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Nakts pusmaratons
Jelgavas ielās

Esmu lepns, ka Jelgavu simtgades svētkos pārstāvēja otra lielākā
delegācija Latvijā. Paldies visu četrdesmit Jelgavas amatiermākslas
kolektīvu dalībniekiem un vadītājiem par patriotismu, lepnumu un
prieku, ko radījāt paši sev un visiem XXVI Vispārējo latviešu dziesmu
un XVI Deju svētku apmeklētājiem! Tieši Jūsu spēja cauri gadiem
uzturēt un saglabāt latviešu gara mantojumu izsaka mūsu tautas
patieso būtību!
Lai spēks un izturība arī turpmāk!
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Latvijas skolu reitingā šogad
iekļuvušas septiņas pilsētas skolas
Foto: Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīvs/Aivars Liepiņš

 Ritma Gaidamoviča

Publicēts Ata Kronvalda fonda veidotais Latvijas skolu
reitings, kas atspoguļo izglītības iestāžu darbu ar
talantīgajiem skolēniem. Šogad reitingā iekļuvušas
septiņas Jelgavas skolas. Visaugstāk no pilsētas izglītības iestādēm lielo skolu grupā ierindojas Spīdolas
ģimnāzija, kura šogad reitingā pakāpusies par divām
pozīcijām un ir 6. vietā starp Latvijas skolām, kas
vērtētas. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu ievērojami
uzlabot savu rezultātu izdevies arī Jelgavas Valsts ģimnāzijai un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai. Jāuzsver
gan, ka rezultāti neļauj objektīvi spriest par skolas
regulāro darbu, jo šis reitings atspoguļo tikai vienu no
darbības jomām – darbu ar talantīgajiem audzēkņiem.

Skolu reitings tiek veidots, izvērtējot mācību iestādes atbilstoši
skolēnu sasniegumiem attiecīgā
mācību gada valsts un atklātajās
olimpiādēs, skolēnu valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē un valsts mēroga konkursos.
Izglītības iestādes reitingā iedala
pēc izglītojamo skaita: lielajās
skolās, kur vidusskolēnu skaits
ir lielāks par 100, un mazajās
skolās, kur izglītojamo skaits ir
mazāks par 100 vidusskolēniem.
Lielo skolu grupā Spīdolas
ģimnāzija šogad ieņem 6. vietu,
pakāpjoties par divām pozīcijām
salīdzinājumā ar iepriekšējo
mācību gadu. Spīdolas ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse,
komentējot reitinga rezultātus,
Sestdien, 14. jūlijā, Jelgavā notiks viens no vērienīgākajiem šīsvasaras sporta pasākumiem – «Bigbank skrien Latvija» nakts atzīst, ka aizvadītais mācību
pusmaratons, kas Jelgavā norisināsies jau 5. reizi. Sporta servisa centrs prognozē, ka pusmaratons varētu pulcēt vairāk gads kopumā bijis ļoti veiksmīgs.
nekā 4000 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Grieķijas, Igaunijas, Zviedrijas, Krievijas, Polijas, Slovākijas, Turcijas,
Argentīnas un Dienvidāfrikas Republikas. Jelgavas pašvaldība arī šogad pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem nodrošina iespēju sacensībās piedalīties bez maksas, piedāvājot 1600 bezmaksas kvotu dažādās distancēs, un aizpildītas ir 1484 vietas.
Sacensības ar bēbju rāpošanas čempionātu sāksies pulksten 19, pulksten 20 startēs bērnu skrējieni, pulksten 21.15 – «Mans
skrējiens Latvijai» bez laika kontroles, bet pulksten 22 Jāņa Čakstes bulvārī tiks dots starts pusmaratona, desmit un piecu
kilometru skrējējiem un nūjotājiem. Pusmaratonā var startēt gan individuāli, gan komandu konkurencē. Sava komanda
ir arī Jelgavai, kurā apvienojušies pilsētas labākie skrējēji. Plānots, ka šajā posmā Jelgavas pilsētas komanda startēs pilnā
Satiksmes
ierobežojumi
sastāvā – visi astoņi skrējēji. Šobrīd pēc aizvadītiem
četriem posmiem
mūsu komanda kopvērtējumā ieņem 4. vietu.
 Ilze Knusle-Jankevica
Jelgavas
nakts
Sacensību Informācijas centrs būs izvietots Pasta salā, bet distance
vedīs pa pilsētas ielām, tāpēc iedzīvotājiem jārēķinās
Foto: no JV arhīva
ar plašiem satiksmes ierobežojumiem – detalizētāk pusmaratona
skatīt shēmā. laikā
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Izvērtēti saņemtie pieteikumi Jelgavas pašvaldības līdzfinansētajai
programmai centrālās
kanalizācijas pieslēgumu izbūvei. Pašvaldības līdzfinansējumu
saņems 38 ēkas, apgūstot 20 731 eiro no šim
mērķim piešķirtajiem
pašvaldības līdzekļiem.
Lai arī aktivitāte bijusi
liela, viss programmas
finansējums šim gadam
vēl nav apgūts, tāpēc
šonedēļ izsludināta
atkārtota pieteikumu
iesniegšana, kas turpināsies līdz 9. augustam.
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Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju

Turpinājums 3.lpp.

38 projekti apstiprināti; turpinās
pieteikšanās kanalizācijas
pieslēgumu līdzfinansējumam
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14.07.2018.
Satiksmes ierobežojumi
Jelgavas nakts
pusmaratona laikā
14.07.2018.

«Tas izceļas ar strādāt varošiem,
gribošiem un ļoti motivētiem
jauniešiem. Daudzi bērni apzināti virzījās uz sasniegumiem,
protams, ne bez pūlēm un darba.
Taču tas audzina viņos mērķ
tiecību un tieksmi sasniegt
konkrētu rezultātu. Ļoti lielu
darbu ieguldījuši arī skolotāji,
un tieši kopdarbā rodas augstie
sasniegumi,» atzīst direktore,
uzsverot, ka liels paldies par
sasniegumiem jāsaka skolas
absolventam izcilniekam Mārtiņam Robežniekam, kuram
aizvadītajā mācību gadā bija
daudz panākumu, kas palīdzēja
celt skolas kopējo rezultātu.
Jelgavas Valsts ģimnāzija reitingā lielo skolu grupā ieņem 12.
vietu, pakāpjoties par 42 vietām.

Satiksmes kustība būs slēgta sekojošos ielu posmos:
No plkst. 15:00 līdz 01:15 Jāņa Čakstes bulvārī
(posmā no Lielās ielas līdz Raiņa ielai)
No plkst. 18:00 līdz 01:15 Pilssalas ielā un Pasta salā
No plkst. 20:45 līdz plkst. 01:15 Pusmaratona
distancei.
Satiksmes kustība būs slēgta sekojošos ielu posmos:
sacensību trase un skriešanas virziens
No plkst. 15:00 līdz 01:15 Jāņa Čakstes bulvārī
ielu
posmi,
apstāties
(posmā
no kuros
Lielās tiks
ielasaizliegts
līdz Raiņa
ielai)
No plkst. 18:00 līdz 01:15 Pilssalas ielā un Pasta salā
autostāvlaukumi
apmeklētājiem
No plkst. 20:45 līdz
plkst. 01:15 Pusmaratona
distancei.

63048800

«Kopējā aktivitāte šogad bija
liela, un gandrīz visi iesniegtie
pieteikumi arī akceptēti. Dominē
pieteikumi, kas centralizētajai
kanalizācijai atvieglotā kārtībā
paredz pieslēgt vienģimenes mājas
– šie darbi nav tik lieli, tos var veikt
arī pats īpašnieks, un pašvaldība
līdzfinansē tikai materiālu iegādi,»
norāda SIA «Jelgavas ūdens» tehniskais direktors Viktors Juhna.

Šogad programmā tika ieviestas
izmaiņas, paplašinot daudzdzīvokļu mājas definīciju un nosakot, ka
tā ir jebkura māja, kurā ir vairāk
par vienu dzīvokli. Šīs mājas varēja
pretendēt uz lielāko līdzfinansējumu – līdz 75 procentiem no
būvdarbu izmaksām, bet nepārsniedzot 3750 eiro. Šajā kategorijā
saņemti divi pieteikumi, un abi
akceptēti: centralizētajai kanalizācijai tiks pieslēgta māja Birzes ielā
1, depo rajonā, un Olaines ielā 7,
Pārlielupē. «Māju, kas nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijai,
problēma ir tā, ka nosēdakas regulāri jāizsūknē – tas prasa sekošanu
līdzi situācijai un samērā regulāras
izmaksas. Turpretim centrālā kanalizācija nozīmē komfortu un arī
labākus higiēniskos apstākļus gan
pašā mājā un tās apkārtnē, gan
pilsētā kopumā. Pamazām māju
īpašniekos attīstās tas, ko varētu
saukt par saimniecisko domāšanu
– apziņa, ka atmaksājas ieguldīt
savā īpašumā, it īpaši, ja ieguvumi
būs ilgtermiņā,» uzsver abu ēku
apsaimniekotājas SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde»
valdes loceklis Juris Vidžis. Abas
mājas saņems 7040,98 eiro.
Turpinājums 3.lpp.

sacensību trase un skriešanas virziens

ielu posmi, kuros tiks aizliegts apstāties

birojs@info.jelgava.lv

autostāvlaukumi apmeklētājiem

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Ceturtdiena, 2018. gada 12. jūlijs

Jelgavas pilsētas pašvaldība ir viena no astoņām Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas projekta «Integrēta lietusūdens pārvaldība
(iWater)» dalībniecēm. Šī projekta laikā izstrādāts lietusūdens apsaimniekošanas plāns Garozas ielas teritorijai un divi būvprojekti ar risinājumiem lietusūdens
uzkrāšanai un applūšanas risku mazināšanai Svētes upei piegulošajās teritorijās Būriņu ceļā un Sniega ielā. Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora projektu vadītāja Aiga Anitena stāsta, ka būtisku ieguldījumu lietusūdens apsaimniekošanā un pilsētvides sakārtošanā sniegs šajā
projektā izstrādātie būvprojekti «Zaļās infrastruktūras izveidošana Sniega ielas piegulošajās teritorijās» un «Virszemes notekūdeņu sistēmas sakārtošana Būriņu
ceļa posmā no Blāzmas ielas līdz Zemgaļu ielai», kas paredz kompleksu pasākumu īstenošanu lietusūdens uzkrāšanai un applūšanas risku mazināšanai Svētei
piegulošajās teritorijās Būriņu ceļā un Sniega ielā. Jelgavas pilsētas pašvaldība jau saņēmusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu abu būvprojektu
realizācijai specifiskā atbalsta mērķa programmā «Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētteritorijās» un realizēs projektu «Kompleksu pasākumu īstenošana Svētes upes caurplūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās», savukārt pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu. Šobrīd tiek gatavota dokumentācija iepirkuma procedūrai
plānoto būvdarbu veikšanai.

Mazinās plūdu riskus Svētes upes krastos
un palienes pļavās veidos atpūtas zonu
Attēls: projekta skices

 Ritma Gaidamoviča

Lai mazinātu intensīvu nokrišņu izraisītu applūšanas
risku Svētes upei piegulošajās teritorijās, Jelgavas pašvaldība iecerējusi virkni darbu Būriņu ceļa posmā no
Zemgaļu līdz Blāzmas ielai un Sniega ielai piegulošajās
teritorijās: tiks būvēts jauns tilts Būriņu ceļā pār Svēti,
atjaunota novadgrāvju sistēma, nojaukts tilts Vītolu
ceļā un tā vietā veidots uzbērums, bet applūstošajās
pļavās Svētes krastā tiks izveidota atpūtas zona – celiņu tīkls ar koka laipām, pa kurām varēs pārvietoties
arī palu laikā.
Atbilstoši plānotajam projekta
laika grafikam daļa darbu varētu
sākties vēl šogad, taču lielākie
darbi notiks nākamgad, tiklīdz to
ļaus laikapstākļi.

ūdenim neizdodas aizplūst, tas
stāv, reizē ceļas arī gruntsūdens
līmenis, un īpašumi, ielas applūst,»
situāciju skaidro «Pilsētsaimniecības» hidrotehnisko būvju
inženiere Ilva Meiere, uzsverot, ka
Galvenā problēma –
šī projekta gaitā plānots sakārtot
aizaugušie un neesošie grāvji lietusūdens novadi pa galvenajām
Būvprojektu izstrādes laikā ap- rajona ielām, tādējādi novēršot apzinātas galvenās problēmas, kāpēc plūšanu arī privātmāju teritorijās.
intensīvu nokrišņu laikā applūst
Svētei piegulošās teritorijas. SIA Būriņu ceļā pār
«Geo Consultants», kas veica Svēti būs jauns tilts
Lai novērstu plūdu apdraudēbūvprojektu izstrādi, pārstāvis
Einārs Pundurs stāsta, ka esošā jumu Sniega ielas un Būriņu ceļa
novadgrāvju sistēma šajās terito- rajonā, tiks veikrijās funkcionē nepilnīgi, līdz ar ti virkne darbu
to nenodrošina ūdens novadīšanu. – koku un krū«Novadgrāvji ir aizauguši, daļa mu izciršana,
likvidēti, tos aizberot, līdz ar to grāvju atjaunonenotiek vienmērīga ūdens caur- šana, caurteku
plūde un veidojas sanesumi. Savu- tīrīšana, to pārkārt zem ielām esošās caurtekas ir būve un izbūdažāda diametra, kas apgrūtina ve, brauktuvju
caurplūdi un ūdens novadīšanu in- paaugstināšana.
tensīvu nokrišņu laikā. Rezultātā «Pilsētsaimnieapplūst mājas, pagalmi un ielas,» cības» projektu
vadītāja Aļona
skaidro uzņēmuma pārstāvis.
Būriņu ceļa apkārtne vēsturiski Virviča-Jansone
ir mazdārziņu rajons, kurā dārza stāsta, ka viens
mājas šobrīd pārbūvētas par dzī- no vērienīgākavojamām mājām, un šī vieta jau jiem darbiem
pārtapusi par privātmāju teritori- ir jauna tilta
ju. «Nereti ēku saimnieki nodarbo- būvniecība pār
jušies ar pašdarbību – paplašinot Svēti Būriņu ceļā, lai upē mazinātu
savu teritoriju, likvidējuši grāvjus, ledus sastrēgumus un uzlabotu
tos aizberot, līdz ar to ir pārrauta tās caurplūdi tilta vietā. «Pēc SIA
ūdens novadīšanas sistēma, kas «Projekts 3» tehniskās apsekoļauj uzkrāties ūdenim. Ir īpašnieki, šanas secināts, ka esošais tilts ir
kuri zem iebraucamā ceļa formāli bojāts – tajā konstatētas plaisas,
ir izbūvējuši caurteku, taču tās novērota trupe, atsevišķi elementi
diametrs atšķiras no pārējām, ir sabrukuši, kā arī fiksēta tilta
tādējādi traucējot ūdens caurplū- balstu sēšanās. Racionālāk ir būdi. Cilvēki neizprot, cik grāvis vai vēt jaunu tiltu – līdzšinējā koka
caurtekas diametrs, tās augstuma tilta vietā būs dzelzsbetona tilts,
līmenis patiesībā ir svarīgs. Ja turklāt tas būs platāks par esošo

un ar lielāku slodzi – pa to varēs
braukt transportlīdzekļi bez masas ierobežojuma,» stāsta projektu
vadītāja. Tilts būs bez papildu
balstiem upē, kas būtiski uzlabos
upes caurplūdi un novērsīs ledus
sastrēgumu veidošanos pavasarī.
«Tiks nostiprināts arī upes krasts
un gultne, novēršot straumes
radītos izskalojumus tilta zonā,»
stāsta I.Meiere.

Tiltu Vecajā ceļā demontēs,
izbūvējot caurteku

Būriņu ceļā pie Sniega ielas tiks
izbūvēta liela diametra caurteka ar
aizvariem. «Caurteka nodrošinās
to, lai lielos palos netiktu pārrauts
ceļš. Zemāka līmeņa plūdu laikā
ar aizvariem varēsim kontrolēt
ūdens ieplūšanu zaļajās teritorijās
starp Sniega ielu un Vītolu ceļu. Ja
radīsies situācija, ka ūdens līmenis
Svētē kļūs pārāk augsts un upe
vairs nespēs ņemt to pretī, atverot
caurteku, ūdeni varēsim novirzīt uz palienes pļavām, kur tiks
veidoti mitrāji un atpūtas zona,»
stāsta I.Meiere, piebilstot,
ka šī sistēma
darbosies, līdz
ūdens līmenis
sasniegs Būriņu un Vītolu
ceļa atzīmes.
A.Virviča-Jansone papildina,
ka darbu gaitā
tiks demontēts
arī koka tilts
Vītolu ceļā, tā
vietā izbūvējot
caurteku, kurai
pāri tiks veidota brauktuve.
Paralēli novad
grāvim, kas atrodas Sniega ielai
piegulošajā teritorijā, tiks izbūvēts
jauns grants celiņš grāvja apsaimniekošanas vajadzībām. «Šobrīd
tur ceļa nav, līdz ar to grāvim
piekļūt praktiski nav iespējams,»
skaidro I.Meiere.

Palienes pļavās tiks
izveidotas koka laipas, nodrošinot iespēju pārvietoties arī
tad, kad pļava ir applūdusi vai mitra. Tās
ērti varēs izmantot
makšķernieki, vietējie
iedzīvotāji, tāpat arī
dabas vērotāji.

Palienes pļavās veidos
pastaigu zonu ar koka laipām

Uzlabojot iedzīvotāju dzīves
kvalitāti, svarīgi ir domāt ne tikai

par applūšanas risku mazināšanu, bet arī par to, kā defektu
pārvērst par efektu, lai ieguvēji
būtu arī vietējie cilvēki. Tieši
tāpēc applūstošajās palienes pļavās starp galveno novadgrāvi un
Sniega ielu, izbūvējot atbilstošu
infrastruktūru, nolemts izveidot
atpūtas zonu. «Applūstošajās
palienes pļavās tiks izveidotas
koka laipas, nodrošinot iespēju
pārvietoties arī tad, kad pļava ir
applūdusi vai mitra. Laipas paredzēts izbūvēt uz metāla stabveida
balstiem,» stāsta I.Meiere. Pa tām
ērti varēs pārvietoties makšķernieki, vietējie iedzīvotāji, tāpat
tās noteikti būs saistošas dabas
vērotājiem. Ja teritorijā mākslīgi
ierīkos putnu ligzdošanas vietas,
šī zona varētu būt pievilcīga arī
putnu vērotājiem.
Izmantojot videi draudzīgos
risinājumus ūdens kvalitātes
uzlabošanai, pļavās teju 13 tūkstošu kvadrātmetru platībā plānots izveidot niedru laukus un
nosēdbaseinus – vietu, kur ūdens
uzkrāsies pirms ieplūšanas Svētē. «Vasaras periodā mitrāji un
nosēdbaseini būs sausi, bet pavasara palu laikā – pilnībā vai daļēji
zem ūdens,» skaidro E.Pundurs,
uzsverot, ka piedāvātais risinājums ir inovatīvs, jo mitrāju un
nosēdbaseinu komplekss Latvijā
līdz šim pilsētvidē nav sastopams.
«Virsūdeņu savākšana parasti
tiek risināta ar lietusūdens kanalizācijas savācējtīklu, kurā arī
attīra savākto ūdeni. Būtisks
ieguvums – šāds zaļais risinājums
ir ekonomiski izdevīgs, jo nav jāceļ
hidrobūves, kuru apsaimniekošana ir dārgāka,» saka E.Pundurs.
Darbiem minētajā objektā pilnībā jābūt pabeigtiem līdz 2020.
gada 10. jūnijam. Plānotās izmaksas projekta «Kompleksu
pasākumu īstenošana Svētes upes
caurplūdes atjaunošanai un plūdu
apdraudējuma samazināšanai piegulošajās teritorijās» īstenošanai ir
2 100 900 eiro, no tiem 85 procenti
ir Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums, 3,75 procenti
– valsts budžeta dotācija, savukārt
11,25 procentus no izmaksām
sedz pašvaldība.

Pēdējās desmitgadēs lielākos plūdus Jelgava piedzīvoja 2010.
gadā, kad arī Būriņu ceļa rajonā applūda mājas un ielas bija
slēgtas. Taču arī intensīvu nokrišņu un pat mazāku pavasara
palu laikā Būriņu ceļa apkārtne mēdz applūst un atsevišķi
ielu posmi nav caurbraucami. Tieši tāpēc pašvaldība realizē
projektu, kas paredz novērst plūdu apdraudējumu Sniega
ielas un Būriņu ceļa rajonā. Visus projektā paredzētos darbus
plānots pabeigt 2020. gadā.
Foto: no JV arhīva

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 12. jūlijs

Latvijas skolu reitingā šogad
iekļuvušas septiņas pilsētas skolas
No 1.lpp.

«Katrs gads skolā ir citādāks –
citi bērni, citas olimpiādes, citas
iespējas. Aizvadītajā mācību gadā
daudzi mūsu audzēkņi kļuva par
laureātiem zinātniski pētniecisko
darbu konkursā valstī, arī olimpiādēs ir uzvaras, piemēram, 1. vieta
valsts angļu valodas olimpiādē.
Tāpat mums ir konkursu laureāti.
Lai to sasniegtu, gan skolēni, gan
skolotāji ieguldījuši lielu darbu
– paldies viņiem par to,» saka
Valsts ģimnāzijas direktore Inese
Bandeniece.
Jāpiebilst, ka reitingā lielo skolu
grupā iekļuvusi arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, ieņemot 64.
vietu, un Jelgavas 4. vidusskola,

kurai šogad 65. vieta.
Savukārt mazo skolu grupā
visaugstāk no Jelgavas šogad ir
Jelgavas 2. pamatskola – 48. vieta,
bet 6. vidusskola un 4. sākumskola
šajā grupā ieņem 55. vietu.
Skolu vadība gan atzīst, ka uz
šo reitingu raugās dalītām jūtām,
jo šis rezultāts neatspoguļo kopējo
situāciju skolā. «Šis reitings parāda
tikai to, vai skolā notiek darbs ar
talantīgiem bērniem vai ne. Taču,
ja tas ir reitings, tad, protams,
labi, ja mēs tajā vispār esam, jo
tas nozīmē, ka strādājam arī šajā
virzienā,» spriež I.Vilkārse.
Ar Latvijas skolu reitingu var
iepazīties mājaslapā www.skolureitings.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pārmaiņas piedzīvo
bērnudārzs «Sprīdītis»
Foto: Ivars Veiliņš

JELGAVAS SKOLU REITINGS LIELO SKOLU GRUPĀ DARBĀ
AR TALANTĪGIEM BĒRNIEM
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38 projekti apstiprināti; turpinās
pieteikšanās kanalizācijas
pieslēgumu līdzfinansējumam
No 1.lpp.

Uz atbalstu līdz 50 procentiem
no būvdarbu izmaksām, bet ne
vairāk kā 1000 eiro, varēja pretendēt vienģimenes mājas, ja
plānotajiem darbiem nepieciešama
apliecinājuma karte un tos veiks
būvkomersants. Šajā kategorijā
saņemti pieci pieteikumi, un visi
akceptēti: Vecajā ceļā, Platones
ielā, Kooperatīva ielā, Pumpura
ielā. Pašvaldības līdzfinansējums
šīm mājām ir 4267,98 eiro.
Līdz ar izmaiņām būvniecības
nozares likumdošanā kanalizācijas pieslēgumu vienģimenes
māju īpašnieki var izbūvēt arī
atvieglotā kārtībā – pēc novietojuma plāna un darot darbus
paši. Šādā gadījumā pašvaldības
maksimālais atbalsts bija 500 eiro
nepieciešamo materiālu iegādei –
līdz 10 eiro par viena kanalizācijas
tīkla metra izbūvi un līdz 150 eiro
par skataku. Šajā grupā saņemti
33 pieteikumi, no kuriem 31
ir akceptēts, vienam pieprasīti
papildu dokumenti izvērtēšanai,
bet viens – noraidīts. Kā norāda

 Ritma Gaidamoviča

Nozīmīgas pārmaiņas
šobrīd piedzīvo pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestāde «Sprīdītis» Tērvetes ielā 6, kur
notiek ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi. Bērnudārzam
tiks nosiltināta fasāde,
nomainīti visi logi un
ārdurvis, izbūvēts jauns
divslīpju jumts un veikta
virkne citu darbu. Šobrīd viss rit pēc plāna,
un darbiem jābūt pabeigtiem līdz jaunā mācību gada sākumam.
Būvdarbi «Sprīdītī», cenšoties
netraucēt mācību darbu, sākās
jau maijā, taču aktīvākais darba
periods ir šobrīd. Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes projektu
vadītāja Aiga Anitena stāsta, ka
jau ir izbūvēta drenāžas sistēma
ap ēku un sakārtota ēkas cokola
daļas hidroizolācija. «Šobrīd tiek
būvētas jumta konstrukcijas un
siltināts pagraba pārsegums, kā
arī notiek sagatavošanās logu un

V.Juhna, šis pieteikums neatbilda
saistošo noteikumu prasībām.
Kopējais nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 31
apstiprinātajam pieteikumam ir
9422,06 eiro. Centralizētajai kanalizācijai tiks pieslēgtas privātmājas
Lāču, Laimas, Gundegas, Smilšu,
Kronvalda, Sprīdīšu, Pumpura,
Atmodas, Kameņu, Brigaderes,
Akmeņu, Liepu, Mātera, Olaines,
Parka, Palu, Viskaļu un Aveņu  Ritma Gaidamoviča
ielā, Bērzu un Rogu ceļā.
Profesionālās izglītības
«Liela daļa māju atrodas rajoiestādēs, tostarp Jelganos, kur pēdējos gados, paplašinot
vas Amatu vidusskolā
ūdenssaimniecības sistēmu pilsēun Jelgavas tehnikutā, no jauna izbūvēti kanalizācijas
mā, līdz 31. augustam
tīkli. Tomēr iedzīvotāji lēmumu
izsludināta uzņemšana
par mājas pieslēgšanu tīklam
«Jauniešu garantijas»
nepieņem uzreiz – viņiem nepieprogrammās. Ar Eirociešams laiks apdomāt, aprēķināt
pas Sociālā fonda atbalizdevumus, aplēst ieguvumus,»
stu jauniešiem vecumā
vērtē «Jelgavas ūdens» Projektu
no 17 līdz 29 gadiem,
īstenošanas grupas vadītāja Ieva
kuri ir bez darba, JelgaStrode, uzsverot: galvenais mērvā gada laikā ir iespēja
ķis ir sasniegts – arvien vairāk
apgūt pavāra palīga,
iedzīvotāju pilsētā uzlabo savus
konditora palīga, loksadzīves apstākļus, izmantojot
metinātāja metināšanā
centralizētās komunikācijas.

SIA «JELGAVAS ŪDENS» PAZIŅOJUMS PAR ATKĀRTOTU
PIETEIKUMU IESNIEGŠANU JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI
CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI 2018. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.18-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai» (turpmāk –
saistošie noteikumi) dzīvojamo māju īpašnieki var iesniegt SIA «Jelgavas ūdens»
(Ūdensvada iela 4, Jelgava) pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai
dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

ATKĀRTOTAIS PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ –
LĪDZ 2018. GADA 9. AUGUSTAM (IESKAITOT).
Vēl pieejamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2018. gadā ir 9072,82 euro
(deviņi tūkstoši septiņdesmit divi euro un 82 centi).
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības
mājaslapā www.jelgava.lv vai SIA «Jelgavas ūdens» mājaslapā www.ju.lv.

durvju nomaiņai. Drīzumā tiks
uzsākta arī ēkas fasādes siltināšana, bet pēc tam tiks uzklāts
dekoratīvais apmetums,» tā viņa.
«Sprīdīša» vadītāja Vēsma
Bērtule atzīst, ka laikapstākļi
līdz šim bijuši darbiem labvēlīgi,
kas būvdarbiem ļauj noritēt pēc
plāna. «Bērnudārza ēka ir celta
1979. gadā un līdz šim tik vērienīgas pārmaiņas nav piedzīvojusi.
Iespēju robežās ir remontētas
grupu un citas telpas, veikti dažādi uzlabojumi ēkas ārpusē,
pirms nepilniem desmit gadiem
arī nomainīts jumta segums, taču
šobrīd mūsu iestādes ēka piedzīvo
kardinālas pārmaiņas,» saka
iestādes vadītāja, uzsverot, ka
neapšaubāmi lielākais ieguvums
būs ēkas energoefektivitāte,
kas ļaus samazināt rēķinus par
apkuri un elektrību. «Jau drīzumā tiks uzsākta logu un durvju
nomaiņa. Dažās telpās izvēlēti
speciāli logi, kas nodrošinās labāku ventilāciju. Tāpat renovācijas laikā tiks rekonstruēta
ventilācijas sistēma, kas uzlabos
mikroklimatu grupās. Mums ir
atsevišķas grupas, kurās saulainā
laikā, jo īpaši vasarā, ir ļoti karsts,
un tādās telpās ir grūti strādāt.

Renovācijas laikā šo problēmu
ceram atrisināt,» stāsta V.Bērtule. Darbu gaitā tiks atjaunota
arī siltumapgādes sistēma ēkas
iekštelpās un modernizēts apgaismojums.
Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbus pirmsskolas
izglītības iestādē «Sprīdītis» veic
SIA «Bildberg». Projekta plānotās izmaksas ir 1 188 567,50 eiro,
no tiem 396 762 eiro – Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums, 42 898,09 eiro – valsts
budžeta dotācija pašvaldībām un
748 907,41 eiro – Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.
Jāuzsver, ka kopš 4. jūnija,
kad pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes sāka strādāt pēc
vasaras darba grafika, «Sprīdītis»
ir slēgts un bērni to neapmeklē.
Iestādes audzēkņiem nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta
vieta «Gaismiņā», «Pasaciņā»,
«Kāpēcīšos» vai «Kamolītī».
Plānots, ka bērni «Sprīdītī» varēs
atgriezties un jauni audzēkņi tiks
uzņemti no 3. septembra.
Līdz ar «Sprīdīša» nosiltināšanu visās 11 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs būs veikta
energoefektivitātes uzlabošana.

Izsludināta papildu uzņemšana «Jauniešu garantijā»

ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē
(MAG), autoatslēdznieka un kokapstrādes
iekārtu operatora profesiju. Mācības ir bez
maksas, turklāt jaunieši
saņem stipendiju no 70
līdz 115 eiro mēnesī.

Šis ir pēdējais «Jauniešu
garantijas» programmas uzsaukums, un nākamajā mācību
gadā tiks īstenotas tikai viengadīgās programmas, piedāvājot
iegūt kādu no 32 profesijām,
kas šobrīd ir pieprasītas darba
tirgū. Jelgavas Amatu vidusskolas direktore Edīte Bišere
informē, ka viņas vadītajā skolā

«Jauniešu garantijas» programmā var apgūt trīs profesijas –
pavāra palīga, konditora palīga
un lokmetinātāja metināšanā
ar mehanizēto iekārtu aktīvās
gāzes vidē (MAG). «Šobrīd
darām visu iespējamo, lai pie
mums «Jauniešu garantijas»
programmā varētu apgūt arī
šuvēja profesiju, taču tam vēl
jāsagaida oficiāls apstiprinājums,» piebilst direktore. Viņa
stāsta, ka interese par projektu
«Jauniešu garantija» ir, tāpat
līdz šim daudz nestrādājošo
jauniešu arī izmantojuši iespēju gada laikā iegūt profesiju.
«Piemēram, šajā programmā
Jelgavas Amatu vidusskolā
metinātāja profesiju ir ieguvuši
vairāk nekā 160 cilvēku,» tā
direktore.
Savukārt Jelgavas tehnikums
piedāvā apgūt autoatslēdznieka
un pirmo reizi arī kokapstrādes
iekārtu operatora profesiju.
«Līdz šim programmā mācījām
galdniekus, taču pēc darba devēju pieprasījuma šoreiz gada
laikā piedāvājam apgūt kokapstrādes iekārtu operatora profesiju, kas vairāk orientēta uz
rūpniecisko ražošanu,» stāsta
Jelgavas tehnikuma direktore
Janīna Rudzīte, piebilstot, ka
autoatslēdznieka kvalifikācija ir
ļoti pieprasīta. «Nereti jaunieši,
kuri attiecīgā jomā jau ir strā-

dājuši, šo programmu izmanto
zināšanu papildināšanai un
izglītības dokumenta iegūšanai.
Šogad jūnijā autoatslēdznieka
diplomu saņēma 17 jaunieši,
kuri šo profesiju apguva gada
laikā,» stāsta J.Rudzīte.
Par iespēju apgūt profesijas
«Jauniešu garantijas» programmā Amatu vidusskolā un
Jelgavas tehnikumā jaunieši
aicināti interesēties skolās. Lai
pieteiktos mācībām, vienlaikus
var mācīties vakarskolā, iegūt
vidējo izglītību tālmācībā vai
studēt nepilna laika studiju
programmās augstskolā. Potenciālie audzēkņi var būt reģistrējušies arī Nodarbinātības valsts
aģentūrā kā darba meklētāji
vai bezdarbnieki un vienlaikus
saņemt bezdarbnieka pabalstu.
Taču jāņem vērā, ka jaunieši nevar atrasties akadēmiskajā vai
bērna kopšanas atvaļinājumā,
kā arī būt pilna laika studenti.
Lai pieteiktos mācībām, nepieciešama vismaz pamatizglītība,
bet var mācīties arī jaunieši ar
vidējo izglītību vai vidējo profesionālo izglītību, vai augstāko
izglītību.
Mācību laikā jaunieši saņem
stipendiju no 70 līdz 115 eiro
mēnesī, savukārt kvalifikācijas prakses laikā programma
apmaksā ceļa izdevumus un
naktsmītni, ja tas nepieciešams.
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Īsi
 Trim šovasar ierīkotajiem dizaina
dārziem, kas skvērā aiz kultūras
nama tapuši Jelgavas pilsētas pašvaldības rīkotajā dārza dizaina metu
konkursā «Mans dārzs – mana
pilsēta», drošības apsvērumu dēļ uzstādīta norobežojošā aukla. Turpmāk
vides objekti būs baudāmi tikai ar
acīm. «Kopā ar Jelgavas pilsētas Būvvaldes speciālistiem, apsekojot jaunizveidotos dizaina dārzus, pieņemts lēmums
tos norobežot,» stāsta pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja
vietniece Sandra Liepiņa. Viņa skaidro,
ka radušās situācijas, kad dizaina dārzi
kalpojuši nevis kā vides objekts, bet gan
bērnu rotaļu vieta. «Šādās situācijās ne
vien tiek bojāti jaunizveidoto dizaina
dārzu elementi, bet arī apdraudēta
apmeklētāju drošība,» tā S.Liepiņa. Šī
iemesla dēļ pieņemts lēmums dizaina
dārzus norobežot.
 Šonedēļ turpinās Baložu ielas
tilta pār Svēti balstu remonts –
darbu laikā paredzēts apbetonēt
sešus balstus, kuru malas laika
gaitā vietām nodrupušas, informē
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» hidrotehnisko būvju inženiere Ilva
Meiere. «Šobrīd tilta pār Svēti balstu
bojājumi neietekmē konstrukciju,
tomēr, ja tie ilgstoši netiktu atjaunoti,
ar laiku esošie balsti sāktu nolietoties
un kļūtu nedroši. Lai nodrošinātu tilta
ilgtspēju, šobrīd divu metru augstumā
tiek apbetonēti seši balsti,» norāda
viņa. Hidrotehnisko būvju inženiere
skaidro, ka sākotnēji balstiem ar smilšu
strūklu noņemts sadrupušais betons
un tie apstrādāti ar grunti, lai ieklātu
armatūru un apbetonētu. Paredzēts,
ka darbi turpināsies aptuveni mēnesi,
un satiksmes ierobežojumi šajā laikā
nav plānoti. «Šobrīd upes līmenis ir samērā zems, un, ja tuvākajā laikā nebūs
spēcīgu nokrišņu, darbi tiks paveikti
mēneša laikā,» tā I.Meiere. Darbus veic
SIA «VDS» par 15 291,76 eiro bez PVN.
 Sakot paldies par profesionalitāti
un pašaizliedzību, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests
svinīgā ceremonijā apbalvoja darbiniekus no visas Latvijas, tostarp
jelgavniekus. Apbalvojums «Par
ieguldījumu», ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu dienesta darbības
pilnveidošanā, pasniegts Zemgales
reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra ārstam Valdim Skotelim.
Apbalvojums «Par profesionalitāti», ko
piešķir par godprātīgu un augsti profesionālu amata pienākumu veikšanu,
ar savu personīgo piemēru stiprinot
iestādes reputāciju un profesionālo
tēlu, pasniegts Zemgales reģionālā
centra speciālistam operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu jautājumos
Haraldam Uvenam. Apbalvojums
«Par pašaizliedzību», ko piešķir par
pašaizliedzīgu rīcību, nodrošinot neatliekamo medicīnisko palīdzību īpašos,
sarežģītos un neikdienišķos apstākļos
vai situācijās, kas apdraud paša palīdzības sniedzēja dzīvību un veselību, pasniegts vairākiem Zemgales reģionālā
centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra
darbiniekiem: ārstam stažierim Ansim
Drubiņam, neatliekamās medicīnas
ārsta palīdzei Anitai Ābulai, operatīvā
medicīniskā transportlīdzekļa vadītājam Artūram Kalniņam, neatliekamās
medicīnas ārsta palīgam Santim
Podānam. Savukārt apbalvojums «Par
ilggadību», ko piešķir dienesta darbiniekiem, sasniedzot 25 gadu darba
stāžu, pasniegts Zemgales reģionālā
centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra
operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājam Vitautam Račim.
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Ceturtdiena, 2018. gada 12. jūlijs
Foto: no JV arhīva

«Tās izjūtas, kas valda Daugavas stadionā un Mežaparka Lielajā estrādē, attaisno jebkādu fizisko un garīgo nogurumu, uzlādējot no jauna un liekot apzināties,
cik liels spēks ir kopā būšanai. Lielisks apliecinājums tam ir sadziedāšanās nakts, kad pēc vairākiem koncertiem un intensīva darba teju nedēļas garumā
mēs kopā ar skatītājiem līdz pat rīta gaismai vēl dziedam un dejojam. Dziesma nenorimst pat ceļā uz mājām,» par izjūtām pēc simtgades Dziesmu un deju
svētkiem saka Jelgavas kolektīvu dalībnieki, uzsverot, ka mājās agrā pirmdienas rītā atgriezušies emocionāli pacilāti. «Tas ir milzīgs gandarījums – kopīgi radīt
svētkus tik daudziem tūkstošiem cilvēku, un apziņa, ka esi daļa no kaut kā tik vērienīga, motivē cīnīties par iespēju piedalīties svētkos atkal un atkal.»

Mūsējiem svētki sākās ar uzvaru – Jelgavas 4. vidusskolas
meiteņu koris «Spīgo» izcīnīja Lielo balvu «Dziesmu karu» finālā, un šī nav pirmā viņu uzvara svētkos – koris jau ieguvis
balvu arī Jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

«Korī ir tradīcija, ka ikviena dziedātāja iespēju robežās gādā savu
tērpu pati atbilstoši vietai, no kuras nāk,» stāsta jauktā kora «Tik
un tā» kormeistare Margita Galiņa. Tieši viņu tērpus kā labākos
koru un koklētāju ansambļu grupā žūrija novērtēja latviešu
tautastērpu skatē.

Pūtēju
orķestra
dižkoncertā
Esplanādē
vairāk nekā
piecu stundu
garumā
izskanēja
tikai latviešu
komponistu
oriģinālmūzika. Katrs
novads
veidoja
savu apvienoto pūtēju orķestri. Ja daudziem tie bija kārtējie svētki, tad
Jelgavas Mūzikas vidusskolas pūtēju orķestra saksofonistei Deborai tie
bija pirmie kā orķestra dalībniecei. «Līdz šim svētkos esmu piedalījusies kā koriste. Jāatzīst, ka emocijas ir citas – tās nevar salīdzināt, tikai
izbaudīt!»
«Pirms pieciem gadiem
tiešām pārdzīvoju – bērni
vēl bija mazi, un es uz
svētkiem netiku. Nu pieci
gadi pagājuši, un tagad
jau es svētkos uzstājos
vienā ansamblī ar saviem
bērniem – 7 gadus veco
Dāvidu un 9 gadus veco
Elīzu,» saka vokāli instrumentālā ansambļa «Zelta
stīdziņas» dalībniece Līga
Zariņa (no kreisās).

Pārbūvētā Mežaparka estrāde ir ne vien vizuāli tīkamāka,
bet arī sniedz papildu ērtības. Jelgavnieki atzīst, ka stāšanās
kolonās, kas palīdz lielo kopkori mobilizēt ātram uznācienam, šogad bija daudz vienkāršāka un prasīja mazāk laika.

«Prieks, ka svētki šogad tika atklāti ar gājienu,» atzina vidējās paaudzes deju kolektīva «Laipa» dalībnieces. Viņas arī atklāja, ka vienmēr
pirms nozīmīgiem pasākumiem kolektīvs sastājas aplī, saliek kopā
īkšķus un paceļ tos gaisā, atveroties pozitīvām emocijām, – tas darīts
arī šoreiz. Un pozitīvu emociju šajos svētkos netrūka jau no pirmās
dienas. Visiem mūsu 1188 dalībniekiem, dodoties 1,8 kilometrus
garajā svētku gājienā, uzgavilēja arī «Prāta vētras» puiši, sveicot savas
Piektdienas vakarā svētku dalībniekus Rīnūžu vidusskolā apcie- dzimtās pilsētas kolektīvus.
moja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, viņa vietniece Rita Vectirāne un «Kultūras» vadītājs Mintauts Buškevics.

Svētkos Rīgas Mākslas telpā atklāta tautas lietišķās mākslas
izstāde «Radītprieks», kurā Jelgavu pārstāv studija «Dardedze». Izstādē eksponēts jelgavnieces Ausmas Spalviņas
austais lakats, Mārītes Maļavkinas austā sega un Aijas
Mālkalnas radītās Zemgales zeķes. Ja par citiem svētku
pasākumiem palikušas vairs tikai spilgtas atmiņas, tad šī
izstāde apskatāma līdz 26. augustam.

«Puķes ir no diriģentes dārza, bet zari vainaga pamatnei – no kora dalībnieces Madaras vecāku dārza.
Tos mēs pašas ar timmeri apzāģējām no dzīvžoga,
un sanāca septiņi maisi! Tagad tikai jāsapin,» saka
kora «Balti» dziedātājas. Citos koros vainagu papildināšanai meitenes saplūkušas pelašķus turpat
Vecmīlgrāvī un neslēpa, ka tos vēlāk izžāvēs tējai.

«Lielupes» dejotājs Jēkabs stāsta,
ka nedēļas laikā jau iepraktizējies
gludināt. «Ja meitenes aizņemtas
un palicis ļoti maz laika, tad jāgludina pašam. Biksēm pietiek vien
ar vietu pie ceļiem, jo pārējo tāpat
neredz,» pamāca dejotājs.

«Dejojam kopā no trīs gadu vecuma un cits
citu pazīstam labāk nekā mūsu vecāki! Jau
zinām, ka Nadīna vienmēr uzkrāsos meitenes, Marta sapīs bizes, Agnese piecelsies
visagrāk un izgludinās visiem tērpus, bet
Didzis parūpēsies par galda spēlēm,» stāsta
«Vēja zirdziņa» dejotāji.

Sagatavoja Jana Bahmane, Anastasija Miteniece, Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš, Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīvs/
Aivars Liepiņš, Ilmārs Znotiņš, Reinis Oliņš
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U-18 izlase spēlēs ZOC

Nākamceturtdien, 19. jūlijā, Jelgavā,
Zemgales Olimpiskajā centrā, pulksten
17 notiks Latvijas U-18 futbola izlases
pārbaudes spēle pret Islandes izlasi.
Latvijas Futbola federācijas pārstāvis
Viktors Sopirins norāda, ka Latvijas
U-18 jauniešu futbola izlase (2001.
gadā dzimušie futbolisti) galvenā trenera Igora Stepanova vadībā aizvada
treniņnometni, kurā paredzētas divas
pārbaudes spēles ar Islandes vienaudžiem. Plašāka informācija par spēlēm,
Latvijas izlases kandidātu sarakstu un
komandas darba plānu tuvākajā laikā
būs pieejama mājaslapā www.lff.lv.
Skatītājiem ieeja uz spēli Zemgales
Olimpiskajā centrā būs bez maksas,
lai popularizētu jauniešu futbolu un
veicinātu interesi par to.
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Jelgavā sacentīsies
vieglatlēti

14. jūlijā ZOC notiks
«Sportland» kausa 5.
posms vieglatlētikā, kas
vienlaikus būs arī Jelgavas
čempionāts un trenera
Ulda Samsona piemiņas
balvas izcīņa. Sportisti sacentīsies trīs grupās – U-16, U-20 un pieaugušie. Speciālu
naudas balvu saņems sieviete un vīrietis
ar augstvērtīgāko rezultātu absolūtajā
vērtējumā, sieviete un vīrietis ar augstvērtīgāko rezultātu diska mešanā absolūtajā
vērtējumā un jelgavnieks un jelgavniece
ar augstvērtīgāko rezultātu absolūtajā
vērtējumā. Uz to pretendēs arī Jelgavas
skrējēja Anastasija Vidončikova (attēlā).
Sacensības sāksies pulksten 11. Skatītājiem
ieeja – bez maksas.

Lielupē – airēšanas
čempionāts

17. jūlijā pulksten 11 Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas (BJSS) airēšanas
bāzē Pils salā 8 notiks Jelgavas pilsētas
atklātais jaunatnes čempionāts airēšanā.
Sacensībās sportisti startēs trīs vecuma
grupās: 2000.–2001. gadā dzimušie
puiši un meitenes; 2002.–2003. gadā
dzimušie puiši un meitenes; 2004. gadā
dzimušie un jaunāki puiši un meitenes.
Dalībnieki vispirms veiks 1000 m distanci
ar atsevišķu startu un pēc tam sacentīsies
500 m distancē. Vienādas summas gadījumā augstāku vietu ieņems dalībnieks
ar augstāk izcīnītu vietu 500 m distancē.
Plānots, ka sacensībās piedalīsies sportisti
no visiem Latvijas klubiem, un interesi
izrādījuši arī airētāji no Kauņas. Jelgavas
BJSS sacensībās pārstāvēs 16 airētāji.

Izlasē – trīs spēlētājas

Latvijas sieviešu volejbola izlasē iekļautas
trīs Jelgavas kluba spēlētājas: 1. tempa
uzbrucēja Kristīne Dzierkale, cēlāja Krista Mihelsone un libero spēlētāja Linda
Liniņa. Izlase galvenās treneres Ingunas
Minuses vadībā sākusi gatavošanos
Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīram. Jelgavniekiem iespēja novērtēt
sieviešu volejbola izlases sniegumu būs
15. augustā, kad mūsu pilsētā notiks
pirmā atlases turnīra spēle starp Latvijas
un Spānijas komandu. Augustā notiks
četras spēles, nākamā gada sākumā –
vēl divas. Lai tiktu uz finālturnīru, kas
nākamā gada rudenī norisināsies četrās
valstīs, jāierindojas pirmajās divās vietās
apakšgrupā. Latvija ir vienā grupā ar
Spānijas, Bosnijas un Hercegovinas, kā
arī Rumānijas izlasi.

Jelgavai – divi Latvijas čempioni BMX
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien Mārupē notika Latvijas BMX čempionāts, kurā
startēja arī 29 Jelgavas sportisti. Jelgavnieki izcīnīja divus
čempiona titulus un četras
sudraba medaļas. Par čempioniem savā grupā kļuva Āris
Koško un Alvis Lānso.
Čempiona titulu ieguva jaunākais čempionāta dalībnieks no Jelgavas Ā.Koško
B6 grupā un vecākais Jelgavas BMX
braucējs A.Lānso krūzeru grupā, kurā
startē sportisti vecumā virs 30 gadiem
(CR30+). Savukārt sudraba godalga
Markusam Soļimam B9 grupā, Paulai
Zavinskai G11–12 grupā un abiem elites
grupas braucējiem Vanesai Buldinskai un
Kristenam Krīgeram.
Elites grupā – gan vīriešiem, gan
sievietēm – čempions tika noskaidrots
četros braucienos. «Mana sīvākā konkurente bija Vineta Pētersone. Abas esam
viena vecuma un šogad debitējam elites
grupā. Es darīju visu, lai sasniegtu savu
mērķi – uzvarētu Latvijas čempionātā
–, bet man neizdevās: visos braucienos,
lai gan cīņa bija sīva, finišēju otrā, un arī
čempionāta kopvērtējumā man sudraba
medaļa,» vērtē V.Buldinska. Savukārt
vīriešu elites grupā K.Krīgeram līdz čempiona titulam pietrūka pavisam nedaudz.
Pirmajā braucienā uzvaru guva Helvijs
Babris, kurš otrajā braucienā piedzīvoja
kritienu un no tālākās cīņas izstājās.
Otrajā braucienā uzvarēja K.Krīgers,
bet trešajā – Edžus Treimanis. Līdz ar

to pirms izšķirošā brauciena vairākiem
sportistiem – E.Treimanim, K.Krīgeram
un Mikum Dāvim Strazdiņam – bija vienāds punktu skaits, kas nozīmē: tas, kurš
finišēs pirmais pēdējā braucienā, arī kļūs
par valsts čempionu. Startā izvirzīties
līderpozīcijā un noturēties tajā lielāko
daļu brauciena izdevās K.Krīgeram, bet
finiša taisnē viņu apsteidza un līdz ar to
arī čempiona titulu ieguva M.D.Strazdiņš,
kuram šī ir debijas sezona šajā grupā.
«Braukt pa priekšu nav viegli – visu laiku
jākontrolē, kas notiek aiz muguras. Es
pieļāvu taktisku kļūdu – pabraucu uz labo
pusi, atstājot brīvu otru malu, un Mikus
Dāvis to izmantoja, apsteidzot mani pa
kreiso pusi. Tā gadās. Arī šī gada pasaules
čempions uzvarēja identiskā veidā, pašās
beigās izraujot uzvaru. Esmu sarūgtināts,
ka neizdevās izcīnīt Latvijas čempiona
titulu,» norāda K.Krīgers.
Jelgavas BMX treneris Uldis Balbeks
norāda, ka bija cerēts uz labākiem
rezultātiem. «Vairāki jelgavnieki BMX
sacensību seriālā pēc aizvadītiem četriem
posmiem ir vadošajā trijniekā Latvijā, arī
šajā čempionātā bija daudz finālu ar mūsu
sportistu piedalīšanos, tāpēc bija cerības
uz labākiem rezultātiem, tomēr šoreiz izcīnīt medaļas neizdevās. Iespējams tāpēc,
ka Mārupes trase mums nav parocīga – tā
tika pārbūvēta un ir lēna un smagnēja,
tai ir zems starta kalns – trīs metri, kas ir
divreiz zemāks nekā Jelgavā –, kā arī trasē
jāmin ar spēku. Mūsu braucēji tomēr lielākoties ir ātruma, nevis spēka braucēji,»
norāda treneris, piebilstot, ka sacensību
laikā pūta sānu vējš, kas arī parocīgāks ir
tieši spēka braucējiem.

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas peldētājs Didzis
Rudavs Eiropas junioru čempionātā ar jaunu personīgo
rekordu izcīnīja sudraba medaļu 50 metros brasā.
Trenere Astra Ozoliņa stāsta, ka šis
čempionāts bija ļoti nozīmīgs arī tāpēc,
ka D.Rudavs un Jānis Vitauts Siliņš no
Valmieras sacenšas par iespēju pārstāvēt
Latviju Jaunatnes olimpiskajās spēlēs,
kas oktobrī norisināsies Buenosairesā.
Didzis startē 50 un 100 metros brasā, bet
Jānis Vitauts – 100 un 200 metros brasā.
50 metru distancē Didzis bija viens no

Foto: no A.Ozoliņas arhīva
favorītiem, jo pēc starptautiskā reitinga
pirms čempionāta atradās 5. pozīcijā. «Es
Didzim pirms starta teicu, ka konkurence
ir ļoti spēcīga un visu izšķirs sekundes
simtdaļas,» norāda trenere. Šajā distancē
D.Rudavs aizvadīja trīs peldējumus, kas

Pavisam nedaudz līdz Latvijas čempiona titulam šoreiz pietrūka Jelgavas
elites grupas braucējam Kristenam Krīgeram (no kreisās), kurš izcīnīja
sudraba medaļu.
Foto: Sanda Tūtere
«Reinārs Pavlovs BMX seriālā ir līderis
B11 vecuma grupā, tāpēc pretendējām
uz medaļu arī Latvijas čempionātā. Šajā
grupā finālā bija trīs jelgavnieki, un cerējām, ka vismaz viens kāps uz pjedestāla,
bet neizdevās. 13 gadus veco puišu grupā
kļūdu virāžā pieļāva un savu pozīciju zaudēja Hugo Ilvis Eihentāls. 8–10 gadus veco
meiteņu grupā mums bija divas perspektīvas sportistes, bet negaidīti čempionātā
piedalījās meitene, kura ar vecākiem dzīvo
Anglijā, un sportiste, kura atgriezās pēc
smagas rokas traumas, līdz ar to palikām
bez pjedestāla,» stāsta treneris.
Kopumā Latvijas čempionātā startēja
319 sportisti, kuri sacentās 23 vecuma un
meistarības grupās.
Tomēr daudz analizēt Latvijas čempio-

nātu laika nav – septiņi Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas un BMX
kluba «Mītavas kumeļi» sportisti otrdien
devās uz Franciju, kur nedēļas nogalē
startēs Eiropas čempionātā. Uz Eiropas
čempionātu devies A.Lānso, H.I.Eihentāls, P.Zavinska, M.Soļims, R.Pavlovs,
Oskars Mežaraups un Melānija Čudare.
Kā stāsta treneris, šogad pirmo reizi Eiropas čempionāts atsevišķi notiks elites
grupu braucējiem un pārējām vecuma
grupām, līdz ar to Francijā startēs visu
vecumu braucēji līdz junioriem un krūzeru braucēji. Savukārt elites grupām
Eiropas čempionāts norisināsies Anglijā
10. un 11. augustā. Tas abiem mūsu elites
braucējiem ir prioritāte, un sportisti jau
sākuši tam gatavoties.

visi notika vienā dienā. Vispirms bija
jāpārvar kvalifikācija, tad pusfināls un
fināls. Jau pusfinālā D.Rudavs uzstādīja
jaunu personīgo rekordu, 50 metrus brasā nopeldot 28,31 sekundē. Tas bija otrais
labākais rezultāts un nodrošināja mūsu
sportistam vietu finālā. Fināla peldējumā
Didzis vēlreiz uzlaboja savu rezultātu,
finišējot pēc 28,19 sekundēm, kas deva
viņam 2. vietu un sudraba medaļu. Valmierietis šajā distancē izcīnīja 20. vietu.
Jau nākamajā dienā bija jāstartē
100 metros brasā. «Visos trīs 50 metru
peldējumos Didzis bija gan fiziski, gan
emocionāli izlicis sevi, tāpēc savākties
200 metru distancei īsti neizdevās. Lai
gan iesāka viņš labi, pēc peldēšanas
tehnikas redzēju, ka Didzis ir pārāk sa-

springts – viņš ļoti vēlējās labi nostartēt
arī šajā distancē,» stāsta A.Ozoliņa. Abi
konkurenti šajā distancē finišēja 17. un
18. vietā.
Eiropas junioru čempionāts notika
Somijas galvaspilsētā Helsinkos 50 metru
baseinā.
Šajā nedēļas nogalē norisināsies Latvijas Peldēšanas federācijas sēde, kurā
tiks izlemts, kurš no jauniešiem startēs
Jaunatnes olimpiskajās spēlēs. «Izvērtējot rezultātus, tam vajadzētu būt Didzim:
ja 100 metros viņi ir līdzīgi, tad 50 metros
Didzis šobrīd ir krietni labāks nekā viņa
konkurents 200 metros,» norāda trenere.
Viņa piebilst, ka 50 metri brasā nav olimpiskā distance, bet Buenosairesā tā būs
iekļauta sacensību programmā.

Futbola klubs «Jelgava» nepārvar kausa astotdaļfinālu
 Ilze Knusle-Jankevica

vienmēr ir smagas spēles, turklāt šī
nebija mūsu labākā spēle,» norāda FK
Sestdien FK «Jelgava» Upes«Jelgava» direktors Sergejs Golubevs.
ciema stadionā aizvadīja
Spēles rezultātu 21. minūtē atklāja
Latvijas kausa astotdaļfināla
jelgavnieki. Izspēlējot standartsituāspēli pret FK «Metta/LU».
ciju, vārtus guva Maksims Širjajevs.
Ar rezultātu 1:2 uzvarēja
Pirmajā puslaikā pretiniekiem izdevās
rīdzinieki, kvalificējoties ceizlīdzināt rezultātu, izpildot 11 metturtdaļfinālam, bet Jelgavas
ru soda sitienu. Arī otrajā puslaikā
futbolisti no turnīra izstājās.
viņiem bija iespēja izpildīt 11 metru
soda sitienu, kas bija veiksmīgs un
«Lai gan «Metta/LU» nav Latvijas atnesa rīdziniekiem uzvaru spēlē ar
vadošā futbola komanda, mums ar to 2:1. «Mēs pieļāvām divas kļūdas un par

Jelgavas pilsētas
pašvaldība informē
2018. gada 3. jūlijā Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācija ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-35.1.2/1822
«Detālplānojuma izstrādes uzsākšana zemes gabalam
6. līnijā 18, Jelgavā».
Detālplānojuma ierosinātāji ir zemes gabala 6. līnijā 18,
Jelgavā, īpašnieki.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot teritorijas
infrastruktūras sakārtošanu, paredzot individuālo dzīvojamo māju, inženiertehniskās, publiskās un transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas, un
detalizēti noteikt teritorijas apbūves parametrus un
aizsargjoslas katrai projektētai zemes vienībai.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var
saņemt Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā,
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis
uzziņām – 63005493, 63005475, e-pasts Dace.Sture@dome.jelgava.lv, Sandra.Ozola@dome.jelgava.lv.
Informācija pieejama arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.
jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana».

Jelgavas pilsētas
pašvaldība informē

Ar jaunu personīgo rekordu izcīna sudraba medaļu Eiropā
 Ilze Knusle-Jankevica
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to dārgi samaksājām. Pirmajā epizodē
spēlētājs centās izsist bumbu no sava
soda laukuma un trāpīja pretiniekam
pa kājām – piešķirtais soda sitiens ir
saprotams. Otrais soda sitiens tika piešķirts par spēli ar roku, bet šī situācija
bija strīdīga,» spriež Jelgavas kluba
direktors. Viņš arī piebilst, ka jelgavnieki bija vienīgie, kuriem Latvijas kausa
astotdaļfināla izlozē pretiniekos bija
Virslīgas klubs.
Jāpiebilst, ka cīņu par Latvijas
kausu turpina FC «Riga», FK «Spar-

taks» Jūrmala, FK «Valmiera Glass/
ViA», BFC «Daugavpils/Progress», FK
«Ventspils», FK «Liepāja/Mogo», «RFS»
un «Metta/LU».
«Tā kā Virslīgas čempionāts ir tikai
teju pusē, vēl ir cerības uzlabot pozīciju
turnīra tabulā, tāpēc cīnīsimies līdz galam,» norāda S.Golubevs. Jāpiebilst, ka
nākamo «SynotTip» Virslīgas spēli FK
«Jelgava» aizvadīs 15. jūlijā pulksten 13
Zemgales Olimpiskajā centrā pret FK
«Valmiera Glass/ViA». Tā būs 14. kārtas
spēle. Pavisam čempionātā ir 28. kārtas.

2018. gada 4. jūlijā Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācija ir pieņēmusi lēmumu Nr.2-35.1.2/1908
«Detālplānojuma izstrādes uzsākšana teritorijai Katoļu
ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā».
Detālplānojuma izstrādes ierosinātāji ir nekustamā
īpašuma Katoļu ielā 7, Jelgavā, īpašnieki.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.
Detālplānojuma izstrādes mērķis ir pamatot publiska
rakstura iestāžu un objektu, inženiertehniskās, transporta
infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas un detalizēti noteikt teritorijas apbūves parametrus un aizsargjoslas.
Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var
saņemt Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā,
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis
uzziņām – 63005493, 63005475, e-pasts Dace.Sture@dome.jelgava.lv, Sandra.Ozola@dome.jelgava.lv.
Informācija pieejama arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.
jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla
www.geolatvija.lv sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana».

Jelgavas pilsētas
pašvaldība informē
Jelgavas pilsētas dome 2018. gada 28. jūnijā pieņēma
lēmumu Nr.8/15 «Lokālplānojuma izstrādes uzsākšana
zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B
un Sporta ielā 2C, Jelgavā, lai izdarītu grozījumus Jelgavas
pilsētas teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma
apstiprināšana».
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt esošās funkcionālās apakšzonas apbūves parametrus un plānotās būvniecības ieceres atbilstību tiem, noteikt jaunu funkcionālo
apakšzonu, izvērtēt un precizēt transporta infrastruktūras
risinājumus, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un nodrošinātu pilnvērtīgas īpašuma
izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai.
Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var
saņemt Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā,
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis
uzziņām – 63005569, 63005493, 63005475, e-pasts
Dace.Sture@dome.jelgava.lv, Sandra.Ozola@dome.
jelgava.lv. Informācija pieejama arī pašvaldības tīmekļa
vietnē www.jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā «Teritorijas
attīstības plānošana».

Piedāvā darbu
SIA «Eilaj» (reģ.Nr.43603082377) piedāvā
darbu sertificētam(-ai) būvinženierim(-ei).
CV sūtīt pa e-pastu diana@eilaj.lv.
T.63112710.

Līdzjūtība
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
skolas basketbola trenerim Pēterim
Lagzdiņam, tēvu mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
JĀNIS MILLERS (1946. g.)
VIJA MUCENIECE (1927. g.)
OĻEGS PAVLOVS (1962. g.)
VANDA BAĻSA (1932. g.)
JĀNIS ILMĀRS TRUKSNIS (1938. g.)
ELMĀRS DONIS (1934. g.)
AIVARS ZVIRBULIS (1951. g.).
Izvadīšana 13.07. plkst.13 Bērzu kapsētā.
RIŠARDS ŠABUCKIS (1949.g.)
Izvadīšana 14.07. plkst.11 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 16. jūlijs
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 «Cytaidi latviskais» piedāvā: Trešā zvaigzne.
Sākotne. Personība (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2676.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 72.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Rozamunde Pilčere. Pilnīgi negaidīti. Romantiska drāma. 2015.g.
12.35 Mans zaļais dārzs.*
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
13.55  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.25  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.35 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 145. un 146.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 71.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2676.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 9.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10  Izsauciet vecmāti! 7. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
22.10  Daktere Fostere. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 2.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.30 Atslēgas (ar subt.).*
23.45  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.40 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
1.25 Adreses (ar subt.).*

LTV7
5.00 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 100 līdz 100.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Pukša dziedāšanas svētki.*
8.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 143. un 144.sērija.
9.00 2018.gada FIFA Pasaules kausa izcīņa futbolā. Finālspēle.*
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
11.55 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.15 Sajūti Latgali!*
15.45 Karaliste.*
16.20 Izgudrotāji.*
16.55 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs.
6.sērija (krievu val., ar subt.).
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
20.10  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
22.05 SOKO Štutgarte. Seriāls. 9.sērija.
22.55 Midsomeras slepkavības 10. Detektīvseriāls. 8.sērija.
0.45 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars – 89». «Zodiaks».
1.25 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 40.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 50.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 1.sērija.
11.40 Maljorka, ar mīlestību. Vācijas komēdija. 2016.g.
13.40 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2011.g. 19.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 2.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 5. Realitātes šovs. 2014.g. 4.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 19.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi.
Bāskervilu suns. Krievijas detektīvfilma. 1980.g.
22.40 Okšķeris 3. Ukrainas detektīvseriāls (ar subt.). 7.sērija.
23.55 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
1.05 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 19.sērija.
1.45 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 40.sērija.
2.30 Degpunktā 8.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Greislenda. ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
5.55 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 6. ASV komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
8.50 Krēsla. Jauns mēness. ASV fantāzijas melodrāma.
11.45 Televeikala skatlogs.
12.00 Džungļu izaicinājums. Realitātes šovs. 3.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 31. un 32.sērija.
16.50 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 61. un 62.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 9.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 33.sērija.
21.15 Kobra 11-22. Seriāls. 8.sērija.
22.25 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. Seriāls. 3.sērija.
23.25 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 10.sērija.
0.25 Sveika, Rīga!*
0.55 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
1.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 33.sērija.
2.00 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 43., 44. un 45.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

TV PROGRAMMA

Otrdiena, 17. jūlijs
LTV1

Trešdiena, 18. jūlijs
LTV1

5.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 «Cytaidi latviskais» piedāvā: Trešā zvaigzne.
Sākotne. Personība (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2677.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 73.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Personība. 100 g kultūras.*
11.55  Nāve paradīzē 4. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 9.sērija.
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 147. un 148.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 72.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2677.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 10.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 Vienas vasaras zieds. LTV iestudējums. 1., 2. un 3.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35  Darelu ģimene 3. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.30 Svešās kaislības. Rīgas kinostudijas drāma. 1983.g.
Atjaunotā versija.

5.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 «Cytaidi latviskais» piedāvā: Trešā zvaigzne.
Sākotne. Personība (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2678.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 74.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Izsauciet vecmāti! 7. Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
11.55  Nāve paradīzē 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 10.sērija.
13.55  Vispera. Animācijas seriāls.
14.20 Bings. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 149. un 150.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 73.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2678.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 11.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 Latvijas Loto izlozes.
21.15 Ilgais ceļš kāpās. Latvijas drāma. 1981.g. 2.sērija.
22.45 Nakts ziņas. 22.54 Sporta ziņas. 22.56 Laika ziņas.
23.00  Inspektors Benkss. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.40  Daktere Fostere. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 2.sērija.
1.40 Es mīlu ēdienu!*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 100 līdz 100.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Es mīlu ēdienu!*
7.30 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 2.sērija.*
8.00 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss
«Balss pavēlnieks».*
9.30 Rūpes par Zemi. Dokumentāls cikls.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 145. un 146.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
11.55 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 6.sērija (krievu val.,
ar subt.).
13.05 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā.*
15.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
15.55  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
16.55 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 7.sērija (krievu val., ar subt.).
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Ēdienu detektīvi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
20.10  Pa pilsētu jumtiem. Ņujorka. Dokumentālu filmu cikls.
21.10  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
22.10 Tīmeklī. Vācijas spraiga sižeta drāma. 2013.g.
23.55 «Amber Songs». Kora «Kamēr...» koncerts.*
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 41.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 51.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 2.sērija.
11.40 Slepenais miljonārs. Kanādas romantiska komēdija.
13.30 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 1.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 3.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 5. Realitātes šovs. 2014.g. 5.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 20.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Ketija Forda. Sieviete viņam blakus.
Vācijas melodrāma. 2016.g.
23.05 Šķiršanās padomi draudzenēm 4.
ASV seriāls. 2017.g. 6.sērija.
0.00 Salemas raganas 2. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
1.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 20.sērija.
1.45 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 41.sērija.
2.30 Degpunktā 8.*
3.00 900 sekundes.*
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda. ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
5.55 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
8.50 TV PIRMIZRĀDE. Pamatskola: manas dzīves briesmīgākie gadi.
ASV un Kambodžas ģimenes filma. 2016.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 5. un 6.sērija.
12.00 Kobra 11-22. Seriāls. 8.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 32. un 33.sērija.
16.50 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 63. un 64.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 10.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 34.sērija.
21.15 Hūtens un lēdija: dārgumu meklētāji. Seriāls. 3.sērija.
22.20 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 14.sērija.
23.25 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
0.20 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
1.10 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
1.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 34.sērija.
2.10 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 46., 47. un 48.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

LTV7
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. Muzikālais kokteilis.
5.30 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 100 līdz 100.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Es mīlu ēdienu!*
7.30 Zemes stāsti.*
8.00 Province (ar subt.).*
8.30 Būt latvietim. Zviedrija.*
9.10 Aculiecinieks.
9.25 Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad. Liene Lūse.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 147. un 148.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
11.55 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 7.sērija (krievu val., ar subt.).
13.05 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.35 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.*
14.05 Deviņdesmitie.*
15.00 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00 Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
17.00 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 8.sērija (krievu val., ar subt.).
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums.
Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
20.05 TV PIRMIZRĀDE. Zīda ceļš. Dokumentāla daudzsēriju
filma. 1.sērija (krievu val., ar subt.).
21.10  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
22.10  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.00 Personība. 100 g kultūras.*
0.00 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
0.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums.
Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
1.00 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 42.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 52.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 3.sērija.
11.40 Ketija Forda. Sieviete viņam blakus. Melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 2.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 4.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 5. ASV realitātes šovs. 2014.g. 6.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 21.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 7. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Spēlmanis.
ASV krimināldrāma. 2014.g.
0.40 Novākt. Lielbritānijas spraiga sižeta filma. 2016.g.
2.25 Degpunktā 8.*
2.50 900 sekundes.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greilenda. ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
5.55 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
8.50 Starptautiskās takšu sacīkstes. ASV ģimenes filma. 2015.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 7. un 8.sērija.
12.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 14.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 33. un 34.sērija.
16.50 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 65. un 66.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 11.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 35.sērija.
21.15 Tēta nedienas 6. Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 2.sērija.
0.15 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
0.50 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 35.sērija.

Ceturtdiena, 2018. gada 12. jūlijs
1.25 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 49.–52.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 19. jūlijs
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
5.30 Sajūti Latgali!*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Zemes stāsti.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2679.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 75.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Mans draugs – Jānis Streičs. LTV dokumentāla filma.
11.55  Nāve paradīzē 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 11.sērija.
13.50  Vispera. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 151. un 152.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 74.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2679.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 12.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 Atslēgas.
21.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
22.00  Rivjēra. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 2.sērija.
22.55 Nakts ziņas. 23.04 Sporta ziņas. 23.06 Laika ziņas.
23.10 Starptautiskais folkloras festivāls «BALTICA 2018».
Dižkoncerts «Šurp, Jāņa bērni!».*
0.45 Par lietām, kas nekad nepāriet. Imants Kalniņš. LTV videofilma.
1.45 Vienas dienas restorāns.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 100 līdz 100.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Sieva uz pilnu slodzi. Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
9.00 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2012».*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 149. un 150.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
11.55 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 8.sērija (krievu val., ar subt.).
13.05 Vienas dienas restorāns.*
13.35 Kūku kari.*
14.35 Ciemos. TV spēle.*
15.15 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
17.00 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 9.sērija (krievu val., ar subt.).
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
21.30  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
22.30 Zīda ceļš. Dokumentāla filma. 1.sērija. (krievu val., ar subt.).
23.30 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.15 Personība. 100 g kultūras.*
1.10 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 43.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 53.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 4.sērija.
11.40 Inga Lindstrēma. Mīlas valgos. Vācijas melodrāma. 2006.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 3.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 5.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 13.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 5. Realitātes šovs. 2014.g. 7.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 22.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 8.sērija.
22.10 Sievu maiņa 11. ASV realitātes šovs. 2016.g. 7.sērija.
23.40 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2010.g. 11.sērija.
0.30 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 11.sērija.
1.20 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 9.sērija.
1.45 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 22.sērija.
2.30 Degpunktā 8.*
2.50 900 sekundes.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda. ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
5.55 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
8.50 Riko, Oskars un lauztās sirdis. Piedzīvojumu filma. 2015.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 9. un 10.sērija.
12.00 Hūtens un lēdija: dārgumu meklētāji. Seriāls. 3.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 34. un 35.sērija.
16.50 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 67. un 68.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 12.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 36.sērija.
21.15 Rezidents. ASV seriāls. 2017.g. 12.sērija.
22.20 Rēgu bruņinieks. Atriebes gars.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2011.g.
0.05 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs. 2016.g. 5.sērija.

1.45 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 36.sērija.
2.10 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 53., 54. un 55.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Piektdiena, 20. jūlijs
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
5.30 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Zemes stāsti.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2680.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 76.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
11.55  Nāve paradīzē 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 12.sērija.
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 153. un 154.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 75.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2680.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.45 Aculiecinieks.*
19.00 Kurš ir kurš? (Ar subt.).*
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10  Alekss Igo. Medības. Krimināldrāma (ar subt.). 2.sērija.
22.55 Nakts ziņas. 23.04 Sporta ziņas. 23.06 Laika ziņas.
23.10 Daudz laimes, jubilār!*
23.55  Rivjēra. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 2.sērija.
0.45  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
1.45  Inspektors Benkss. Detektīvseriāls (ar subt.). 2.sērija.
3.25 «Daudz laimes» piedāvā... Dārza dziesmas.*
4.30 Dzintara puse.*

LTV7
5.00 Ielas garumā. 15 no 100. Rītabuļļi un Vakarbuļļi (ar subt.).*
5.30 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 100 līdz 100.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Sieva uz pilnu slodzi. Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
8.00 «Mikrofona» dziesmas.*
9.45 Aculiecinieks.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 151. un 152.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
11.55 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 9.sērija (krievu val., ar subt.).
13.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
14.00 Personība. 100 g kultūras.*
15.00 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 2.sērija
(krievu val., ar subt.).
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
17.00 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 10.sērija (krievu val., ar subt.).
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
19.50 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
20.05 Aculiecinieks.*
20.25  Tās tik ir operas! Turandota. Dokumentālu filmu cikls.
21.20 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.15  Mustangs. Drāma (ar subt.). 2015.g.
0.05 Guntara Rača autorkoncerts.*
1.55 Anekdošu šovs.*
2.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
3.25 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 2.sērija
(krievu val., ar subt.).
3.50 Ciemos. TV spēle.*
4.30 SeMS. Laboratorija.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 44.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 54.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 5.sērija.
11.40 Inga Lindstrēma. Sveneholmas noslēpums. Melodrāma. 2006.g.
13.40 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 4.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 6.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 14.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 6. Realitātes šovs. 2014.g. 1.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 23.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Kandisa Renuāra. Francijas detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
23.20 Mežonīgā nakts Lasvegasā. ASV krimināldrāma. 2015.g.
1.10 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 23.sērija.
1.55 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 43.sērija.
2.40 Degpunktā 8.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Greislenda. ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
5.55 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
8.50 Tēti rīko nometni. ASV ģimenes komēdija. 2007.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 11. un 12.sērija.
12.00 Rezidents. ASV seriāls. 2017.g. 12.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.50 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 9.–12.sērija.
16.50 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 69. un 70.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Brīnumainā aukle. Fantāzijas komēdija. 2005.g.
22.25 Reiz. Īrijas romantiska drāma. 2006.g.
0.10 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 10.sērija.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 12. jūlijs
1.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
2.05 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 56., 57. un 58.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 21. jūlijs
LTV1
5.30 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 2. Animācijas seriāls.
8.00  Vispera. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 Mans zaļais dārzs.
10.30  Princese uz zirņa. Vācijas pasaku filma. 2010.g.
11.40 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. LTV seriāls. 9. un 10.sērija.
12.35 Daudz laimes, jubilār!*
13.20 Vienas dienas restorāns.*
13.55 Kurš ir kurš? (Ar subt.).*
15.25 Balss pavēlnieks.* Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
izpildītāju konkurss.
17.00  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Es mīlu ēdienu!*
18.50 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
19.20  Smalkais stils. Lielbritānijas komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 Latvijas Loto izlozes.
21.20  Šekspīra un Hetavejs. Detektīvseriāls. 9. un 10.sērija.
23.10 XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki.
Noslēguma koncerts «Zvaigžņu ceļā».*
3.40  Mustangs. Drāma (ar subt.). 2015.g.

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 3.sērija.
9.30 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
11.05 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
11.40 Kūku čempions 6. Kulinārijas šovs. 10.sērija (krievu val., ar subt.).
12.50 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Tautas
deju kolektīvu laureātu koncerts.*
15.00 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
16.00 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā.
Pusfināls sievietēm. Pārraide no Nīderlandes.
17.00 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā.
Ceturtdaļfināls vīriešiem.
19.00 12 elementi ainavā.*
19.30 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā.
Spēle par 3.vietu sievietēm.
20.45 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā.
Fināls sievietēm.

GRĀMATU JAUNUMI
JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
19. jūlijā no plkst.10 līdz 18
Jelgavas pilsētas bibliotēka
aicina uz Jauno grāmatu dienu!
Bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājušas
335 jaunas grāmatas un 12 filmas – brīnišķīgas
grāmatas par mākslu, vēsturi, latviešu tautastērpiem, tautasdziesmām, aizraujoši romāni, savs
grāmatu klāsts arī mazajiem lasītājiem un daudz
interesantas, izzinošas literatūras krievu valodā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

21.50  Midsomeras slepkavības 11. Detektīvseriāls. 1.sērija.
23.40 Daudz laimes, jubilār!*
1.45 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
2.00 Aculiecinieks.*
2.15 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
2.45 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 215.–217.sērija.
4.00 Misija Londonā. Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards. Animācijas seriāls.
5.25 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 16.sērija.
5.50 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 11.sērija.
6.30 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs. 7.sērija.
7.50 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
9.00 Dzīvnieku dakteri. Seriāls.
10.00 Noliktavu kari. ASV realitātes šovs. 2011.g. 19.sērija.
10.30 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 1. un
2.sērija.
11.30 Amerikas sliktākie pavāri 5. Realitātes šovs. 4., 5. un 6.sērija.
14.20 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 12.sērija.
14.55 TV PIRMIZRĀDE. Cik maksā mīlestība?
Lielpilsētas pasaka. Vācijas komēdija. 2016.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kandisa Renuāra. Detektīvseriāls. 2012.g. 5. un 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.05 Imantdienas 2018.
0.00 Zēni no Džērsijas. ASV biogrāfiska drāma. 2014.g.
2.10 Inga Lindstrēma. Sveneholmas noslēpums. Melodrāma. 2006.g.
3.40 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 44.sērija.
4.25 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 16.sērija.

TV3
5.00 Greislenda. ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
5.55 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
6.55 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.20 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
7.50 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.20 Pīļu stāsti. Animācijas seriāls.
9.10 Sliktie roboti. 2.sērija. Izjokošanas šovs.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Virtuve 5. Krievijas seriāls. 5.–8.sērija.
12.45 Ugunskura dzirksts. ASV romantiska komēdija. 2017.g.
14.55 Izlaiduma balle. ASV traģikomēdija. 2011.g.
17.00 Brīnumainā aukle. Fantāzijas komēdija. 2005.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Pasaka par Despero. Animācijas filma. 2008.g.
21.30 Citādie. Otrā daļa: dumpinieki. Fantastikas piedzīvojumu filma.
23.50 Krēsla. Aptumsums. ASV fantāzijas melodrāma. 2010.g.
2.10 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 59.–62.sērija.
4.20 TV3 ziņas.

Svētdiena, 22. jūlijs
LTV1
5.20 LTV – 60. Zelta arhīvs. Skumjš stāsts par Keriju. Koncertfilma.
6.00 Latvijas valsts himna.

6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 2. Animācijas seriāls.
8.00  Vispera. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.42  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Ēdienu detektīvi. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
11.00  Pa pilsētu jumtiem. Barselona.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Aculiecinieks.*
13.15 Atslēgas (ar subt.).*
13.35 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 22.sērija.
14.35  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
15.50  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla filma. 5.sērija.
16.20 Nauris. Rīgas kinostudijas drāma. 1957.g.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.*
18.50 Rozamunde Pilčere. Mīla, zagļi un dimanti.
Vācijas ģimenes drāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10  Darelu ģimene 3. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.05  Saules apžilbinātie. Itālijas drāma (ar subt.). 2015.g.
0.20  Alekss Igo. Medības. Krimināldrāma (ar subt.). 2.sērija.
2.00  Šekspīra un Hetavejs. Detektīvseriāls. 9. un 10.sērija.
3.45 Man pieder tas, ko sauc par laimi.*
Grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts.

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 1.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams (ar subt.).*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. 15 no 100. Rītabuļļi un Vakarbuļļi (ar subt.).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 12 elementi ainavā.*
9.30 Ar sapni mugursomā.*
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3.
Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
11.00 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 215.–217.sērija.
12.20 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
12.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
12.50  Princese uz zirņa. Vācijas pasaku filma. 2010.g.
14.00  Tās tik ir operas! Turandota. Dokumentālu filmu cikls.
15.00 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
16.00 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā.
Pusfināls vīriešiem.
18.05 Inese pirmā! Dokumentāla filma.
18.35  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.30 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā.
Spēle par 3.vietu vīriešiem.
20.45 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā.
Fināls vīriešiem.
21.50 Sešas balles pēc Rihtera skalas. Vācijas drāma. 2013.g.
23.40 Aijas Andrejevas koncerts «Soļi. 10 gadi uz skatuves».*

Paziņojums par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2018. gada 1. septembrī plkst.10 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko
nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0900 901 0452 Rūpniecības ielā 5B – 11, Jelgavā,
kas sastāv no garāžas Nr.11 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0900 007 038 800 1011, platība 23,1
m²) un kopīpašuma 231/2263 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 0900 007 038 8001),
atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena – 1900 euro, izsoles solis – 200 euro,
nodrošinājums – 190 euro, reģistrācijas maksa – 50 euro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2018. gada 28. augusta plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā,
302. kabinetā (tālrunis 63005559), pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no 8 līdz 12, pārējās darba
dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11,
Jelgava, tālrunis 63005522) vai mājaslapā www.jelgava.lv.

1.50 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.45 Imanta–Babīte pietur...*
3.20 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 17. un 18.sērija.
6.05 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2010.g. 11.sērija.
6.45 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.10 Doktors Mārtins 7. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
8.10 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 Laipni lūgti kruīzā! Lielbritānijas seriāls. 2016.g. 3.sērija.
10.00 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 3. un
4.sērija.
11.30 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 12.sērija.
12.15 Amerikas sliktākie pavāri 5. Realitātes šovs. 7.sērija.
13.10 Amerikas sliktākie pavāri 6. Realitātes šovs. 1.sērija.
14.10 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 8.sērija.
15.10 Piedzīvojums bez robežām. TV šovs. 13.sērija.
15.40 Nāvējošās dabas katastrofas.
ASV dokumentāls seriāls. 2012.g. 3.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5.
Krievijas realitātes šovs. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 7. Detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 49. un 50.sērija.
22.15 Zirgu vārdotājs. ASV melodrāma. 1998.g.

1.30 Inga Lindstrēma. Mīlas valgos.
Vācijas melodrāma. 2006.g.
3.00 Hūberts un Štallers 7. Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
3.45 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2015.g. 16.sērija.
4.25 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 12.sērija.

TV3
5.00 Greislenda. ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
5.50 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
6.45 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 35.sērija.
7.10 Madagaskaras pingvīni 2. Animācijas seriāls.
7.40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
8.10 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.40 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
9.00 Aizraujošās zoomīklas. Seriāls.
10.00 Superbingo.
11.05 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 4.sērija.
12.40 Amerikāņu nindzjas 4. Realitātes šovs. 2012.g. 16.sērija.
13.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 35. un 36.sērija.
14.40 Sliktie roboti. 2.sērija. Izjokošanas šovs.
15.10 TV PIRMIZRĀDE. Makss Stīls.
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2016.g.
17.05 Pasaka par Despero. Animācijas filma.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Džungļu izaicinājums. Realitātes šovs. 4.sērija.
20.10 Kurjers 2. ASV un Francijas trilleris. 2005.g.
22.00 Novērot un ziņot. ASV komēdija. 2009.g.
23.40 Veronika Marsa. ASV komēdija. 2014.g.
1.50 Iebraucēji 2. ASV komēdijseriāls. 22., 23. un 24.sērija.
3.05 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 63.sērija.
3.35 Patiesības spogulis. TV šovs. 2016.g. 4.sērija.

Jelgavas Amatu vidusskola

piedāvā apgūt akreditētas mācību programmas
Ar pamatizglītību (mācību ilgums – 4 gadi):
• tērpu stila speciālists;
• mazumtirdzniecības komercdarbinieks;
• datorizētās ciparu vadības
(CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs;
• konditors;
• pavārs
Ar pamatizglītību (mācību ilgums – 3 gadi):
• frizieris.
Pēc 7. klases (mācību ilgums – 3 gadi):
• montāžas darbu atslēdznieks.

Pēc 8. klases (mācību ilgums – 2 gadi):
• pavāra palīgs.
Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošais kurss
(mācību ilgums – 1 gads).
Ar vispārējo vidējo izglītību (mācību ilgums – 1,5 gadi):
• viesmīlis;
• datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes
darbagaldu iestatītājs;
• grāmatvedis;
• apģērba konstruēšanas un modelēšanas speciālists.

Nestrādājošiem jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1
gada laikā bez maksas «Jauniešu garantijas» profesionālās izglītības programmās,
saņemot stipendiju 70–115 EUR mēnesī.
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA
Metālapstrāde

KVALIFIKĀCIJA

Metālapstrāde
Metālapstrāde
Metālapstrāde
Ēdināšanas pakalpojumi
Ēdināšanas pakalpojumi
Frizieru pakalpojumi
Dekoratīvā kosmētika

Frēzētājs
Virpotājs
Konditora palīgs
Pavāra palīgs
Frizieris
Vizāžists

Pēc 9. klases
Pēc 9. klases
Pēc 9. klases
Pēc 9. klases
Pēc 12. klases
Pēc 12. klases

Kontaktinformācija: Akadēmijas iela 25, Jelgava, e-pasts avsk@izglitiba.jelgava.lv, tālrunis 63026175.
Papildu informācija – skolas mājaslapā www.javs.lv.

Lielākais kultūras pasākumu organizators
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»
(reģ.Nr.90001282471)

AICINA SAVAI KOMANDAI
PIEVIENOTIES JURISTA PALĪGU(-DZI).

Prasības:
• augsta atbildības izjūta, precizitāte, analītiska un
loģiska domāšana;
• prasme patstāvīgi plānot darbu, nosakot prioritātes
konkrētu darbību veikšanai;
• vēlme strādāt komandā un stresa noturība;
• izglītība tiesību zinātnēs (var būt nepabeigta).
CV un motivācijas vēstuli līdz 13.07.2018. sūtīt pa
e-pastu kultura@kultura.jelgava.lv.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar otrās atlases kārtas
kandidātiem, kurus uz pārrunām aicināsim telefoniski.

SIA «East Metal» (reģ.Nr.40003328791) ir starptautisks metālapstrādes
uzņēmums – lielākais ražošanas uzņēmums metālapstrādes nozarē
Latvijā. Uzņēmums sniedz ārpakalpojumus metālapstrādes jomā – pēc pasūtītāja skicēm vai rasējumiem izgatavo
nestandarta konstrukcijas. Uzņēmuma galvenā ražotne atrodas Dobelē ar struktūrvienībām Jelgavā un Daugavpilī.
Kopā uzņēmumā nodarbināti vairāk nekā 600 darbinieku.
Saistībā ar ražošanas apjomu palielināšanos aicinām pievienoties savam kolektīvam
Dobelē darbiniekus(-ces) šādos amatos:

• METINĀTĀJS(-A) UN METINĀŠANAS MĀCEKLIS(-E);
• PASŪTĪJUMU KOORDINATORS(-E) (amata pozīcija administrācijā).
Prasības:
• vēlama darba pieredze attiecīgajā amatā;
• precizitāte un augsta atbildības izjūta;
• vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes.
CV nosūtīt pa e-pastu vakances@eastmetal.lv.
Tālrunis 63781704.
Kontaktpersona – Dace (personāla speciāliste).

Piedāvājam:
• ļoti labu atalgojumu;
• transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• kolēģu atbalstu un darbam nepieciešamās apmācības;
• maiņu darbu.

IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu Pēc 9. klases
aktīvās gāzes vidē (MAG)
Atslēdznieks
Pēc 9. klases

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

Galvenie pienākumi:
• piedalīties iepirkumu dokumentācijas sagatavošanā
atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām;
• veikt uzskaiti par preču un pakalpojumu finansiālo
izlietojumu;
• sagatavot dažādus līgumu projektus par saimnieciskajiem darījumiem, sadarbību, telpu nomu, ziedojumiem
un maksas pakalpojumiem;
• veikt brīdinājuma procedūras parādu summas
atgūšanai no debitoriem;
• sagatavot atskaites un nepieciešamo dokumentāciju
darbam ar LaIPA, AKKA/LAA;
• veidot rēķinu/pavadzīmju sagataves, materiālu/
pakalpojumu norakstīšanas aktu projektus;
• aizvietot juristu.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.

Ceturtdiena, 2018. gada 12. jūlijs

Māksla – kā otrā
elpa un ceļš uz sevi

Aļisa Vaņina, 8 gadi

Ja Latvija būtu…
Ja Latvija būtu kā pludmale liela,
Tad mēs – tās smilšainā iela.
Kā sīki, draiski dimantiņi,
Mēs saulē apgaismoti mirdzētu.
Ja Latvija būtu kā bērzu birzs plaša,
Tad mēs katrs kā viens bērziņš brašs.
Viens par otru skaistāki,
Viens par otru slaidāki.
Bet, ja Latvija būtu kā migla,
Tad katrs mēs būtu viena rasas
pērlīte mikla.
Un visi draudzīgi kopā
Darbotos kā bites savā stropā.

Bet Latvija nav ne pludmale liela,
Ne bērzu birzs plaša,
Un pat ne migla!
Latvija ir vieta, kur uzaugam mēs
katrs,
Un pieder mums katram viens
Latvijas filmas kadrs.
Bet filmu mēs diemžēl neredzam,
Jo kadrus ar jauniem notikumiem
apsedzam.
KATRĪNA ŠRAMA,
Jelgavas 4. sākumskola, 6. klase

Pasākumi pilsētā
14. jūlijā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Ozolnieku novada īpašās vietas
un stāsti». Ilgums – 8 stundas (sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa, pulksten
10.15 – pie Ozolnieku tautas nama).
15. jūlijā pulksten 12 – «Pludmales festiņš»: pasākums ģimenēm un ne tikai
(Lielupes promenādē).
19. jūlijā pulksten 18.30 – tautasdziesmu sadziedāšanās vakars (pilsētas bibliotēkā).
21. jūlijā pulksten 11 – veloekskursija ««Prāta vētras» ceļš no skolas aktu zāles līdz
arēnai». Ilgums – 3 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums –
no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
21. jūlijā pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienu nodarbība «Koka karošu un
skalu paliktņu izgatavošana». Meistari – D.Lēgenbergs un G.Sirēviča. Dalības maksa
– 3,50 €. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
21. jūlijā pulksten 21 – grupas «Prāta vētra» vasaras koncerttūre. Biļešu cena –
25–40 € (pļavā pretī Jelgavas pilij).
28. jūlijā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Reprīze» J.Kaufelda vadībā. Ieeja – no
pulksten 21. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).
29. jūlijā pulksten 14 – pastaiga pa Jelgavu: ekskursija cikla «Jelgavas likteņstāsti»
ietvaros. Ilgums – 2 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums
– no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
4. augustā pulksten 21 – koncerts «Mana vasaras melodija 2018». Vadītāji – L.Bērziņa un M.Grigalis. Piedalās: A.Mielavs, A.Auzāns, G.Veits, J.Stībelis, Ž.Siksna, A.Ieviņš,
grupa «Vintāža» u.c. Pēc koncerta – balle. Iespēja iegādāties biļeti tikai ballei. Biļešu
cena – 5–18 € (Uzvaras parkā).
11. augustā pulksten 21 – simtgades zaļumballe kopā ar grupu «Tirkizband»
(Uzvaras parkā).
12. augustā pulksten 17 – Liepājas ceļojošā leļļu teātra «Maska» muzikāla izrāde
bērniem «Brīnumstabulīte». Režisore – A.Lieldidža. Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
18. augustā pulksten 22 – zaļumballe ar Gunti Skrastiņu un grupu «No pusvārda».
Ieeja – no pulksten 21. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).
18. augustā pulksten 12 – «Pludmales festiņš»: pasākums ģimenēm un ne tikai
(Lielupes promenādē).
18. augustā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Ciemos pie Jelgavas apkārtnes
ražotājiem». Ilgums – 8 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums
– no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
18. augustā pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienu nodarbība «Podniecība – keramikas krūzītes izgatavošana». Meistare – K.Cukura. Dalības maksa – 5 €. Pieteikšanās
pa tālruni 63005447, 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
19. augustā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Meldermeitiņa».
Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).
23. augustā pulksten 14 – staļinisma un nacisma upuru piemiņas brīdis (Svētbirzē).

Izstādes
Līdz 15. jūlijam – I.Grasbergas gleznu izstāde «Izjūtu Latviju» (kultūras namā).
Līdz 19. jūlijam – A.Kļaviņa gleznu izstāde «Skatos apkārt un sevī» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
Līdz 29. jūlijam – «Mākslinieki Latvijas simtgadei»: Dz.Adieņa gleznu izstāde «Otrā
elpa» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 27. jūlija līdz 7. oktobrim – Rīgas Porcelāna muzeja izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 29. augustam – Ilzes Egles izstāde «Ceļā ar sevi. Dienvidi» (Ādolfa Alunāna
memoriālajā muzejā).

Foto: Ivars Veiliņš
 Jana Bahmane

Šomēnes Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā un Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā
apskatāmas divas jaunas
personālizstādes – Dzintara
Adieņa «Otrā elpa» un Ilzes
Egles «Ceļā ar sevi. Dienvidi». Abās personālizstādēs
dominē mākslinieku pēdējā
laika darbi, kuru radīšanai
viņus pamudinājusi jauna
iedvesma – tā gūta gan
ceļojumos, gan tepat –
Latvijā.
«Jau studiju laikā aktīvi gleznoju,
piedalījos izstādēs un plenēros – tā bija
tāda kā pirmā elpa, kas vēlāk nedaudz
aprāvās. Bet pirms pāris gadiem atkal
guvu jaunu iedvesmu, krāsu prieku
un ķēros klāt otām un krāsām,» par
ierosmi izstādei stāsta mākslinieks
Dz.Adienis. Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā apskatāmajā izstādē apkopoti aptuveni 50
mākslinieka pēdējo gadu gaitā un
senāk radīti darbi – eļļas gleznas, akvareļi un zīmējumi. Dz.Adieņa gleznās
un akvareļos dominē ainava – Latvijā,
Lietuvā un Venēcijā notvertie mirkļi,
savukārt zīmējumos, kas māksliniekam ir tuva darba tehnika, Dz.Adienis
pārsvarā pievērsies portretiem un
figūrām ar niansētu tonālo zīmējumu.
«Ceru, ka cilvēkiem šie darbi patiks un
viņi nāks tos novērtēt,» izstādes atklā-

šanā sacīja personālizstādes autors.
Dz.Adienis 2000. gadā ir beidzis
Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu, bet radoši strādā un
izstādēs piedalās jau kopš 1997. gada.
Pēdējo gadu gaitā mākslinieks vairāk
laika veltījis sabiedriskām aktivitātēm – vadot Jūrmalas Mākslinieku
biedrību, rīkojot plenērus un izstādes,
paša radošā darbība palika novārtā.
Iepriekšējā Dz.Adieņa personālizstāde
notika 2011. gadā, tādēļ šī izstāde ir kā
otrā elpa – jauns radošs posms.
Savukārt I.Egle savas personālizstādes radīšanai iedvesmojusies no
dienvidu dabas. «Šis brauciens man
bija īpašs – pārsvarā strādāju melnbaltos toņos, bet Spānija manī atklāja
krāsu prieku,» saka māksliniece I.Egle, kuras personālizstāde «Ceļā ar sevi.
Dienvidi» apskatāma Ādolfa Alunāna
memoriālajā muzejā. Izstādē apkopoti autortehnikā radīti zīmējumi,
kas tapuši šāgada pavasarī Spānijas
dienvidos Andalūzijā, kur I.Egle radoši strādāja mākslinieku rezidencē.
Tāpat ekspozīciju papildina Latvijā
zīmēti melnbalti darbi. «Man vienmēr
ir kaut kur jāizkustas – strādājot tikai
savā darbnīcā, man ir par maz, tādēļ
piedalos dažādos plenēros Latvijā, kā
arī izmantoju iespēju aizbraukt citur.
Nelielā Andalūzijas reģiona ciematā
esošā mākslinieku rezidence mani
izvēlējās, izvērtējot manus iepriekš
radītos darbus, un šis brauciens man
bija radoši nozīmīgs,» atklāj I.Egle.
Viņa papildina, ka arī ikdienā labprāt
strādā ārpus pilsētas trokšņa. «Pilsēta

nav man – tā ir par skaļu, tādēļ mana
darbnīca atrodas Pierīgā, brīnišķīgā
vietā pie Mārupītes,» tā māksliniece.
Izstādē «Ceļā ar sevi. Dienvidi»
eksponēti oriģināltehnikā radīti
zīmējumi – māksliniece darbos tver
dzīvi Andalūzijas dienvidos visā tās
krāšņumā, apstādinot laiku un ļaujoties dabas burvībai. «Asociatīvais,
subjektīvais, savā ziņā arī stāstošais,
mūžam it kā nepabeigtais, skičveidīgais zīmējuma raksturs ir tas, kas
man šķiet pievilcīgs. Nevis es esmu
izvēlējusies zīmēšanu, bet zīmēšana
ir izvēlējusies mani. Zīmējot mana
sajūta ir īsta, un tajā es jūtos dabiski.
Turklāt zīmēšanā ir kaut kas maģisks
– tā ir saistīta ar sapņošanu. Šoreiz –
dienvidos,» tā I.Egle.
I.Egle ir beigusi Latvijas Mākslas
akadēmijas Grafikas nodaļu, studējusi
arī Itālijā un ir Latvijas Mākslinieku
savienības biedre. Izstādēs piedalās
kopš 1990. gada. Tāpat māksliniece
strādājusi kā izstāžu kuratore un piedalījusies starptautiskos un vietējos
vizuālās mākslas projektos, bet šobrīd
darbojas kā māksliniece un turpina
attīstīt savu aizraušanos – plaucētas
rudzu rupjmaizes un saldskābmaizes gatavošanu, izstrādājot savas
receptes.
Jāpiebilst, ka Dz.Adieņa «Otrā
elpa» Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un Mākslas muzejā apskatāma
līdz 29. jūlijam, bet I.Egles personālizstāde «Ceļā ar sevi. Dienvidi» Ādolfa
Alunāna memoriālajā muzejā – līdz
29. augustam.

Mācīsies darināt koka karotes un skalu paliktņus
interesentiem piedāvāsim pašu rokām
izgatavot koka karoti – būs pieejamas
Turpinot Jelgavas reģionālā
karošu sagataves, kuras viņi paši varēs
Tūrisma centra organizēto
noslīpēt un ievaskot. Taču tāpat būs
ciklu «Tradicionālo amatu
iespēja apgūt skalu paliktņu pīšanu
dienas», 21. jūlijā pulksten
no sagatavotiem skaliņiem – šādus
12 Jelgavas Svētās Trīsviepaliktņus var izmantot, piemēram,
nības baznīcas tornī notiks
zem puķu poda, kā galda sedziņu vai
izzinoši radošā nodarbība
pat brokastu šķīvi,» stāsta G.Sirēviča.
«Koka karošu un skalu paliktViņa papildina, ka uz nodarbību aicināņu izgatavošana». Meistaru
ta visa ģimene, jo ikvienam būs iespēja
Daiņa Lēgenberga un Gaļinas
izvēlēties, kuru no piedāvātajiem koka
Sirēvičas vadībā dalībnieizstrādājumiem darināt, turklāt, kā
kiem būs iespēja izgatavot
atklāj viņa, skalu paliktņu pīšana ir
koka karoti vai nopīt skalu
interesanta nodarbe bērniem.
paliktni, kā arī uzzināt vairāk
D.Lēgenbergs un G.Sirēviča ikdienā
par nodarbības vadītājiem
strādā kokapstrādes darbnīcā «Amatun viņu ikdienas darbu kok
nieki» Jelgavas novadā, darinot ne vien
apstrādes darbnīcā.
tādus nelielus koka izstrādājumus kā
karotes, bet arī, piemēram, saunas,
«Strādājam ar ozolu, osi, kļavu un pirts baļļas, dārza mēbeles un daudz ko
citiem kokmateriāliem un nodarbībā citu, tādēļ nodarbības gaitā viņi dalīsies
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arī stāstījumā par savu ikdienas darbu
un kokapstrādi. «Tūrisma centrs mūs
uzrunāja, aicinot darbnīcā organizēt
ekskursijas, un mēs izdomājām, ka
varam piedāvāt apgūt arī skalu grozu
un paliktņu pīšanu. Vīrs pats izveidoja
instrumentu skalu sagatavošanai, jo
pirms darba skali ir jāsagriež, jāizžāvē,
bet pinot atkal jāsaslapina, lai tie kļūtu
mīkstāki,» papildina G.Sirēviča.
Pieteikties nodarbībai «Koka karošu
un skalu paliktņu izgatavošana» var
pa tālruni 63005445 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv. Dalības maksa – 3,50
eiro. Visi nepieciešamie materiāli tiks
nodrošināti, bet tiem, kuri veidos skalu
paliktņus, līdzi jāņem 6–8 knaģi. Jāpiebilst, ka nākamā cikla «Tradicionālo
amatu dienas» nodarbība «Podniecība
– keramikas krūzītes izgatavošana»
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī notiks 18. augustā.

