārtība. Es arī gribētu iedzert kafiju, bet nevaru – jāpabeidz
darbs. Izdarīšu šo, dabūšu – to.
Mums katram ir uzdevumi, kas
jāpilda, tostarp arī bērniem. Arī es
savai atvasei, kas, apsolot vakarā
atgriezties mājās līdz pulksten 22,
to nav izdarījusi, varētu aizliegt
nākamreiz kaut kur doties. Taču
šajā jautājumā ir viens liels BET
– mums ir jāsaprot, ka visam ir
savas robežas un katra situācija
var būt atšķirīga. Ja ģimenes
vienīgais audzināšanas modelis
ir, kā jūs sakāt, šantāža, tad šādas
rīcības regulāra īstenošana bērna
acīs noteikti neiemantos cieņu.
Es savai meitai pirms aizliegšanas nākamreiz doties uz vakara
pasākumu pajautātu, kas īsti
notika iepriekšējā reizē – varbūt
salūza automašīna, viņas draugi
vai draugu vecāki centās rast citas
iespējas, kā bērnus nogādāt mājās.
Un te mēs atkal atgriežamies pie
tā, ka svarīgi ir ne tikai dzirdēt, bet
arī saprast…

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs izjutāt ģimenes
ārstu streiku?
Olga, skolotāja:
Mana labākā
draudzene ir
ģimenes ārste, savukārt
brālis ir ķirurgs, tādēļ man nav nedz veselības
problēmu, nedz arī sarežģījumu ar
pierakstu pie ārstiem. Mani konsultē un ārstē tuvākie. Tiesa, pat mūsu
nelielajā ģimenes un draugu lokā
mediķu uzskati par streiku atšķiras.
Irina, administratore:
Streiku neizjutu, jo pie
sava ģimenes
ārsta neesmu
bijusi vairākus
gadus. Zinu, ka ar to saskārās
mana vīra māte, jo brīdī, kad
viņai vajadzēja saņemt izziņu par
veselības stāvokli, streikojošā ārste
to atteica un lūdza pie viņas atkārtoti vērsties pēc nedēļas. Kopumā
streiku atbalstu – ārsti ir pelnījuši
pienācīgas algas.
Juris, skolēns:
Ģimenes ārs
tu apmeklēju
vienreiz gadā,
lai pārliecinātos par kopējo veselības
stāvokli. Par ģimenes ārstu streiku
neesmu informēts. Akūtos gadījumos vienmēr vēršos slimnīcā, jo
tikai tur var sniegt neatliekamo palīdzību. Pēdējo reizi ar akūtu situāciju
saskāros pavisam nesen, kad guvu
nopietnu kājas apdegumu. Ja man
atkal steidzami būs nepieciešama
medicīniskā palīdzība, atkārtoti
vērsīšos slimnīcā.
Ingrīda, pārdevēja:
Mani streiks
neskāra, taču
manai mammai atteica
pierakstu pie
ģimenes ārsta. Uzskatu, ka ārstiem
ir jācīnās par atalgojumu, bet
streiks nav un nebūs efektīvs līdzeklis, lai panāktu savu. Jautājumi ir
jārisina valdībai, jo šī brīža situācija
ir absurda – lai pierakstītos uz apmeklējumu pie endokrinologa un
citiem speciālistiem, jāgaida mēnešiem ilgi, bet par maksu rindas
praktiski nav pieejamas.
Velga, pašnodarbinātā:
Es nezināju,
ka ārsti streiko. Pirms divām nedēļām
man vajadzēja apmeklēt ģimenes ārstu, lai pagarinātu autovadītāja medicīnisko
izziņu. Es attiecīgi pierakstījos un
tiku pieņemta. Jāatzīst, ka pie ģimenes ārsta dodos ļoti reti, tādēļ
streiks mani nesatrauc. Ārstiem
ir tiesības uz sava vārda brīvību.
Savukārt situācijā, ja radīsies
kāda akūta vajadzība, došos pie
dežūrārsta.
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Ģimenes ārstu streiks
turpinās arī šonedēļ
 Anastasija Miteniece

Trešdien, 12. jūlijā, ģimenes ārstu streikā
iesaistīto organizāciju pārstāvji tikās ar
premjeru un veselības
ministri, lai atkārtoti
pārrunātu steika prasības. Lai gan pagājušajā nedēļā tika pieļauta iespēja, ka jau
šonedēļ mediķi varētu
pārtraukt streiku, vienošanās starp pusēm
aizvien nav panākta.
Latvijas ģimenes ārstu asociācijas 3. jūlijā
pieteiktais ģimenes
ārstu streiks turpinās
arī šonedēļ.
«Neatkāpjamies no sākotnējām streika prasībām un pagaidām streiku pārtraukt neplānojam,» norāda Latvijas Ģimenes
ārstu asociācijas vadītāja Sarmīte
Veide. Viņa piebilst, ka pārrunu
laikā ar Ministru prezidentu Māri
Kučinski un veselības ministri
Andu Čakšu vienošanās nav panākta tikai vienā jautājumā – par
kapitācijas naudas jeb prakšu uzturēšanas finansējuma palielināšanu. Jautājums nodots Veselības
nozares stratēģiskajai padomei.
Jāpiebilst, ka līdz šim pārrunās
kompromiss gūts e-veselības
sistēmas lietošanas jautājumā
un Veselības ministrijas pieteikto
reformu īstenošanā.
«Par lēmumu pārtraukt dalību
protestā katru darba dienu paziņo
vidēji 20 ģimenes ārsti,» norāda
Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štālberga. «Diemžēl
daļa ģimenes ārstu joprojām nav

atsaukušies aicinājumam ziņot
par dalību protesta akcijā. Šādu
informāciju atteikusies sniegt arī
protesta akcijas pieteicēja – Latvijas Ģimenes ārstu asociācija.
Līdz ar to vienīgā iespēja, kā
iespējams noskaidrot, vai ārsts
streiko, ir sazināties ar sava
ģimenes ārsta praksi,» tā E.Štālberga. «Atbilstoši noslēgtajam
līgumam ar ģimenes ārstu praksēm valsts apmaksātos veselības
aprūpes pakalpojumus ģimenes
ārsta prakse nav tiesīga sniegt kā
maksas pakalpojumus, un, ja minētie pakalpojumi ģimenes ārsta
praksē tiek piedāvāti par maksu,
pacientam ir tiesības vērsties Veselības inspekcijā ar iesniegumu
un maksājumu apliecinošiem dokumentiem,» aicina E.Štālberga,
piebilstot, ka Veselības inspekcija
izskatīs konkrēto gadījumu un
izvērtēs, vai ārstniecības iestādei
ir jāatdod pacientam veiktā maksājuma summa.
Jāpiebilst, ka streika laikā
pacientiem Jelgavā ir iespēja
vērsties pēc medicīniskās palīdzības pie dežūrārstiem slimnīcā,
poliklīnikā, kā arī Zemgales veselības centrā. Pilsētas slimnīcas
dežūrārsti pieejami otrdien un
piektdien no pulksten 15 līdz
20, bet sestdien un svētdien
no pulksten 9 līdz 19. Jelgavas
poliklīnikas dežūrārstu darba
laiks darba dienās ir no pulksten
15 līdz 19. Savukārt Zemgales
veselības centrā pirmdienās un
piektdienās dežūrārsti pieejami
no pulksten 14 līdz 16, bet otrdien
un piektdien no pulksten 9 līdz
11. Visa aktuālākā informācija
par palīdzības saņemšanu ģimenes ārstu streika laikā pieejama
mājaslapā www.vmnvd.gov.lv.

Daudzbērnu ģimenes
var braukt ar atlaidi
 Anastasija Miteniece

No 1. jūlija daudzbērnu ģimenes reģionālo
maršrutu autobusos
un vilcienos var braukt,
saņemot atlaidi 25
procentu apmērā no
biļetes cenas. Atlaidi
piešķirs daudzbērnu
ģimenēm, kas ir valsts
īstenotās atbalsta programmas «Latvijas Goda
ģimene» dalībnieces
un ir saņēmušas «3+
Ģimenes karti».
VSIA «Autotransporta direkcija» informē, ka, iegādājoties biļeti
vienam braucienam reģionālo
maršrutu autobusā vai vilcienā,
daudzbērnu ģimenes locekļiem
būs jāuzrāda apliecība «3+ Ģimenes karte» un personu apliecinošs

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Iesvēta prinča Kārļa
Jēkaba restaurēto
sarkofāgu

Foto: Austris Auziņš
Kurzemes hercogu kapenēs Jelgavas pilī pēc restaurācijas iesvētīts hercoga Jēkaba un hercogienes Luīzes Šarlotes dēla Kārļa Jēkaba sarkofāgs, kas laika gaitā bija piedzīvojis dažādas
deformācijas. Šis ir jau 11. sarkofāgs, ko restaurējuši Rundāles pils muzeja darbinieki.
 Jana Bahamne

Aizvadītajā nedēļā Jelgavas pils Kurzemes
hercogu kapenēs Liepājas diecēzes bīskaps
Hanss Martins Jensons
iesvētīja restaurēto Kurzemes hercoga Jēkaba
dēla, prinča Kārļa Jēkaba sarkofāgu – šis ir jau
devītais sarkofāgs, kas
restaurēts ar Kurzemes
bruņniecības fonda un
Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstu.
«Man ir liels gods piedalīties
hercogu un prinču Ketleru dzimtas locekļa sarkofāga iesvētīšanā
pēc tā rekonstrukcijas. Jau devīto
reizi Kurzemes bruņniecība ir atbalstījusi sarkofāga restaurāciju,
tādējādi sniedzot savu ieguldījumu mūsu kopīgās vēstures saglabāšanā,» sarkofāga iesvētīšanas
ceremonijā sacīja Kurzemes bruņniecības priekšsēdētājs barons

dokuments – pase vai elektroniskā
identifikācijas karte. Saņemt
atlaidi 25 procentu apmērā no
vienas biļetes cenas varēs jebkurš
ģimenes loceklis, kurš ir norādīts
«3+ Ģimenes kartē».
SIA «Jelgavas autobusu parks»
valdes loceklis Gints Burks apstiprina, ka arī «Jelgavas autobusu
parka» nodrošinātajos starppilsētu
autobusu maršrutos, tostarp Rīgas–Jelgavas mikroautobusos, no
1. jūlija braucējiem ar «3+ Ģime-  Ilze Knusle-Jankevica
nes karti» tiek piemērota atlaide.
SIA «Ceļu būvniecības
Apliecību «3+ Ģimenes karte»
sabiedrība «Igate»» iziespējams noformēt Sabiedrības
vērtējusi uzņēmuma
integrācijas fondā, Rīgā, Aspazijas
īstenotajai sociālajai
bulvārī 24, kā arī tai var pieteikpagalmu uzlabošanas
ties elektroniski mājaslapā www.
programmai iesniegtos
godagimene.lv. Karti var saņemt
jelgavnieku pieteikuģimene, kurā persona viena vai
mus un izraudzījusies
kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs
divus pagalmus, kuri
bērnus, tostarp arī audžubērnus
šajā un nākamajā gadā
vai aizbildnībā esošus bērnus.

Klauss fon Hāns.
Sarkofāga restaurāciju un konservāciju Rundāles pils muzeja
Zinātniskās restaurācijas nodaļas
vadītājas Ainas Balodes pārraudzībā īstenoja muzeja speciālisti
Daira Līdaka, Arvis Druviņš un
Jānis Līdaka. Vispirms viņi īstenoja sarkofāga tehnisko restaurāciju
– plaisu aizlodēšanu un slīpēšanu,
balsta sistēmas atjaunošanu, virsmu līdzināšanu un pēcapstrādi,
jaunu alvas atlējumu izgatavošanu un citus restaurācijas darbus. Pēc tam tika veikta virsmas
konservācija, nostiprinot atlikušo
zeltījumu un attīrot alvu no oksidācijas produktu slāņa. Restaurācijas darbi noslēdzās ar tonēšanu un aizsargvaska uzklāšanu.
Rundāles pils muzejā informē, ka
prinča Kārļa Jēkaba sarkofāgs
(1677) liecina par agrīnā baroka
izpausmēm dekoratīvajā mākslā.
Kārļa Jēkaba un viņa vecāku –
hercoga Jēkaba un hercogienes
Luīzes Šarlotes – sarkofāgi ir ļoti
līdzīgi, jo tie veidoti sešstūru priz-

mas formā, ar ērgļa ķetnu aptvertām lodveida kājām un zeltītiem
alvas rotājumiem. Sarkofāgu stāvokli ir ietekmējuši gan dabiskie
metāla novecošanas procesi, gan
cilvēku ļaundarība. Prinča Kārļa
Jēkaba sarkofāgam bija dažādas
deformācijas, plīsumi – daudzas
detaļas bija atlūzušas un pazudušas, daudzviet bija zudis zeltījums.
Princis Kārlis Jēkabs (1654–
1676) bija Kurzemes hercoga
Jēkaba un hercogienes Luīzes
Šarlotes dēls. 1676. gadā viņš
bija kājnieku pulka komandieris
Orānijas prinča armijā Holandē.
Saņēmis vēsti par savas mātes
nāvi, princis devās uz Kurzemi,
bet pa ceļam saslima ar tīfu un
nomira.
Kurzemes hercogu kapenes Jelgavas pilī ir vēstures un mākslas
piemineklis, par kura vispusīgu
saglabāšanu kopš 20. gadsimta
70. gadiem gādā Rundāles pils
muzeja darbinieki. Šobrīd ir restaurēta puse no kapenēs esošajiem
sarkofāgiem.

«Igate» labiekārtos divus pagalmus
Foto: Austris Auziņš

Šogad darbus paredzēts veikt
daudzdzīvokļu ēkas
pagalmā Pasta ielā 36

piedzīvos pārvērtības.
Tie atrodas Pasta ielā 36
un Uzvaras ielā 11.

Abu māju iedzīvotāji izteikuši
vēlmi pagalmā ierīkot bērnu rotaļu laukumu. «Tuvākajā laikā
uzņēmuma pārstāvji klātienē
tiksies ar māju pārstāvjiem, lai
pārrunātu vēlmes un vienotos par
veicamajiem darbiem,» norāda
uzņēmumā. Gadījumā, ja radīsies
kādi būtiski šķēršļi, piemēram,
zemesgabala īpašuma statusa dēļ
vai iedzīvotāju vairākuma atbalsta
trūkuma dēļ, pastāv iespēja, ka
darba grupa izvēlēsies kādu citu
pagalmu, jo pieteikumu vidū ir vēl
citi kandidāti, kas atbilst uzņēmuma labdarības projekta mērķiem.
Šogad paredzēts uzsākt darbus
Pasta ielas 36 pagalmā, bet 2018.
gadā – Uzvaras ielā 11. Ņemot vērā

nepieciešamos projektēšanas darbus un saskaņošanas procedūras,
iespējams, ka darbs abos objektos
noritēs vienlaikus.
Kopumā šoreiz «Igates» pagalmu programmai iesniegti 36
pieteikumi. Šīs pagalmu sakopšanas aktivitātes ir uzņēmuma
sociālās atbildības jeb labdarības
projekti, kuros netiek izmantota
pagalma iedzīvotāju vai nodokļu
maksātāju nauda. Taču ir vēlama
pašu iedzīvotāju līdzdarbošanās kā
talciniekiem labiekārtošanas darbos. Programmas ietvaros «Igate»
nesponsorē asfaltēšanu vai neveic
visa pagalma rekonstrukciju, bet
tikai īsteno sakopšanas aktivitātes,
dodot priekšroku bērnu rotaļlaukumu ierīkošanai.

«Igate» sociālās atbildības
projekts «Jelgavas pagalms» tika
aizsākts 2013. gadā. Kā pirmais
tika sakārtots pagalms Nameja
ielā 2, 2a un 4, kurā labiekārtošanas darbi tika pabeigti 2014.
gadā. 2014. gadā, izvērtējot 38
pieteikumus, uzlaboti Kronvalda
ielas 5, Dobeles šosejas 96 un 98
pagalmi, savukārt Loka maģistrālē starp mājām Nr. 7, 11, 13 un
15 tika izbūvēts rotaļu laukums.
Šo pieteikumu vidū izraudzīts
arī Jāņa ielas 2 pagalms, kas
sakopts 2016. gadā. Tiesa, darbi
šajā objektā pilnībā pabeigti tikai
šopavasar. Kopējās izmaksas, ko
«Igate» līdz šim novirzījusi pagalmu projektam, ir vairāk nekā
12 000 eiro.

3

Īsi
 D a l ī t o a t k r i t u m u v ā k šanas laukums Ganību ielā
84 pirmdienās strādās ilgāk.
SIA «Zemgales EKO» dalīto atkritumu šķirošanas kompleksa Ganību ielā 84 darba laiks pirmdienās
pagarināts par divām stundām
– turpmāk dalīto atkritumu vākšanas laukums būs atvērts līdz
pulksten 19, informē SIA «Zemgales EKO» valdes loceklis Aleksejs
Jankovskis. Jāatgādina, ka Ganību
ielas dalīto atkritumu vākšanas
laukums no otrdienas līdz piektdienai strādā no pulksten 8 līdz
17, sestdienās no pulksten 9 līdz
14, bet svētdienās tas ir slēgts.
 Pēc Veselības inspekcijas
jūlijā veiktajām ūdens kvalitātes pārbaudēm apstiprināts,
ka Jelgavas pilsētas oficiālajās
peldvietās ir atļauts peldēties.
Jūlija sākumā īstenotajās ūdens
kvalitātes pārbaudēs konstatēts, ka Pasta salas peldvietā un
peldvietā Lielupes labajā krastā
ūdens atbilst Veselības inspekcijas
prasībām, un tas nozīmē, ka šajās
vietās ir atļauties peldēties. Ūdens
kvalitāti 56 oficiālajās jūras un
iekšzemes peldvietās inspekcija
pārbaudīs visu peldsezonu – no
15. maija līdz 15. septembrim –,
ņemot ūdens paraugus peldvietās
katru mēnesi.
 Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs jūlijā piedāvā interesentiem piedalīties ekskursijās Jelgavas pilsētā un tās apkārtnē.
15. jūlijā pulksten 10 notiks ekskursija «Cilvēki, vēsture un daba
Salgales pusē», savukārt 29. jūlijā
pulksten 12 iedzīvotājiem būs
iespēja doties ekspedīcijā «Veco
Jelgavu meklējot». Ekskursijas
«Cilvēki, vēsture un daba Salgales pusē» ietvaros dalībniekiem,
dodoties ceļā ar autobusu, būs
iespēja iepazīt Salgales pagastu,
kur dzīvojis Latvijas prezidents
Jānis Čakste, rakstnieks Edvarts
Virza, kā arī norisinājušies nozīmīgi notikumi Latvijas vēstures kontekstā. Ekskursiju vadīs gide Ineta
Freimane. Pulcēšanās pirms ekskursijas notiks pie Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa. Dalība
ekskursijā ir bez maksas. Savukārt
ekspedīcijā «Veco Jelgavu meklējot» varēs gūt priekšstatu par
to, kāda bija Jelgava līdz 1944.
gadam. Ekspedīcijas laikā interesenti kopā ar gidi Signi Lūsiņu
vērtēs, kā fotogrāfijās redzamās
pilsētas vietas mainījušās gadu
gaitā. Dalības maksa ekskursijā
ir 1,50 eiro, savukārt pirmsskolas
vecuma bērniem – bez maksas.
Pulcēšanās pirms ekskursijas
notiks pie Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa. Interesenti
aicināti iepriekš pieteikt dalību
ekskursijās pa tālruni 63005447
vai rakstot pa e-pastu tic@tornis.
jelgava.lv.
 P o l i c i j a
lūdz palīdzību
jelgavnieces
Annas
Annijas
Galdickas meklēšanā.
Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvalde lūdz atsaukties iedzīvotājus,
kuriem ir pieejama informācija
par 1999. gadā dzimušās Annas
Annijas Galdickas atrašanās vietu.
Šī gada 22. jūnijā jauniete izgāja
no mājām Jelgavā, un līdz šim
brīdim viņa nav atgriezusies. Annai Annijai ir brūni mati un vidēja
miesasbūve. Jauniete bieži nēsā
cepuri vai kapuci un brilles tumšā
rāmītī, dažreiz arī lēcas. Iedzīvotāji, kas ir informēti par jaunietes
atrašanās vietu vai kuru rīcībā ir
jebkāda cita veida dati, aicināti
ziņot par to Valsts policijai pa
tālruni 63004202, 63004200,
110 vai 63004227. Jāpiebilst,
ka Valsts policijā ar iesniegumu
par meitenes pazušanu bez vēsts
vērsās radinieki.
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Jelgavas ūdeņos jauna kārtība
 Ģirts Pommers

Palielinoties ūdens tūrisma
iespējām un ūdens satiksmei
Lielupē un Driksā, šī gada aprīlī Jelgavas pilsētas domē pieņemti jauni saistošie noteikumi, kas nosaka, kā jāizmanto
šo upju akvatorijas. Lielākoties
šie noteikumi regulē pasažieru kuģu darbību un nosaka
komercdarbībā iesaistīto peldlīdzekļu kuģošanas maršrutu.
«Izvērtējot specifisko mūsu pilsētas
situāciju un tūrisma piedāvājumu, jau
šobrīd strādājam pie tā, lai nākotnē
papildinātu šos saistošos noteikumus.
Taču jāsaprot, ka to mēs varam īstenot,
izmantojot tikai esošo normatīvo bāzi,»
norāda Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs Strods.
Ūdens tūrisma pakalpojumus šogad
Jelgavā piedāvā trīs kuģi un motorjahta,
pilsētā ir divas airēšanas sporta bāzes,
jahtklubs, kā arī pieejama virkne dažādu
ūdens sporta iespēju. Tāpat ir ierīkotas
divas labiekārtotas peldvietas, kuras
izmanto simtiem atpūtnieku un peldētgribētāju. Līdz šim kārtību Jelgavas ūdeņos
noteica Ministru kabineta noteikumi
par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos
ūdeņos. Jāpiebilst, ka Lielupe un Driksa
nav vienīgās upes, kas šķērso Jelgavas pilsētas teritoriju, taču Svētes upē, līdzīgi kā
Platones upē, nav pašvaldības izveidotas
kuģošanas līdzekļu stāvvietas, kā arī nav
izvietotas navigācijas zīmes.

Kādēļ nepieciešami
papildu noteikumi?

Saistošo noteikumu «Par Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas
upes izmantošanu» mērķis ir nodrošināt
ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu
izmantošanu, kā arī drošu un kontrolētu
pasažieru kuģu pakalpojumu sniegšanu
un citu komercpārvadājumiem paredzēto
kuģošanas līdzekļu satiksmi Jelgavas
administratīvās teritorijas upju akvatorijā. «Par šādu noteikumu izstrādi tika
domāts jau ilgāku laiku. Palielinoties
ūdens satiksmes intensitātei, mums bija
jārod risinājumi, kā samazināt riskus.
Pilsētā ir divas pludmales, kurās atpūšas
daudz jelgavnieku, bet pa to pašu upi
savus pakalpojumus sniedz arī vairāki
kuģi, tādēļ svarīgi, lai visiem būtu skaidra
kārtība, kā tiek izmantotas abas upes,»
skaidro J.Strods.
Savukārt Jelgavas Pašvaldības policijas
priekšnieka vietnieks Andris Lakstīgala
norāda, ka jaunie saistošie noteikumi
izstrādāti specifiski Jelgavai un šīs pilsētas
ūdens infrastruktūrai: «Pirms tam tūrisma kuģi varēja veikt manevrus, kur tie
nebija vēlami un radīja bīstamību gan sev,
gan arī apkārtējiem. Piemēram, kuģim
«Jūrmala» ir ierobežota manevrētspēja,
tādēļ svarīgi, lai brīžos, kad tiek veikti šādi
manevri, tā apkārtnē atrodas pēc iespējas
mazāk traucēkļu. Šobrīd ir saskaņoti kuģošanas maršruti, un tādējādi mēs esam

Foto: Austris Auziņš
samazinājuši iespējamos riskus. Tāpat ir
noteiktas vietas, kur var peldēt ar SUP
dēļiem un braukt ar ūdens velosipēdiem.»
Arī pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja vietniece Sandra Liepiņa
min praktiskus iemeslus jaunu noteikumu izstrādei un kuģu stāvvietu saskaņošanai. «Iepriekšējos gados pakāpeniski
palielinājies pieprasījums pēc pašvaldības
izveidoto kuģošanas līdzekļu stāvvietu
izmantošanas. Stāvvietas lieto gan kuģošanas līdzekļi, kas piedāvā pakalpojumus
tūristiem, gan arī jebkurš cits kuģošanas
līdzeklis. Kuģošanas līdzekļiem, kas apkalpo tūristus, līdz šim ir nācies saskarties
ar situāciju, ka, veicot izbraukumu un
atgriežoties no tā atpakaļ, stāvvieta jau ir
aizņemta,» stāsta S.Liepiņa.
Jāpiebilst, ka pie saistošo noteikumu
izstrādes darbojās Pašvaldības policija,
«Pilsētsaimniecība», Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs (JRTC) un Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs
(POIC).

Ko nosaka jaunie noteikumi?

Jaunajos noteikumos ir izstrādāti
punkti, kas attiecas gan uz privātpersonām, gan arī juridiskām personām. Jau
vairākus gadus Jelgavas iekšējos ūdeņos
ir aizliegta zemūdens medniecība, bet
no šī gada ir aizliegts arī veikt niršanu
upes akvatorijā. Tāpat ir noteikts, ka par
satiksmes negadījumiem vai situācijām,
kas var apdraudēt kuģošanas satiksmi,
ir jāziņo, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112 vai POIC
bezmaksas tālruni – 8787.
«Mēs esam saņēmuši sūdzības par to,
ka tiek pārsniegts kuģošanas ātrums
Driksas upē, tāpat ir bijuši mēģinājumi
lēkt no Lielupes tilta. Ir nācies sastapties
ar situāciju, kad apgāzies ūdens velosipēds, kā arī virkni citu bīstamu gadījumu.
Svarīgi, ka, pateicoties jauno noteikumu
izstrādei, visi zina, ko ārkārtas situācijā
darīt un kam ziņot,» norāda POIC vadītājs
Gints Reinsons.
Galvenā uzmanība jaunajos noteikumos pievērsta ūdens tūrismam. Paredzēts,

ka kuģošanas līdzekļi upes akvatoriju
var izmantot pasažieru komercpārvadājumiem, saskaņojot maršrutu ar
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi
JRTC, bet Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība» izsniedz
saskaņojumu par kuģošanas līdzekļu
stāvvietu. Savukārt ūdens velosipēdu,
sērfošanai paredzēto dēļu (SUP) vai citu
sportam un atpūtai paredzēto peldlīdzekļu izmantošanu komercdarbībai upes akvatorijā atļauts īstenot vietā vai maršrutā,
kas saskaņots ar JRTC.

Kuģu īpašnieki
ar jauno kārtību apmierināti

Šobrīd Jelgavā tūrisma pakalpojumus
nodrošina trīs kuģi un motorjahta. Izmēros lielākais no tiem ir 38 metrus garais
un 5 metrus platais kuģītis «Jūrmala»,
kas uz klāja var uzņemt līdz 130 pasažieriem. Kuģis savus pakalpojumus veic
pa vairākiem maršrutiem, viens no tiem
piedāvā iespēju kuģot līdz pat Majoriem.
«Jaunie noteikumi nav nekas īpašs. Mēs
esam strādājuši Rīgā, kur ir noteikti ļoti
stingri maršruti un stāvvietas. Domāju,
ka tas ir tikai loģiski, ka pilsētas atbildīgās institūcijas ir informētas par mūsu
maršrutiem un kuģošanas laikiem. Jāņem
vērā, ka mūsu kuģim tomēr ir ierobežotas
manevrēšanas iespējas. Ceru, ka jaunie
noteikumi stingrāk kontrolēs ūdens
velosipēdistu darbības, jo viņi bieži vien
rada bīstamas situācijas, cenšas tuvoties
kuģim un provocē kapteini raidīt skaņas
signālus. Tāpat ir bijuši gadījumi, kad
atpūtnieki ir atradušies acīm redzamā alkohola reibumā,» stāsta kuģa menedžere
Natālija Boiko.
Līdzīgs viedoklis ir pieredzējušajam
kapteinim ar 40 gadu kuģošanas stāžu
Genādijam Kostjukovam, kurš Jelgavā
stūrē kuģi «Mītava». «Noteikumi ir nepieciešami, lai drošāk justos gan mēs, gan arī
citi kuģotāji. Saprotu, ka pilsētai ir jāzina,
kāds ir mūsu maršruts, lai varētu plānot
satiksmes attīstību. Uz ūdens ir jābūt
kārtībai,» saka G.Kostjukovs.
Savukārt atpūtas jahtas «Frīda» kap-

teinis Artis Jansons uzskata, ka šobrīd
Jelgavā kursējošo kuģīšu vidū valda
sapratne. «Jāsaprot, ka Jelgavā esošo
tūrisma kuģu vidū nav nekādas cīņas,
mēs izturamies laipni viens pret otru un
ievērojam kuģošanas noteikumus. Mani
vairāk uztrauc katamarāni un SUP dēļu
lietotāji, jo viņi nesaprot, ka upe ir tas pats,
kas ceļš, tikai kuģi nevar tik ātri apturēt.
Savukārt peldētāji rada bīstamību, peldot
ārpus peldēšanai norādītās teritorijas,
tālāk par bojām. Šāda rīcība tiešām rada
apdraudētību.»
Jāpiebilst, ka kuģotājiem galvenokārt
ir jāņem vērā Ministru kabineta izstrādātie kuģošanas noteikumi, kuri, līdzīgi
kā CSDD izstrādātie noteikumi, nosaka
skaidru kuģošanas kārtību – gan to, ar
kādu ātrumu pārvietoties, gan arī to, kam
jādod ceļš, kā arī citus svarīgus aspektus.
Lielupē un Driksā maksimālais kuģošanas ātrums ir 8 kilometri stundā.

Ne visi ievēro
kuģošanas noteikumus

Lai arī kuģu kapteiņiem savstarpēju
pretenziju nav, tomēr ne visi Lielupes un
Driksas akvatorijas lietotāji ir apmierināti
ar esošo situāciju. Piemēram, Jelgavas
jahtkluba vadītājs Aleksandrs Jakovļevs
nav apmierināts ar kuģu radītajiem viļņiem: «Mums kā jahtklubam ir svarīgi,
lai mūsu apkārtnē esošo ūdens teritoriju
noteikumos iekļautu kā atpūtas zonu,
tādējādi citi kuģotāji šajā vietā samazinātu
braukšanas ātrumu. Šobrīd ir izvietota
pat speciāla navigācijas zīme, kas nosaka,
ka jahtkluba tuvumā nedrīkst veidot lielus
viļņus. Šajā jautājumā mums ir radušās
pretenzijas pret kuģi «Jūrmala», kas pēc
gabarītiem ir liels ūdens transportlīdzeklis
un rada lielus viļņus. Tāpat esam konstatējuši, ka šis kuģis ir arī pārkāpis ātruma
ierobežojumu. Jahtklubā īrē pieejamas
arī četras airu laivas un 13 dažāda izmēra
ūdens velosipēdi. Runājot par ūdens velosipēdistu radītajām nekārtībām pilsētas
ūdeņos, jahtkluba vadītājs atzīst, ka pirms
peldlīdzekļa izīrēšanas klients parakstās,
ka ir iepazinies ar kārtības noteikumiem.

«Cenšamies kontrolēt situāciju un iepazīstināt klientus ar galvenajiem drošības
nosacījumiem uz ūdens. Alkohola lietošanu mums ir grūti kontrolēt, jo nezinām,
kas atrodas klienta personīgajās somās
un maisiņos. Šajā jautājumā mēs ceram
uz Pašvaldības policijas palīdzību,» saka
A.Jakovļevs.
Savukārt SUP dēļu lietotāji atbilstoši
saskaņotajam maršrutam var doties
apkārt abām Jelgavas salām – Pasta
salai un Pils salai. Šobrīd īrei pieejami
12 SUP dēļi, tādēļ arī šie ūdens sporta
transporta līdzekļi tiek aktīvi izmantoti
Lielupes un Driksas akvatorijās. Nomas
pārstāvis Kaspars Birzulis pauž bažas
par striktas kārtības nodrošināšanu
Jelgavas ūdeņos: «Satiksmi uz ūdens
kontrolēt ir sarežģīti. Kā piemēru varu
minēt kuģi «Jūrmala», kas, manuprāt,
Jelgavas ūdeņiem ir nedaudz par lielu,
tam ir grūtības manevrēt. Šī iemesla dēļ
bieži vien rodas pārmetumi citu virzienā. Grūti prognozēt, kā būs iespējams
risināt situāciju, ja Lielupē vai Driksā
sāks kursēt vēl pāris šāda izmēra kuģi.»
Tāpat K.Birzulis min, ka Ministru
kabineta izstrādātajos noteikumos nav
konkrēti minēti nedz ūdens velosipēdisti, nedz SUP dēļu lietotāji. Viņa vārdus
apstiprina arī Ceļu satiksmes drošības
direkcijas Kvalifikācijas daļas speciālists
Ojārs Maščinskis: «Ministru kabineta
noteikumos trūkst konkrētības, kas tos
padara daudzveidīgi interpretējamus.»
Arī Latvijas Jūras administrācijas Kuģošanas drošības departamenta direktors
Raitis Mūrnieks norāda, ka liela daļa no
Ministru kabineta noteikumos Nr.92
ietvertajām prasībām nav attiecināmas
uz ūdens velosipēdiem un SUP dēļiem, jo
būtībā attiecīgās prasības uz šiem kuģošanas līdzekļiem nav iespējams piemērot,
piemēram, prasību, uzsākot kuģošanu,
pārbaudīt kuģošanas līdzekļa dzinēja
stāvokli (attiecīgajiem kuģošanas līdzekļiem nav dzinēja) vai prasību piedalīties
satiksmē tikai tad, ja kuģošanas līdzeklis
atbilst normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām par apkalpes nokomplektēšanu (attiecīgajiem kuģošanas līdzekļiem
netiek izvirzītas šādas prasības).
«Jāatzīst, ka virkne Ministru kabineta
noteikumos Nr.92 ietverto prasību savā
būtībā ir attiecināmas arī uz ūdens velosipēdiem un SUP dēļiem. Cits jautājums
saistās ar faktu, ka liela daļa no šīm
ietvertajām prasībām, kuras principā ir
piemērojamas arī ūdens velosipēdiem un
SUP dēļiem, ir noformulētas salīdzinoši
vispārīgi,» norāda eksperts, «tādējādi, kā
to pareizi norāda CSDD pārstāvis, vislabākais risinājums ir pašvaldību saistošajos
noteikumos iekļaut atbilstošas tiesību
normas, kas, ņemot vērā vietējo specifiku,
konkretizē Ministru kabineta noteikumos
ietvertās vispārējās prasības.»
Lai nerastos lieki starpgadījumi, ūdens
velosipēdistiem un SUP dēļu lietotājiem
noteikti jāņem vērā, ka gadījumā, ja
kaut kas nav konkretizēts pašvaldību
saistošajos noteikumos, tas neatbrīvo no
pienākuma ievērot Ministru kabineta
noteikumus.
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Krūmiņš – Eiropas
kausa ieguvējs!

Foto: Austris Auziņš

FK «Jelgava» noslēdz
Eirokausu sezonu
Futbola klubs «Jelgava», ar minimālu rezultāta starpību 0:1 (0:1) zaudējot
titulētākajam Ungārijas klubam «Ferencvaros», 6. jūlija vakarā Zemgales
Olimpiskajā centrā noslēdza dalību UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīrā, šoreiz nespējot pārvarēt 1. kārtu. Divu spēļu summā tika piedzīvots
zaudējums ar 0:3. Savukārt pēc trim dienām mūsu futbolisti, uzvarot ar
rezultātu 8:0 (4:0) FK «Jēkabpils/JSC», veiksmīgi iekļuva Latvijas kausa
izcīņas ceturtdaļfinālā. Jelgavnieku pretinieki tiks izlozēti 18. jūlijā, bet
jau 16. jūlijā pulksten 17 FK «Jelgava» Virslīgas spēlē Zemgales Olimpiskā
centra stadionā uzņems futbola klubu «RFS».

Foto: fiba.com
Basketbola kluba «Jelgava/BJSS» uzbrucējs Edgars Krūmiņš (no kreisās)
Latvijas 3x3 basketbola izlases sastāvā kopā ar Nauri Miezi, Kārli Paulu
Lasmani un Agni Čavaru pagājušās nedēļas nogalē Amsterdamā kļuva
par Eiropas kausa izcīņas uzvarētāju. Finālspēlē jelgavnieka pārstāvētā
Latvijas 3x3 basketbola izlase ar 16:13 pārspēja Slovēnijas basketbolistus.
Jāpiebilst, ka 3x3 basketbols ir iekļauts 2020. gada Tokijas Olimpisko
spēļu programmā.

Jaunatnes olimpiādē
Jelgavai 47 godalgas
No 1.lpp.

Jelgavas airētājiem Latvijas Jaunatnes
olimpiāde aizritēja Jūrmalā, kur mūsējie
izcīnīja visu kalumu medaļas – 2 zeltus, 1
sudrabu un 1 bronzu. Jāpiebilst, ka pilsētu
airēšanas sacensībās pārstāvēja desmit
sportisti. Vieninieku sacensībās 2000
metru distancē pirmo vietu ieguva Jānis
Timbors. «Šī bija ļoti sarežģīti izcīnāma
medaļa. Jānis vēl otrdien itin nopietni slimoja, tomēr viss izdevās,» stāsta sportista
trenere Agita Puriņa. Otra zelta medaļa
Jelgavai tika iegūta 500 metru četriniekā,
ko nodrošināja šāds uzvarētāju sastāvs –
J.Timbors, Kārlis Ozoliņš, Niks Leitis un
Oskars Dervins. Otrs Jelgavas četrinieks
– Jānis Vedļa, Ņikita Samsonovs, Mārcis
Izkalns un Jēkabs Gronskis – 500 metru
distancē ierindojās trešajā vietā. Savukārt
1000 metros otro vietu ieņēma Jelgavas
divnieks J.Timbora un K.Ozoliņa sastāvā.
Viena no lielākajām Jelgavas sportistu delegācijām bija vieglatlētikā – 13
sportisti. Godalgu gan izcīnīja tikai viens
censonis — talantīgais Artūrs Isajevs
–, kuram bija gods nest pilsētas karogu
olimpiādes atklāšanas ceremonijā. Artūrs

sudrabu nopelnīja, labojot savu personīgo
rekordu trīssoļlēkšanā, taču gūtā trauma
liedza viņam iespēju startēt vēl vairākās
disciplīnās, uz kurām gan sportists, gan
treneri viesa lielas cerības. Tāpat mūsu
pilsētas pārstāvji piedalījās tādos sporta
veidos kā tāllēkšana, augstlēkšana, 100,
200 un 400 metru skrējiens, 100 metru
barjerskrējiens, mazā zviedru stafete.
Lai gan daudzās disciplīnās jelgavnieki
neguva godalgas, tomēr viņi spēja izcīnīt
vietu spēcīgāko desmitniekā. «Atsevišķās
disciplīnās piedalījās vairāk nekā 50 sportistu,» tā Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas vieglatlētikas trenere Aļona
Fomenko, norādot, ka konkurence bijusi
ļoti sīva un arī noturēties desmitniekā nav
bijis viegli. «Atrodamies tuvu godalgām,
bet jāstrādā vēl vairāk, lai sasniegtu
augstākus rezultātus,» tā atzīst trenere.
Piemēram, 200 metru skrējienā Juris
Volkovs 45 sportistu konkurencē uzrādīja
astoto labāko rezultātu, savukārt tāllēkšanā no kopumā 28 dalībniecēm mūsu
pilsētas pārstāve Anna Daukule ierindojās
septītajā vietā, bet Sabīne Adamoviča –
desmitajā.

Sešas godalgas Jelgavas kontā nopelnīja
arī džudo pārstāvji. Sudraba medaļas
sacensībās izcīnīja Jānis Bistrovs (līdz 55
kilogramiem), Ņikita Skorbenko (līdz 73
kilogramiem) un Aleksis Deviķis-Cīrulis
(līdz 90 kilogramiem). Svara kategorijā
līdz 50 kilogramiem bronzu ieguva Vladimirs Ščerbakovs, bet svara kategorijā līdz
60 kilogramiem tāda paša kaluma godalgu
izcīnīja Edgars Čakšs, tāpat bronza Antonam Kuzminovam (līdz 50 kilogramiem).
Irinas Smelovas trenētās meitenes
Jelgavas vārdu godam pārstāvēja mākslas
vingrošanā – grupu vingrojumā trešā vieta
Denīzei Andrūnei, Renātei Kurbatovai,
Valērijai Kuzmenko, Alisei Lazarevai,
Annai Murikovai un Katrīnai Zingulei.
Individuālajos sporta veidos īpaši
jāizceļ Kristiāna Platā triumfs karatē
sacensībās. Viņš svara kategorijā virs 70
kilogramiem uzvarēja visās trīs cīņās un
pelnīti nodrošināja zelta medaļu. Lielisks
starts izdevās jelgavniekiem līdz šim vēl
maz zināmajā burāšanas disciplīnā. Šī
sporta veida pārstāvji mūsu delegācijā
tika iekļauti pirmo reizi un debijas gadā
izcīnīja divas godalgas – sudrabu ieguva

Emīls Haralds Amsils, bet bronzas medaļu godam nopelnīja Roberts Štāls-Buls.
Tāpat noteikti jāmin triatlonistes Aļikas
Škarstānes izcīnītais sudrabs – viņa bija
pārliecinoši labākā pēc peldēšanas etapa,
taču lēnāk aizvadīja riteņbraukšanas
posmu, kas, iespējams, liedza sasniegt
uzvaru sacensībās.
Līdz godalgu iegūšanai nedaudz pietrūka Jelgavas meiteņu basketbola
komandai, kas izcīnīja piekto vietu, bet
Alvila Eglīša trenētie puiši 3x3 basketbola
laukumu pameta kā devītā spēcīgākā no
25 pieteiktajām komandām.
Jāatgādina, ka Jelgavas pilsētas komandu pārstāvēja 101 sportists 14 sporta
veidos: airēšanā, basketbolā 3x3, boksā,
burāšanā, brīvajā cīņā, džudo, karatē,
peldēšanā, BMX riteņbraukšanā, smaiļošanā un kanoe airēšanā, tenisā, triatlonā,
vieglatlētikā un mākslas vingrošanā.
Jelgava tiks pārstāvēta arī Eiropas
Jaunatnes olimpiādē, kas no 22. līdz 30.
jūlijam notiks Ungārijā. Jau zināms, ka
uz sacensībām dosies peldētājs Didzis Rudavs, kā arī smaiļotāji un kanoe airētāji
Katrīna Smiltniece un Aleksejs Ševcovs.

Sporta veids

Sportists

Godalga

Sporta veids

Sportists

Godalga

Airēšana

Jānis Timbors

Zelts

Peldēšana

Renāte Artamonova

Bronza

Airēšana

Četrinieks (J.Timbors, K.Ozoliņš,
N.Leitis, O.Dervins)

Zelts

Peldēšana

Jēkabs Audzēvičs

Bronza (2)

Airēšana

Četrinieks (J.Vedļa, Ņ.Samsonovs, Bronza
M.Izkalns, J.Gronskis)

Peldēšana

Mareta Kalnišķe

Bronza

Peldēšana

4 x 100 m brīvā stila stafete meitenes

Sudrabs

4 x 100 m brīvā stila stafete puiši Sudrabs

Airēšana

Divnieki (J.Timbors, K.Ozoliņš)

Sudrabs

Peldēšana

Bokss

Ņikita Ptičkins

Zelts

Peldēšana

4 x 100 m brīvā stila jauktā stafete

Sudrabs

Bokss

Edmunds Lindermanis

Zelts

Peldēšana

4 x 100 m kombinētā jauktā stafete

Sudrabs

Bokss

Ēriks Balodis

Sudrabs

Peldēšana

4 x 100 m kombinētā stafete meitenes Sudrabs
4 x 100 m kombinētā stafete puiši

Bokss

Ēriks Mantula

Bronza

Peldēšana

Burāšana

Emīls Haralds Amsils

Sudrabs

Smaiļošana un kanoe airēšana Roberts Altmanis

Sudrabs
Zelts, sudrabs
Zelts

Burāšana

Roberts Štāls-Buls

Bronza

Smaiļošana un kanoe airēšana Roberts Lagzdiņš

Džudo

Jānis Bistrovs

Sudrabs

Smaiļošana un kanoe airēšana Jūlija Gutova

Zelts

Džudo

Ņikita Skorbenko

Sudrabs

Smaiļošana un kanoe airēšana Matīss Ozols

Sudrabs

Džudo

Aleksis Deviķis-Cīrulis

Sudrabs

Smaiļošana un kanoe airēšana Ansis Aleksandrs Ziemelis

Bronza

Džudo

Vladimirs Ščerbakovs

Bronza

Smaiļošana un kanoe airēšana Divnieki (R.Lagzdiņš, M.Ozols)

Zelts

Džudo

Antons Kuzminovs

Bronza

Smaiļošana un kanoe airēšana Divnieki (A.Ševcovs, J.Ševcovs)

Sudrabs

Džudo

Edgars Čakšs

Bronza

Sudrabs

Karatē

Kristiāns Platais

Zelts

Smaiļošana un kanoe airēšana Četrinieki (R.Altmanis, A.Derkusovs, A.A.Ziemelis, R.Kraulis)

Peldēšana

Didzis Rudavs

Zelts (2)

Smaiļošana un kanoe airēšana Divnieki (V.Upenieks, A.Čikuns)

Bronza

Peldēšana

Kristers Gromovs

Sudrabs

Triatlons

Aļika Škarstāne

Sudrabs

Artūrs Isajevs

Sudrabs

Grupu vingrojums

Bronza

Peldēšana

Anete Meja Kalniete

Sudrabs, bronza

Peldēšana

Elīza Lagzdiņa

Sudrabs, bronza

Mākslas vingrošana

Nākamnedēļ Jelgavā
notiks vieglatlētikas
sacensības

18. jūlijā Zemgales Olimpiskā centra
stadionā norisināsies vieglatlētikas
trenera Ulda Samsona piemiņas
balvas izcīņa, kas vienlaikus ir arī
Jelgavas pilsētas čempionāts un
«Sportland» kausa vieglatlētikā 4.
posms. Sacensības pulksten 13 atklās diska metējas, bet pēc stundas
dalībnieki startēs pārējās disciplīnās.
Sacensības notiks divās grupās:
pieaugušo (2001. gadā dzimušie
un vecāki sportisti) un jauniešu
(2002.–2004. gadā dzimušie sportisti). Nolikums paredz, ka katrs dalībnieks drīkst startēt ne vairāk kā trīs
individuālajās disciplīnās. Sacensību
programmā iekļautas šādas vieglatlētikas disciplīnas: 200 metru skrējiens,
110 metru barjerskriešana, 400 metru skrējiens, 1500 metru skrējiens,
tāllēkšana, lodes grūšana un šķēpa
mešana. Papildus U.Samsona kausa
izcīņā iekļauta arī diska mešana.
Kā informē Sporta servisa centra
pārstāve Aļona Fomenko, Jelgavu
šajās sacensībās pārstāvēs apmēram
15 vieglatlētu, bet kopumā balvas
izcīņā varētu piedalīties aptuveni
400 sportistu no visas Latvijas.
Interesenti dalībai sacensībās var
pieteikties līdz 15. jūlijam.
Jāpiebilst, ka par katru sacensībās
sasniegto Latvijas rekordu Jelgavas
pašvaldība sportistam piešķirs naudas balvu 300 eiro apmērā.

Jelgavas novada pašvaldība
izsludina konkursu uz
Kalnciema vidusskolas direktora amatu.

Jelgavas medaļnieki VII Latvijas Jaunatnes olimpiādē

Trīssoļlēkšana

5

Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām,
iesniedzamajiem dokumentiem var iegūt
Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv un Jelgavas novada pašvaldības
Personāla nodaļā, 208. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā.
Tālrunis uzziņām — 63012256.
Pieteikšanās termiņš — 2017. gada 26. jūlijs.

Jelgavas novada pašvaldība izsludina
konkursu uz arhivāra amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām,
iesniedzamajiem dokumentiem var iegūt Jelgavas
novada pašvaldības mājaslapā
www.jelgavasnovads.lv un Jelgavas novada pašvaldības
Personāla nodaļā, 208. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā.
Tālrunis uzziņām — 63012256.
Pieteikšanās termiņš — 2017. gada 20. jūlijs.

Piedāvā darbu
Pirmsskolas izglītības iestāde SIA
«Rūķu māja» (reģ.Nr.43602010526)
piedāvā darbu pirmsskolas skolotājai.
T.26460913.
SIA «AB Baltic Investment» (reģ.
Nr.40203017522) piedāvā darbu metinātājiem. Darbs Jelgavā. CV sūtīt pa e-pastu
info@abbinvestment.lv vai zvanīt pa
tālruni 25649828.
Ludmila Ruža piedāvā darbu frizierim/-ei,
kosmetologam/-ģei, masierim/-ei, manikīram/-ei salonā «Sky Beauty». T.26886616.
SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150) piedāvā darbu ekskavatora vadītājam (riteņu,
universālie), inženiertehnisko būvju remonta strādniekam. Tālrunis 63007719,
e-pasts personals@kulk.lv.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu — var palīdzēt dārza
un saimniecības darbos, kā arī aprūpēt
vecu cilvēku. Ir pieredze. Varu dzīvot uz
vietas. T.24850341.

Aizsaulē aizgājuši
NATĀLIJA AKIMOVA (1965. g.)
ANASTASIJA SPARVE (1929. g.)
HARALDS SKUJA (1938. g.)
PĒTERIS KONOPACKIS (1951. g.)
JOSIFS GIRUCKIS (1927. g.).
Izvadīšana 13.07. plkst.12.30 Baložu kapsētā.
VILMA SVOKA (1927. g.).
Izvadīšana 13.07. plkst.14 Baložu kapsētā.
ŅINA HRAMCOVA (1924. g.).
Izvadīšana 13.07. plkst.14 Bērzu kapsētā.
EDMUNDS PEREPELKINS (1926. g.).
Izvadīšana 14.07. plkst.10 Baložu kapsētā.
PĒTERIS VEIDE (1942. g.).
Izvadīšana 14.07. plkst.14 Zanderu kapsētā.
HELGA PAUČE (1968. g.).
Izvadīšana 15.07. plkst.15 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 17. jūlijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2467.sērija.
9.30 Latvija man. Dokumentāla filma.
10.00 Azerbaidžānas prezidenta I.Alijeva oficiālā vizīte Latvijā.
Sagaidīšanas ceremonija pie Rīgas pils.
10.20  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Mans zaļais dārzs.*
11.20 Inga Lindstrēma. Manas māsas bērni.
Vācijas melodrāma (ar subt.). 2014.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
13.50  Lesija. Animācijas seriāls.
14.20 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 31.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2467.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 13.sērija.
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Izsauciet vecmāti! 6. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
22.15 Deviņdesmitie.*
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
0.00 Latvijas sporta leģendas. Jānis Lūsis.*
1.00 Skaņusaite.*
1.30 Sajūti Latgali!*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
8.00 Ar sapni mugursomā.*
8.40 Pašattīrošās ēkas. Dokumentāla filma.
8.55 Latvijas sirdsdziesma.*
9.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 30.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
12.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā.
Latvija – Zviedrija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
15.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.00 Dzimtas detektīvs. Ērenpreisu dzimta.*
17.00 Melu laboratorija.*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 19.sērija.
20.10  Brazīlija – dabas vēsture. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 187.sērija.
22.00 SOKO Štutgarte. Seriāls. 17. un 18.sērija.
23.45 Midsomeras slepkavības 6. Seriāls. 3.sērija.
1.35 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 4. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 25.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 95.sērija.
11.35 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 163. un 164.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 2. ASV realitātes šovs. 2009.g. 1.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 105.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 9.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 116.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.). 24.sērija.
22.15 Medību nacionālās īpatnības. Komēdija (ar subt.). 1995.g.
0.15 Amerikāņi 4. Seriāls. 8.sērija.
1.10 Attīstības kods 3.
1.35 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 4.sērija.
2.20 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 25.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 23.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 3. Seriāls. 23.sērija.
6.20 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 1.sērija.
6.50 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.10 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.35 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
8.35 X cilvēki. Bijušās nākotnes dienas.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
11.15 Televeikala skatlogs.
11.30 Māmiņu klubs.
12.10 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 2. un 3.sērija.
13.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 59. un 60.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 6. ASV realitātes šovs.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 39.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 59. un 60.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 40.sērija.
21.00 APB: izsludināts meklēšanā. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
22.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
23.00 Svešais starp savējiem 5. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
24.00 Kāsla metode 5. Seriāls. 13.sērija.
0.55 Sveika, Rīga!

1.30 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 23.sērija.
2.20 UgunsGrēks 16. Seriāls. 59. un 60.sērija.
3.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 40.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 18. jūlijs
LTV1
5.00 Karaliste.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2468.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
12.00 Grupas «Galaktika» koncerts «Labvakar, draugi!».*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 13.sērija.
13.50  Lesija. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 32.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2468.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 14.sērija.
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Saplēstā krūze. LTV daudzsēriju filma (ar subt.). 5. un 6.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35  Slēgtā ķēde. ASV un Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2013.g.
1.20 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.35 Sajūti Latgali!*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Izgudrotāji.*
7.30  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Spots.*
8.35 Darbs planētas labā. Lasīšana ar roku. Dokumentālu filmu cikls.
8.45 Dzimtas detektīvs. Ērenpreisu dzimta.*
9.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 31.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Starptautisks turnīrs basketbolā. Latvija – Polija.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 187.sērija.
17.00 Melu laboratorija.*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Reiva pasaule. Parīze: franču akcents.
Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
20.05  Itālija: romantisks ceļojums. Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 188.sērija.
21.55  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
22.50 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 5.sērija.
0.35  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
1.10  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 4. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 1.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 96.sērija.
11.40 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 165. un 166.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 2. ASV realitātes šovs. 2009.g. 2.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 106.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 10.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 117.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Rozamunde Pilčere. Pils miglā. Vācijas melodrāma. 2007.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. ASV seriāls. 8.sērija.
0.05 Varas spēles. Seriāls. 3.sērija.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 116. un 117.sērija.
2.30 Martas Stjuartes pavārskola 4. Kulinārijas raidījums.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 24.sērija.
5.50 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 2. un 3.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
8.55 Doktors Dūlitls. ASV komēdija. 1998.g.
10.25 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 13.sērija.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 APB: izsludināts meklēšanā. Seriāls. 9.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 4. un 5.sērija.
13.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 61. un 62.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 6. ASV realitātes šovs.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 40.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 41.sērija.
21.00 Kobra 11. Seriāls. 6.sērija.
22.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
23.00 Rouzvuds. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.

TV PROGRAMMA
24.00 Kāsla metode 5. Seriāls. 14.sērija.
0.55 Nozieguma skelets 8. Seriāls. 24.sērija.
1.50 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 6.sērija.
2.10 UgunsGrēks 16. Seriāls. 61. un 62.sērija.
3.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 41.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Trešdiena, 19. jūlijs
LTV1
5.00 Karaliste.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2469.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 22.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
12.00 Darelu ģimene 2. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Misters Bīns. Komēdijseriāls. 14.sērija.
13.45 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.15 Draudzība džeza ritmos. Animācijas seriāls.
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 TV PIRMIZRĀDE. Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 1.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2469.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
21.50 Saldā indes garša. LTV videofilma. 5.sērija.
22.45 Adreses.*
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Broukenvuda 2. Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.10 Deviņdesmitie.*

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Izgudrotāji.*
7.30  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Sajūti Latgali!*
9.40 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
9.50 Izmeklētāja Lanca. Vācijas seriāls. 32.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
11.55 Melu laboratorija.*
13.00 Darbs planētas labā. Cīņa pret malāriju. Dokumentālu filmu cikls.
13.05 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
13.35 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 188.sērija.
17.00 Melu laboratorija.*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
20.05  Ūdens stāsti. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 189.sērija.
22.00  Jaunieši radikālā islāma varā. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05  Brazīlija – dabas vēsture. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
0.05 Personība. 100 g kultūras.*
1.00  Reiva pasaule. Parīze: franču akcents. Dok.seriāls. 5.sērija.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 4. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 2.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 97.sērija.
11.45 Rozamunde Pilčere. Pils miglā. Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 2. ASV realitātes šovs. 2009.g. 3.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 107.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 11.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 118.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
22.25 Skārdnieks, drēbnieks, zaldāts, spiegs. Detektīvdrāma. 2011.g.
0.55 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 118.sērija.
1.40 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
2.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 2.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Kurjers 2. Seriāls. 1.sērija.
5.55 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 4. un 5.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
8.55 K-9. Privātdetektīvs. ASV detektīvkomēdija. 2002.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kobra 11. Seriāls. 6.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 6. un 7.sērija.
13.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 63. un 64.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 6. Realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 41.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 13. jūlijs
18.00 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 42.sērija.
21.00 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.
22.05 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 6.sērija.
0.55 Greislenda. Seriāls. 6.sērija.
1.45 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
2.10 UgunsGrēks 16. Seriāls. 63. un 64.sērija.
3.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 42.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Ceturtdiena, 20. jūlijs
LTV1
5.00 Karaliste.*
5.30 Ielas garumā. Jauni atradumi jau zināmās ielās (ar subtit.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2470.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 23.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
12.00 Izsauciet vecmāti! 6. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.15 Draudzība džeza ritmos. Animācijas seriāls.
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 2.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 22.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2470.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 31. un 32.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Tiltiem pāri. 3. Eiropas koru olimpiāde un
«Nāciju «Grand Prix» Rīga 2017».
23.35 Nakts ziņas. 23.44 Sporta ziņas. 23.46 Laika ziņas.
23.50 Personība. 100 g kultūras.*
0.50 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
1.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 «Cytaidi latviskais» piedāvā:
Trešā zvaigzne. Sākotne. Personība (ar subt.).*
7.30 Ielas garumā (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.40  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 1.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
11.55 Melu laboratorija.*
13.00 Darbs planētas labā. Izpostītā bērnība.
Dokumentālu filmu cikls.
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 189.sērija.
17.00 Melu laboratorija (ar subt.).*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Dēls. Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
20.35 Vienas dienas restorāns.*
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 190.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
23.55 Es mīlu ēdienu!*
0.25  Ūdens stāsti. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 3.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 98.sērija.
11.45 Uta Danella. Pēkšņi iemīlējies. Vācijas melodrāma. 2004.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 2. ASV realitātes šovs. 2009.g. 4.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 108.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 12.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 119.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs. 2015.g. 7.sērija.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5.
Realitātes šovs (ar subt.). 13.sērija.
0.10 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 119.sērija.
1.45 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
2.25 Marta cep 2. Kulinārijas raidījums.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Kurjers 2. Seriāls. 2.sērija.
5.55 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 6. un 7.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
8.55 Resnīši. ASV komēdija. 1995.g.

10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 8. un 9.sērija.
13.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 65. un 66.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 6. Realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 42.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 43.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 18.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Tērauda vīrs. ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.50 Bekstroms. Seriāls. 7.sērija.
1.45 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
2.10 UgunsGrēks 16. Seriāls. 65. un 66.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 43.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Piektdiena, 21. jūlijs
LTV1
5.00 Karaliste.*
5.30 Ielas garumā. F.Sadovņikova un Grebenščikova ielas (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 11.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 24.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 31. un 32.sērija.
12.00 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 2.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 3.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 23.sērija.
17.00 Debesu vārdā. Vācijas daudzsēriju drāma. 2014.g. 11.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
19.00 Mana dziesma.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  TV PIRMIZRĀDE. Slepkavības Basā.
Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2015.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Dziesmu sirdij rodi Ventspilī.
«Amigo» «Dzintara dziesmu» aptaujas fināls.*
2.10 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 2.sērija.
3.05 Broukenvuda 2. Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 3.sērija.
4.35 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.50 Robotāda. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Ielas garumā (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 «Cytaidi latviskais» piedāvā:
Trešā zvaigzne. Sākotne. Personība (ar subt.).*
7.30 Balss pavēlnieks.*
9.15  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.50  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 2.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 190.sērija.
17.00 Melu laboratorija (ar subt.).*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
20.05  Kuģu radītais piesārņojums. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Tās tik ir operas! Dons Žuans. Dokumentālu filmu cikls.
22.05 Pludmales volejbola apskats.
22.20 Mamuts. Zviedrijas, Dānijas un Vācijas drāma (ar subt.). 2009.g.
0.35 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.25  Jaunieši radikālā islāma varā. Dokumentāla filma (ar subt.).
2.20 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
2.50 Sajūti Latgali!*
3.50 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 4.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 99.sērija.
11.45 Uta Danella. Mēness atspulgs ezerā. Vācijas drāma. 2004.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 2. ASV realitātes šovs. 2009.g. 5.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 109.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 13.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 13.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 120.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Mūsu labākās dziesmas. «Galaktika».
22.20 BIGBANK Latvijas pērles. Romantiskie dueti. 2015.g.
0.20 Problēmas ar metienu. ASV sporta drāma. 2012.g.
2.10 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 120.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Kurjers 2. Seriāls. 3.sērija.
5.55 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 8. un 9.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2017. gada 13. jūlijs
7.30 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
8.55 16 vēlēšanās. ASV un Kanādas ģimenes filma. 2010.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 18.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 10. un 11.sērija.
13.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Seriāls. 67. un 68.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 6. Realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 43.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 44.sērija.
21.00 Par kaķiem un suņiem 2. Kaķenes atriebība. ASV un
Austrālijas piedzīvojumu filma ģimenei. 2010.g.
22.30 Līgavas māsas. ASV komēdija. 2011.g.
1.10 Kurjers 2. Seriāls. 3.sērija.
2.05 UgunsGrēks 16. Seriāls. 67. un 68.sērija.
3.15 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 44.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 22. jūlijs
LTV1
5.00 Karaliste.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Mans zaļais dārzs.
10.30  Tūkstošspalvīte. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2012.g.
11.40  Ērkšķrozīte. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
12.50 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 42. un 43.sērija.
13.55 Bērnu deju lieluzvedums «Trejdeviņi gaismas tilti».*
16.10 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.25  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 7.sērija.
17.00  Noslēpumainā vēžveidīgo pasaule. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Kultūras ziņas. «Eirovīzijas» gada koris. Speciālizlaidums.
18.35 Īstās latvju saimnieces.*
19.35 Latvijas sirdsdziesma.*
20.30 Panorāma. 20.48 Sporta ziņas. 20.55 Laika ziņas.
21.00 TIEŠRAIDE. «Eirovīzijas» gada koris 2017.
Pirmais starptautiskais koru konkurss.
22.45 Latvijas Loto izlozes.
23.00 Mamuts. Zviedrijas, Dānijas un Vācijas drāma. 2009.g.
1.15 Mana dziesma.*
2.40 E.Rozenštrauha dziesmu koncerts.*
3.55 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
4.20 Dabas koncertzāle. Simfonija «Devons».*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2.
Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.

SIA «EVOPIPES» (reģ.Nr.50003728871)
«EVOPIPES» ir moderns un inovatīvs polimēra cauruļu
sistēmu ražotājs, kas fokusējas uz inovatīvu un efektivitāti paaugstinošu produktu ražošanu un to attīstību.

9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Pludmales volejbola apskats.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.01  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
11.15 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
11.45 Dēls. Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
12.45 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
13.15 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
13.45 Vienas dienas restorāns.*
14.15  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.45 Lai top! Pozitīvo emociju raidījums.*
16.35  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
17.30 Eiropas «Masters» turnīrs pludmales volejbolā Ļubļanā.
Pusfināls vīriešiem.
19.30  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
20.05 Midsomeras slepkavības 6. Seriāls. 4.sērija.
22.00 Eiropas «Masters» turnīrs pludmales volejbolā Ļubļanā.
Spēle par 3.vietu.
23.00 Eiropas «Masters» turnīrs pludmales volejbolā Ļubļanā. Fināls.
0.00  Slepkavības Basā. Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2015.g.
1.45  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 2010.g. 65.–68.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
5.40 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 11. un 12.sērija.
7.00 Vecpuisis 12. Realitātes šovs. 3.sērija.
8.00 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 1.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Esmu dzīvs. Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
11.00 Dīvainās dabas kaprīzes. ASV dokumentāls seriāls. 5.sērija.
11.30 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 9.sērija.
12.50 Mani virtuves noslēpumi 5. 10.sērija.
14.00 Mani virtuves noslēpumi 5. 11.sērija.
15.20 Mani virtuves noslēpumi 5. 12.sērija.
16.35 Mani virtuves noslēpumi 5. 13.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 13. un 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 167. un 168.sērija.
23.15 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.15 Uta Danella. Pēkšņi iemīlējies. Vācijas melodrāma. 2004.g.
2.45 Uta Danella. Mēness atspulgs ezerā. Vācijas drāma. 2004.g.
4.15 LNT brokastis 8.

TV3
5.00 Kurjers 2. Seriāls. 4.sērija.
5.55 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
6.50 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.20 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.45 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
8.10 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 15. un 16.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 3.sērija.
11.30 Iemāci sievai stūrēt! Krievijas realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.
12.35 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 6.sērija.
15.35 Vispārējā izglītība. ASV komēdija. 2012.g.
17.15 Par kaķiem un suņiem 2. Piedzīvojumu filma ģimenei. 2010.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Roboti. ASV animācijas filma. 2005.g.
21.30 Krēsla. Rītausma. 1.daļa. Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2011.g.
23.50 Māsas kurpēs. ASV komiska drāma. 2005.g.
2.20 Tērauda vīrs. ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.

Svētdiena, 23. jūlijs
LTV1
5.10 Kūku kari.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 20.sērija.
11.00  Lidojums virs Spānijas. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.30 Īstās latvju saimnieces.*
14.30 Mans zaļais dārzs.*
15.05 Aculiecinieks.*
15.25 Kapteinis Nulle. Rīgas kinostudijas drāma. 1964.g.
17.05  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).
18.50 Inga Lindstrēma. Saldā kaislība. Melodrāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 3. Eiropas koru olimpiādes un
«Nāciju «Grand Prix» Rīga 2017» noslēguma koncerts.
0.35  Noslēpumainā vēžveidīgo pasaule. Dokumentāla filma (ar subt.).
1.35 Koncertuzvedums «Dzejnieks un nāra».*
3.05 Man pieder tas, ko sauc par laimi.
Grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts.*
5.10 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00  Tūkstošspalvīte. Vācijas pasaku filma. 2012.g.
12.10  Ērkšķrozīte. Vācijas pasaku filma. 2009.g.
13.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 2010.g. 65.–68.sērija.
15.05 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
15.35 Lai top!*

SIA «INTRANSSERVISS»

(reģ.Nr.53603016161) piedāvā darbu

automazgātavā
AUTOMOBIĻU
MAZGĀTĀJIEM/-ĀM
ar un bez pieredzes.
Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā, zvanīt
pa tālruni 63011667, 26144877
vai sūtīt CV pa e-pastu
i.birojs@itsauto.lv.

Kursi

ga di

Sadarbībā
ar

nīca

Darba pienākumi:
• Vadīt savā pakļautībā esošos ražošanas maiņas
darbiniekus un procesus;
Dalība•bez
maksas
Veikt
un vadīt polimēra cauruļu ražošanas līniju
palaišanas procesu (kalibrēšana, iekārtu regulēšana);
• Nodrošināt ražošanas procesus atbilstoši tehnoloģijai
un standartu prasībām;
• Uzraudzīt saražotās produkcijas kvalitāti;
• Piedalīties jaunu produktu testēšanā;
• Organizēt un vadīt citu ražotnes darbinieku darbu
savā maiņā;
• Aizpildīt ražošanas procesa dokumentāciju;
• Veikt kontrolparaugu atlasi;
• Sekot līdzi iekārtu tehniskajam stāvoklim.

Uzņēmums piedāvā:
• Augstu atalgojumu;
• Sociālās garantijas;
• Interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu mūsdienīgā ražotnē;
• Mācības;
• Atbalstu no profesionāliem kolēģiem;
10.00 līdz 14.00
Ja atbilsti mūs prasībām – piesakies!
Gaidīsim Tavu CV un motivācijas vēstuli līdz šī gada
28. jūlijam pa e-pastu info@evopipes.lv ar norādi
«Ražošanas maiņas vadītājs/-a».
Darba vieta: Jelgava.
Darba laiks: darbs maiņās, pilna slodze.
Darba uzsākšanas brīdis: ASAP.
NB! Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri tiks
izvirzīti otrajai atlases kārtai.

17.30  Tās tik ir operas! Dons Žuans. Dokumentālu filmu cikls.
18.25  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 SOKO Štutgarte. Seriāls. 19. un 20.sērija.
21.00 Izmeklētājs un jūra. Vācijas un Zviedrijas seriāls. 2007.g. 6.sērija.
22.45 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
23.40 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
1.25 Ciemos. TV spēle.*
2.50 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
3.15 Spilgtie ekrāni. Dokumentāla filma.
3.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 1. un 2.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Vecpuisis 12. Realitātes šovs. 4.sērija.
8.00 Suņu slepenā dzīve 2. Lielbritānijas raidījums. 3.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Latvijas faili. Viena puķe zied – Margarita.
Latvijas dokumentāla filma. 2015.g.
11.00 Dīvainās dabas kaprīzes.
ASV dokumentāls seriāls. 6.sērija.
11.35 Smaržu pasaulē.
Krievijas melodrāma (ar subt.). 5.–8.sērija.
16.00 Īstā meitene. ASV melodrāma. 2015.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 3. Vācijas seriāls. 2013.g. 5. un 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 169. un 170.sērija.
22.20 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 5.sērija.
23.20 Iesācēji. ASV romantiska komēdija. 2010.g.
1.15 Tirāns. Seriāls. 9.sērija.
2.05 Īstā meitene. ASV melodrāma. 2015.g.
3.25 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
3.45 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 4.sērija.
4.15 LNT brokastis 8.

SIA «EVOPIPES» (reģ.Nr.50003728871)
Uzņēmums aicina darbā: Sētnieku/-ci
Prasības kandidātiem:
• Autoiekrāvēja vadītāja apliecība un pieredze darbā
ar autoiekrāvēju;
• Pieredze darbā ar teritorijas uzkopšanas tehniku
(zāles pļāvējs, trimmeris);
• Vēlme strādāt un kārtīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
• Labas latviešu valodas zināšanas;
• Cilvēkus, kuriem kaitīgie ieradumi traucē veikt darba
pienākumus, lūdzam nepieteikties.
Darba pienākumi:
• Teritorijas uzkopšana (zāles pļaušana, sniega tīrīšana, atkritumu savākšana);
• Dažādu materiālu kārtošana noliktavas teritorijā.
Uzņēmums piedāvā:
• Konkurētspējīgu atalgojumu;
• Sociālās garantijas;
• Darba vieta Jelgavā, Langervaldes ielā 2A.
Lūdzam pieteikties, sūtot CV pa e-pastu
info@evopipes.lv ar norādi «Sētnieks/-ce»
vai iesniedzot CV Langervaldes ielā 2A
(tālr. 63094300) līdz šī gada 20. jūlijam.
Sazināsimies ar tiem kandidātiem,
kuri tiks uzaicināti uz interviju.

00

17. maijā pl. 10
Kursi

Kursi

Bezmaksas
Kursi

5.00 Kurjers 2. Seriāls. 5.sērija.
5.55 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.
6.50 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.20 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.45 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
8.00 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.30 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» 5.
10.00 Superbingo.
11.00 Burvja māja. ASV animācijas filma. 2014.g.
12.40 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 15.sērija.
13.10 Doktors Dūlitls 2. ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
14.55 Krēsla. Rītausma. 1.daļa. ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2011.g.
17.10 Roboti. ASV animācijas filma. 2005.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 5.sērija.
20.10 X cilvēki: sākums. Vilknadzis. ASV fantastikas trilleris. 2009.g.
22.15 Sabiedrības ienaidnieki. ASV krimināltrilleris. 2009.g.
1.05 Jūras kājnieks 3: mājas fronte. ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
2.40 Kurjers 2. Seriāls. 4. un 5.sērija.
4.40 TV3 ziņas.

SIA «Girtekos Logistika» (reģ.Nr.40103168500)
piedāvā darbu Noliktavas darbiniekam/-cei
Darba pienākumi:
• Preču pieņemšana/izsniegšana saskaņā ar pavaddokumentiem, kraušana un novietošana noliktavā;
• Darbs gan individuāli, gan komandā;
• Noliktavas teritorijas uzturēšana kārtībā.
Prasības kandidātiem:
• Augsta atbildības sajūta un precizitāte;
• Latviešu un krievu valodas zināšanas;
• Fiziskā izturība, spēja strādāt ātri.
Mēs piedāvājam:
• Konkurētspējīgu, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• Draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
• Ir bezmaksas transporta iespējas uz/no darba
(Lietuva–Eleja–Jelgava–Ozolnieki–Olaine).

Preču marķēšanas operatoram/-ei
Darba apraksts:
• Preču marķēšana un šķirošana;
• Preču aplīmēšana ar etiķetēm un akcīzes markām;
• Preču kvalitātes pārbaude.
Prasības kandidātiem:
• Latviešu un krievu valodas zināšanas (sarunvalodas līmenī);
• Vēlama iepriekšēja pieredze darbā noliktavā;
• Spēja veikt vienveidīgu darbu;
• Prasmes strādāt ātri un precīzi;
• Iespēja uzsākt darbu nekavējoties;
• Augsta atbildības sajūta un godprātīga attieksme
pret darbu.
Mēs piedāvājam:
• Sociālās garantijas;
• Atalgojumu, kas atkarīgs no padarītā;
• Darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma pamata;
• Ir bezmaksas transporta iespējas uz/no darba
(Lietuva–Eleja–Jelgava–Ozolnieki–Olaine).
Kontaktinformācija: e-pasts olu@girteka.eu,
tālrunis 23203844 (Olga).

GRĀMATU JAUNUMI JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
20. jūlijā no plkst. 10 līdz 18

Jūlijā īpaši iesakām:
• Dodies dabā ar «Meža putnu mazo dziesmu grāmatu» un iemācies
atpazīt putnus pēc viņu dziesmām.
• Sajūti 20. gadsimta 80. gadu elpu jaunajā Kristīnes Ulbergas romānā «Tur»
(vēstures romānu sērijas «Mēs. Latvija, XX gadsimts» jaunākā grāmata).
• Atrodi kādu skanīgu, dzēlīgu un trāpīgu rindu par mūsu dzīvi Vika
dzejoļu krājumā «Maziņā».

Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26, www.jelgavasbiblioteka.lv

GADI
Seko mums arī portālos:

Kursi

Kursi

Kursi

draugiem.lv un
Kursi

Kursi

Tiem, kas vēlas kārtot
IELTS eksāmenu

facebook.com

Minimālās higiēnas
prasības

16. augustā pl. 18

00

00

17. augustā pl. 10

Angļu valodas vasarnīca
Kursi

bērniem

Kursi

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

katru darba dienu no pl. 1000 līdz 1415
Kursi

14. septembrī

7

TV3

Jelgavas pilsētas bibliotēkā – jauno grāmatu diena.
Aicinām ikvienu jelgavnieku atrast lasāmvielu vasarai!

Uzņēmums aicina darbā:
Ražošanas maiņas vadītāju

Prasības kandidātiem:
• Pieredze komandas darba plānošanā un vadīšanā;
• Augstākā izglītība inženierzinātnēs;
• Prasmes lasīt tehnisko dokumentāciju;
• Spēja ātri apgūt jaunas iemaņas;
• Precizitāte, godīgums, iniciatīva un augsta atbildības sajūta;
• Spēja patstāvīgi organizēt savu un citu darbinieku darbu;
• Labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas angļu
Seko mums arī portālos:
valodas
zināšanas.
draugiem.lv
un facebook.com

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kursi

Grāmatvedības
uzskaites pamati

Kursi

15

18. septembrī pl. 17

20. septembrī

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
13. jūlijā pulksten 19 – Jaunā Muzikālā Teātra joku luga ar dziesmām «Žūpu Bērtulis». Lomās – I.Kļavinskis, M.Brūveris, I.Misāne-Grasberga vai G.Krievkalne, I.Strads,
M.Eglinskis, K.Kareļins. Biļešu cena – 7–12 € (Pasta salā).
15. jūlijā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Cilvēki, vēsture un daba Salgales
pusē». Ievadot Ozolnieku novada svētkus, iepazīsim Salgales pagastu, kur dzīvojis
Latvijas prezidents Jānis Čakste, rakstnieks Edvarts Virza un risinājušies Latvijas vēsturē
nozīmīgi notikumi. Gids – Ineta Freimane. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums
no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
15. jūlijā pulksten 19 – Pannas teātra izrāde, G.Kalniņas komēdija «Saimnieks
meklē saimnieci». Režisors – J.Rijnieks. Lomās – Ģ.Ķesteris, D.Gaismiņa vai D.Vītola,
Z.Daudziņa vai L.Zeļģe, M.Melne-Tomsone, A.Siliņš vai I.Strads. Izrāde divās daļās ar
starpbrīdi. Biļešu cena – 8–12 €. Vecuma ierobežojums – bērniem no 7 gadu vecuma
(Pasta salā).
22. jūlijā pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra izglītojoši izklaidējošs pasākums
bērniem «Teātra spēle». Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
22. jūlijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Jo pliks, jo traks». Režisori
– A.Bolmanis un A.Matisons. Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
29. jūlijā pulksten 12 – ekspedīcija «Veco Jelgavu meklējot». Liecības par to, kāda
bija Jelgava līdz 1944. gadam, glabā senās fotogrāfijas, laikraksti, tūrisma ceļveži un
jelgavnieku atmiņas. Ekspedīcijā meklēsim, kā fotoattēlos redzamās vietas izskatās
šobrīd. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
29. jūlijā pulksten 19 – jubilejas izrāde «Tobāgo!» – M.Zālītei 65, U.Marhilevičam
60. Traģikomiska dziesmuspēle 2 daļās. Režisors – V.Liepiņš. Piedalās – U.Marhilevičs,
A.Dzērve, S.Rubule, O.Dreģe, J.Paukštello, K.Pasternaka, J.Kalniņš, M.Maņjakovs, J.Frinbergs, I.Briķe, M.Botmane, V.Liepiņš, A.Bērziņš. Biļešu cena – 10–18 € (Uzvaras parkā).
29. un 30. jūlijā pulksten 10 – specializētā kaķu izstāde «Jelgavas kaķis 2017».
Biļešu cena – 3 €, skolēniem, studentiem un pensionāriem 1.50 €, pirmsskolas vecuma
bērniem – bez maksas. (Zemgales Olimpiskajā centrā).
5. augustā pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra izglītojoši izklaidējošs pasākums
bērniem «Teātra spēle». Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
5. augustā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Meldermeitiņa». Sadzīves komēdija ar dziedāšanu divās daļās. Režisors – A.Matisons. Ieeja – bez maksas
(Uzvaras parkā).
5. augustā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Lauku muzikanti». Ieeja no pulksten
21. Biļešu cena – 3–4 € (Pasta salā).
19. augustā pulksten 12 – ģimenes pasākums «Pludmales festiņš». Radošās
darbnīcas, sporta stafetes, mācības braukšanai ar SUP dēli, dažādas piepūšamās un
ūdens atrakcijas. Dalība – bez maksas (Lielupes promenādē).

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

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 13. jūlijs

Piesakies Piena
paku laivu regatei!

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

Augusta pēdējā nedēļas nogalē, 26. augustā, Jelgavā tradicionāli notiks Piena, maizes
un medus svētki, pulcējot šo
produktu ražošanas meistarus un gardēžus no visas Latvijas. Jau piecpadsmito reizi
viens no centrālajiem svētku
notikumiem būs «Baltais» Piena paku laivu regate, kas atraktīvākās Jelgavas ģimenes,
draugu kompānijas un uzņēmumu kolektīvus pulcēs
Lielupes ūdeņos. Interesenti
dalībai regatē aicināti pieteikties līdz 14. augustam. Dalība
pasākumā – bez maksas.
Arī šogad galvenās izejvielas piena
paku laivu būvniecībai – viena litra piena
pakas – nodrošina AS «Tukuma Piens»,
kas dalībniekiem kopumā sagādājusi

42 000 «Baltais» piena paku, un katra
komanda savas laivas izbūvei saņems
2000 no tām. «Piena pakas komandām
rezervējam pieteikumu saņemšanas kārtībā, tādēļ interesentus aicinām pieteikties savlaicīgi,» aicina iestādes «Kultūra»
projektu vadītājs Sandis Kalniņš, papildinādams, ka līdz šim nav nācies sastapties
ar situāciju, ka kādai komandai pietrūktu
izejvielu laivu būvniecībai. Par piena paku
saņemšanu komandas ar organizatoriem
vienojas individuāli, taču lielākoties tās
tiek izsniegtas, noslēdzoties dalībnieku
pieteikšanās termiņam.
Piena paku laivu regate nav tikai
ātruma sacensības – žūrija vērtēs arī
dalībnieku atraktivitāti, oriģinalitāti un
komandas garu. Visas komandas piedalīsies parādes braucienā un sacentīsies
sešās nominācijās – «Oriģinālākā laiva»,
«Visatraktīvākā komanda», «Inovatīvākā
laiva», «Treknākais piena plosts», «Pilnīgs sviests» un «Ātrākā laiva». Kopējais
balvu fonds – 2420 eiro.

Jāatgādina, ka laivas ir atļauts darbināt
tikai ar cilvēka spēka palīdzību – dažāda
veida motoru, saspiesta gaisa vai citu
enerģijas avotu izmantošana regatē nav
atļauta. Aizliegta arī putuplasta un citu
tamlīdzīgu materiālu lietošana laivu peldspējas uzlabošanai. Dalībniekiem jāņem
vērā, ka viena litra piena paka uz ūdens
var noturēt aptuveni 700–900 gramus
svara. Sīkāk ar regates noteikumiem
var iepazīties pasākuma nolikumā, kas
ir atrodams iestādes «Kultūra» mājaslapā
www.kultura.jelgava.lv un portālā www.
festivali.jelgava.lv – tur pieejama arī pieteikuma anketas forma.
Aizpildīta pieteikuma anketa komandai līdz 14. augustam ir jāiesniedz iestādes «Kultūra» birojā, Krišjāņa Barona
ielā 6, 2. stāvā vai jāsūta pa e-pastu sandis.
kalnins@kultura.jelgava.lv.
Pasākumu organizē Jelgavas
pašvaldības iestāde «Kultūra» sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi un
AS «Tukuma Piens».

Pils salas zirgi dosies «strādāt» uz Ukrainu
 Ilze Knusle-Jankevica

Šobrīd Jelgavas Pils salā dzīvo
apmēram 75 savvaļas zirgi,
kuru kopskaits tuvojas maksimāli pieļaujamajam daudzumam salā, tāpēc dažus
dzīvniekus plānots pārvest
uz Ukrainas dabas parkiem
– pie Černobiļas un Donavas
lejtecē.
Pirmie 16 savvaļas zirgi uz Pils salu
tika atvesti pirms desmit gadiem – 2007.
gadā –, lai veiksmīgi apsaimniekotu Lielupes palienes pļavas, savukārt šobrīd pulks
savairojies līdz apmēram 75. «Es saku
«apmēram», jo noteikt precīzu zirgu skaitu nav iespējams – ik pa laikam piedzimst
vēl kāds kumeļš,» norāda savvaļas zirgu
uzraugs Einārs Nordmanis. Viņš atzīst,
ka ir pienācis laiks arī regulēt pulku, jo ir
savairojušies vīriešu kārtas pārstāvji, kas
var izraisīt pulka izmiršanu. «Standarta
zirgu ģimene ir viens divi ērzeļi un viņu
sievas – no divām līdz desmit ķēvēm,»
stāsta zirgu uzraugs. Viņš piebilst, ka
šovasar izveidojies arī kāds neierasts
harēms – ķēve ar pagājušā gada kumeļu,
kurus eskortē trīs četri ērzeļi. Neierasti
tas ir arī tāpēc, ka ķēves parasti dara to,
ko liek tēviņi.
E.Nordmanis zirgus raksturo kā draudzīgus un mierīgus dzīvniekus, bet reizēm
pat viņi apmeklētājiem var kļūt bīstami.
Viena no pazīmēm, ka draud briesmas, ir
zirgu atglaustās ausis – tādējādi zirgi norāda, ka viņiem kaut kas nav pa prātam.
Tāpat zirgiem ir raksturīga ģenētiska
nepatika pret suņiem. «Eiropā savvaļas
zirgu lielākais dabiskais ienaidnieks ir

Foto: Austris Auziņš
vilki, tāpēc zirgiem nepatīk suņi – nav
svarīgi, cik lieli tie būtu,» skaidro zirgu uzraugs, stāstot, ka ir bijuši gadījumi, kad uz
Pils salu atnāk kāds ar klēpja sunīti, bet,
kad tas sāk riet, zirgi kļūst tramīgi. Šādā
situācijā drošības labad ir jādodas prom ar
visu suni. Izņēmumi ir trīs zirgi – Bušvils,
Pipars un Gurķītis –, kurus Einārs dēvē
par saviem mēreni pieradinātajiem zirgiem. Viņi ir draudzīgāki un ļaujas Pils
salas apmeklētāju glāstiem, ēd no rokas,
kā arī nebaidās no Eināra suņa Pirāta.
Jāuzmanās arī no tā, lai zirgs skrienot
neuzkāpj uz kājas, jo tas varētu būt
sāpīgi – pieaudzis dzīvnieks sverot ap
400 kilogramiem. «Kad es strādāju pie
zirgiem, ārstēju viņus, kājās velku celtnieku zābakus, kuriem ir tērauda purn
gali,» stāsta E.Nordmanis. Tāpat zirgs
var iekost. «Tas ir dabiski – zirgi pasauli
vispirms apskata, bet pēc tam mēģina arī
pagaršot. Tā kā viņu zobi viegli tiek galā
ar krūmiem…» Dodoties pastaigā uz Pils
salu, sevi iespējams pasargāt, ņemot līdzi

koka stibu, jo no tās zirgi baidās. «Ar stibu
nevajag viņiem pat sist – pietiek vien ar
to, ka stiba rokās un to mazliet pavicina,»
atklāj zirgu uzraugs.
Savvaļas zirgi spēj izdzīvot ārā jebkuros
apstākļos. Jelgavā viņi ir piedzīvojuši
ziemu un mīnus 28 grādu gaisa temperatūru. «Ko zirgi dara ziemā? To pašu,
ko vasarā – staigā un ēd,» stāsta zirgu
uzraugs. Ja ziemā nav atkušņu un neveidojas sērsna, gana daudz ēdamā dzīvnieki
atrod zem sniega, tomēr viņus tik un
tā vajag piebarot. Einārs teic, ka zirgus
lutinot – viņš ziemā izritina siena ruļļus.
«Daru to divu iemeslu dēļ. Pirmkārt,
tādējādi sienam var piekļūt visi zirgi, jo
pretējā gadījumā saskaņā ar dabas likumiem izdzīvotu stiprākie. Otrkārt, viņi
uz siena arī guļ,» atklāj uzraugs, norādot,
ka zirgi sniegā guļ reti, drīzāk viņi snauž,
stāvot kājās. Parasti Einārs zirgus baro
uz nakti, jo tad ir drošs, ka viņi līdz rītam
būs pie vietas un nekur neaizklīdīs.
Tā kā zirgiem Pils salā ir pieejams

viss, kas nepieciešams, viņi reti pamet
salu, kaut arī tā nav pat iežogota. «Salu
ieskauj ūdens, un, lai gan visi zirgi prot
peldēt, viņiem tas nepatīk. No visa pulka
labprāt peld tikai viens zirgs,» stāsta
E.Nordmanis. Ziemā, kad upes aizsalst,
zirgi uz ledus nekāpj, jo baidās. Protams,
ir bijuši gadījumi, kad zirgi tomēr dodas
iepazīt to, kas atrodas aiz viņu mājvietas
robežām. Visaktīvākais šajā ziņā esot
septiņus gadus vecais zirgs Pūpols. Viņu
uz Pils salu atveda 2009. gada rudenī, un
jau pirmajā ziemā zirgs to vēlējās pamest.
«Pūpols aptuveni divas reizes nedēļā
devās uz pili, kur pētīja automašīnas un
rakājās pa atkritumu konteineriem. Taču
tad kādā maija rītā viņš vienkārši aizgāja
uz pilsētas centru. Mani par to informēja
Pašvaldības policija. Tad ņēmu apaušus,
virvi, vicu, rupjmaizes kukuli un vedu
viņu atpakaļ. Iedevu paošņāt maizi, ļāvu
mazliet nokosties un tad vilināju sev līdzi.
Kad viņš negribēja iet pār Driksas tiltu,
liku lietā vicu,» atceras zirgu uzraugs.

E.Nordmanis atklāj, ka Pūpols ir izteikta
individualitāte, ko reiz zirgs ļoti uzskatāmi nodemonstrējis – pārlēcis pār žogu,
atskatījies uz Eināru un nozviedzies.
«Zirgi instinktīvi pie šķēršļiem apstājas
– lēkt tiem pāri viņi ir jāmāca,» skaidro
E.Nordmanis.
Zirgu uzraugam jau vairākus gadus
ir tradīcija sagaidīt Jauno gadu kopā ar
zirgiem. Viņš novērojis, ka pirmajos gados četri zirgi no salūta baidījās – tiklīdz
izdzirdēja pirmos šāvienus, tā visi sapulcējās barā un pazuda. Tagad salūts viņiem
patīk – līdz ar pirmajiem gaismas ziediem
zirgi aulekšiem skrien uz salas galu tuvāk
pilij, tad auļo apļiem vien, zviedz, un
ērzeļi savā starpā cīnās. Savukārt mirklī,
kad salūts beidzas, tie nokārtām galvām
lēnām dodas atpakaļ. Zirgi staigā tikai pa
pašu iemītajām takām un striktā kārtībā
– pa priekšu iet harēma galvenā ķēve, bet
beigās atrodas galvenais ērzelis, kurš gan
uztur disciplīnu, gan arī pasargā pulku
briesmu gadījumā.
Zirgiem ir ļoti laba imūnsistēma, un
viņi reti slimo, tomēr dabiskā atlase
paredz, ka zirgi ne tikai dzimst, bet arī
mirst. Vislielākās riska grupas ir pusaudži – gadu veci zirgi – un grūsnas ķēves.
Pusaudži tāpēc, ka ir vēl dumji, strauji
aug un patērē tam daudz enerģijas, kā
arī bieži iekuļas dažādās problēmās. Savukārt grūsnajām ķēvēm ziemā ir jāpiedzīvo
ļoti liela slodze, jo, neskaitot vēderā esošo
kumeliņu, viņām vēl jābaro pagājušajā
gadā un reizēm pat aizpagājušajā gadā
dzimušais kumeļš. Šoziem gan viena ķēve
nomirusi no aknu aptaukošanās, kas ir
netipiski. Vidējais savvaļas zirga mūža
ilgums ir 20 gadi, un Pils salas vecākajam
zirgam šobrīd ir 19 gadi.

