Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas
karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet 29.
jūlijā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni
63005556 vai 63005558.
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FK «Jelgava»
pārraksta vēsturi

Var pieteikties pabalstiem
skolas laikam
 Sintija Čepanone

Tuvojoties jaunajam
mācību gadam, Jelgavas Sociālo lietu pārvalde sākusi pieņemt
iesniegumus no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kas var pretendēt uz pabalstu individuālo mācību piederumu iegādei, ēdināšanas
pakalpojuma apmaksai, kā arī braukšanas
maksas atvieglojumiem
pilsētas sabiedriskajā
transportā. «Pabalsts
ēdināšanas pakalpojuma apmaksai paredzēts
arī visiem mūsu pilsētas
5. – 6. klašu skolēniem,»
atgādina Sociālās palīdzības administrēšanas
nodaļas vadītāja Mārīte
Liepiņa.

21. jūlija vakarā pārpildīto
Zemgales Olimpiskā centra tribīņu
priekšā FK «Jelgava» izcīnīja
vēsturisku uzvaru, pārliecinoši
– ar 3:0 – pārspējot titulēto
Bratislavas «Slovan». Tas ļāva
kvalificēties UEFA Eiropas
līgas 3. kārtas spēlēm pret
Jeruzalemes «Beitar».
Foto: Raitis Supe

 Jānis Kovaļevskis

Šodien pulksten 20 «Skonto» stadionā Rīgā Jelgavas
futbola klubs aizvadīs UEFA Eiropas līgas 3. kvalifikācijas
kārtas spēli pret Jeruzalemes «Beitar». Tas ir līdz šim
augstākais FK «Jelgava» sasniegums uz Eiropas skatuves, tādēļ futbolistiem būs nepieciešams atbalsts, lai
spertu vēl vienu soli tuvāk Eiropas līgas grupu turnīram.
Mūsu šodienas pretinieki «Beitar» līdz 3. kvalifikācijas kārtai
tika, pārvarot Bosnijas un Hercogovinas kluba «Sloboda» un Kipras «Omonia» barjeru. «Beitar»
ir viens no vecākajiem futbola
klubiem Izraēlā – tas dibināts
1936. gadā, vēl pirms Izraēlas
valsts izveidošanas 1948. gadā.

«Beitar» Izraēlas čempionātā
līdz šim uzvarējis sešas reizes, bet
septiņas reizes – kausa izcīņā. Savukārt uz Eiropas skatuves «Beitar» vairāk izcēlies ar savu īpaši
nacionāli noskaņoto fanu kustību
«La Familia». Izraēlas futbola
komanda ar pavadošo delegāciju
Latvijā ieradās otrdien, bet treš-

dien aizvadīja oficiālo pirmsspēles
treniņu Rīgā, «Skonto» stadionā.
Jāuzsver, ka spēle tiek aizvadīta
«Skonto» stadionā tādēļ, ka mūsu
Zemgales Olimpiskā centra stadions neatbilst UEFA infrastruktūras prasībām – šāda līmeņa spēles
drīkst notikt stadionos ar vismaz
4500 skatītāju vietām.
Mūsu komanda spēlei gatavojas
jau ierastajā režīmā un kopš otrdienas dzīvo viesnīcā Rīgā. Viens
no komandas treneriem Dmitrijs
Kalašņikovs spriež, ka «Beitar»
varētu izrādīties sarežģītāks
pretinieks nekā «Slovan». «Viņi
ir daudz organizētāka komanda,
ar fiziski spēcīgiem spēlētājiem.

Lai atbalstu saņemtu jau septembrī, Sociālo lietu pārvaldē
iesniegums par pabalsta pieprasīšanu jāiesniedz līdz 15. augustam,
un arī turpmāk jāņem vērā, ka
pabalsta pieprasītājam pieteikums
pārvaldē jāiesniedz līdz kārtējā
mēneša 15. datumam, lai pabalstu
saņemtu no nākamā mēneša 1.
Mūsu iespējas, kā ierasts, būs pie datuma. «Savukārt trūcīgas un
standartsituācijām. Esam spēcīgi maznodrošinātas ģimenes pabalskā komanda un to centīsimies
pierādīt arī laukumā,» tā treneris,
uzsverot, ka abām komandām šī
ir neierasta situācija, jo nedz «Jelgava», nedz Jeruzalemes klubs
līdz šim 3. kārtā nav spēlējuši.
Biļetes uz spēli iespējams ie-  Sintija Čepanone
gādāties www.bilesuserviss.lv, to
No 1. jūlija dzīvojamo
cena iepriekšpārdošanā – no 5
māju pārvaldīšanas palīdz 7 eiro. Spēli tiešraidē varēs
kalpojumiem tiek pieredzēt «Viasat Sport Baltic»
mērots PVN 21 procenkanālā. Atbildes spēli jelgavnieki
ta apmērā. Ja dzīvokļu
aizvadīs 4. augustā Jeruzalemē.
īpašnieki par šiem paInformācija par iespēju doties
kalpojumiem ar savas
uz Izraēlu kopā ar futbolistiem –
mājas pārvaldnieku
mājaslapā www.fkjelgava.lv.

Šonedēļ uzsākti Mītavas tilta koka virsklāja apkopes
darbi. Plānots, ka tie ilgs līdz 12. augustam, un šajā
laikā tiks ierobežota gājēju kustība pār tiltu. «Šie ir ikdienas uzturēšanas darbi, lai paildzinātu Mītavas gājēju tilta kalpošanas laiku,» norāda pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītāja vietniece Sandra Liepiņa.
Apkopes darbu laikā tiek veikta
klāja tīrīšana un mazgāšana ar
augstspiediena ūdens strūklu,
koka virsklāja sagatavošana apstrādei un krāsošana.
Apkopes darbu laikā gājēju
kustība pār tiltu darbadienās ir
slēgta, bet brīvdienās tas ir pieejams. Paredzēts, ka darbi tiks

pabeigti līdz 12. augustam, bet
«Pilsētsaimniecība» norāda: darbu grafiks var mainīties atkarībā
no laikapstākļiem, turklāt, tā kā
viss notiek ļoti raiti, iespējams,
ka apkopes darbi tiks pabeigti agrāk. Mītavas tilta koka virsklāja
apkopi veic SIA «RT Timber»
par līguma summu 4820,98 eiro.

Jāpiebilst, ka tilta laiduma garums ir 152 metri, tilta garums
ar betonēto pagarinājumu pilsētas
pusē ir 199,6 metri. Tilta platums
ir 3,5 metri, tam ir 28 vantis un
divi piloni.
«Tilts ekspluatācijā tika nodots 2012. gada 15. novembrī.
Pirms diviem gadiem, īsi pirms
objekta garantijas beigām, tam
tika veikta tehniskā apkope, pārbaudot gan tilta klāju, gan vantis,
gan konstrukcijas. Citi nopietni
remontdarbi tiltam nav veikti,»
stāsta S.Liepiņa.
Tiesa, ir arī tādi cilvēki, kas nesaudzē pilsētas infrastruktūru un
pat to bojā. Pa šiem gadiem bijuši

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

tam mācību piederumu iegādei
var pieteikties tikai līdz 30. septembrim,» tā M.Liepiņa, ģimenes
aicinot to neatlikt uz pēdējo brīdi.
Pabalsts individuālo mācību
piederumu iegādei, uzsākot jauno
mācību gadu, paredzēts trūcīgu un
maznodrošinātu ģimeņu bērniem,
un tas tiek piešķirts, izvērtējot
ģimenes ienākumus un materiālo
stāvokli. Pabalsta apmērs ir 57
eiro skolēniem, kas mācās vispārējās izglītības iestādēs, un 29 eiro
piecgadniekiem un sešgadniekiem,
kuri apgūst obligāto pirmsskolas
izglītības programmu.
Uz pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē līdztekus
trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm var pretendēt arī daudz
bērnu ģimenes, un šī pabalsta
apmērs ir 1,42 eiro par katru
dienu, kad bērns bijis skolā un pusdienojis. «Līdzīgi ir arī ar pabalstu
pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai,
jo arī šajā gadījumā līdzekļi tiek
pārskaitīti par faktiski saņemto ēdināšanas pakalpojumu,»
M.Liepiņa precizē, ka trūcīgām un
daudzbērnu ģimenēm maksimālā
summa, uz kuru var pretendēt, lai
segtu ēdināšanu bērnudārzā, ir 50
eiro mēnesī, savukārt šis atbalsts
maznodrošināto ģimeņu bērniem,
kas apmeklē pirmsskolas izglītības
iestādi, ir ne vairāk kā 40 eiro.
Turpinājums 3.lpp.

No 1. jūlija pārvaldīšanas
maksai piemēro PVN

Uz apkopes laiku slēdz Mītavas tiltu
 Ilze Knusle-Jankevica

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētajām balvām
– lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai
«Ielūgumu uz Jelgavu».

gadījumi, kad Mītavas tilta vantīs
mēģina šūpoties, apzīmē tilta
balstus un skrāpē kokā vārdus.
Sākumā pēc tilta atklāšanas pie
tā vantīm jaunlaulātie stiprināja
arī simboliskās slēdzenes, tomēr,
lai nebojātu tilta konstrukcijas,
tilta pakājē Pasta salā ar «Pils
aptiekas» atbalstu uzstādīti trīs
mīlestības koki, kas paredzēti tieši
kāzinieku slēdzenēm.
Mītavas tilts ir iecienīts ne tikai
pilsētnieku vidū, bet arī populārs
tūrisma objekts. Tas ir novērtēts
arī profesionāļu vidū, iegūstot
1. vietu konkursa «Gada labākā
būve Latvijā 2012» nominācijā
«Inženierbūve».

63048800

norēķinās avansā, tad
izmaiņas iekļautas jau
šomēnes izrakstītajā
rēķinā, savukārt pārējie pēc jaunās kārtības
norēķināsies, augustā
maksājot par jūlijā saņemtajiem pārvaldīšanas pakalpojumiem.

SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) valdes
loceklis Juris Vidžis norāda, ka
ar mērķi dzīvokļu īpašniekiem
sniegt caurskatāmu un saprotamu atskaiti saistībā ar PVN piemērošanu pārvaldīšanas pakalpojumiem gan fiziskām, gan juridiskām personām izrakstītie rēķini
būs vienādi. JNĪP klientiem PVN
21 procenta likme pārvaldīšanas
pakalpojumiem tiks iekļauta
augustā izrakstītajos rēķinos par

sniegtajiem pakalpojumiem jūlijā.
«Iepriekš pārvaldīšanas pakalpojumiem fiziskām personām PVN
netika piemērots, un ne visu
PVN kā priekšnodokli, uzskaitot
dzīvojamās mājas finanšu līdzekļus, varējām atgūt atpakaļ. Līdz
ar izmaiņām likumā, sākot ar 1.
jūliju, bāze, no kuras tiks aprēķināts PVN, būs par vidēji 10 – 11
procentiem zemāka. Tas nozīmē,
ka arī kopējais sadārdzinājums
dzīvokļu īpašniekiem būs nevis
par 21 procentu, kas piemērots
pārvaldīšanas pakalpojumiem,
bet gan mazāks – aptuveni par
10 procentiem,» tā J.Vidžis. Piemēram, ja pārvaldīšanas izdevumi
veido 50 centus par kvadrātmetru, tad PVN 21 procenta apmērā
piemēros nevis 50, bet gan 45
centiem.
SIA «Nebruk» un «RimidalV»
«Jelgavas Vēstnesim» norāda, ka
šo uzņēmumu apsaimniekotajās
mājās PVN 21 procenta apmērā
tiks piemērots rēķinā iekļautajiem pārvaldīšanas izdevumiem.
Jāpiebilst, ka SIA «Nebruk»
klienti par pārvaldīšanas pakalpojumiem norēķinās avansā,
tādēļ PVN tiem piemērots jau šī
mēneša rēķinos.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Lai iegūtu tiesības, būs
jāmācās un jāmaksā vairāk
 Kristīne Langenfelde

Jau no 1. novembra
topošajiem autovadītājiem jārēķinās, ka,
lai iegūtu tiesības, būs
jāmācās vairāk, bet
autoskolu instruktori no kursantiem par
braukšanas mācīšanu
vairs nevarēs paši iekasēt naudu – tagad visi
maksājumi ies caur autoskolas kasi. Kā atzīst
Jelgavas autoskolas, tas
noteikti sadārdzinās tiesību iegūšanas procesu.
Par cik, pagaidām gan
precīzi nav zināms, jo
jaunos noteikumus Ministru kabinets apstiprināja tikai jūnija beigās
un šobrīd autoskolām
ir laiks, lai pielāgotos
noteiktajām izmaiņām.
Izmaiņas ieviestas ar nolūku
paaugstināt jauno transportlīdzekļu vadītāju sagatavotības
līmeni, kā arī lai uzlabotu kopējo
ceļu satiksmes drošību. Kā informē Ceļu satiksmes drošības
direkcija (CSDD), kuras vadībā
grozījumi izstrādāti, tie paredz
papildināt teorētiskās apmācības
programmas ar jauniem elementiem, piemēram, bīstamu situāciju
prognozēšana un risku novērtēšana, mazaizsargāto satiksmes
dalībnieku drošība. Tāpat paredzēts no 1. novembra palielināt
minimālo vadīšanas nodarbību
skaitu – B kategorijai no 14 uz 20
nodarbībām. Būs nepieciešams arī
mācīties autovadīšanu slidena ceļa
apstākļos un diennakts tumšajā
laikā.
Lai padarītu caurskatāmāku
finanšu apriti transportlīdzekļu
vadītāju apmācības jomā, kas
mazinātu nelegālos maksājumus, lielākoties
par braukšanas
apmācību, noteikts, ka maksu par visiem
ar apmācību
saistītajiem pakalpojumiem
apmācāmā persona veic tikai
autoskolai.
Daļa autoskolu jau izrādījušas neapmierinātību par
jaunajiem noteikumiem, bet citas
savukārt norāda vien uz to, ka
noteikumi ir saprotami, nepieciešami, taču īsti nav skaidrs, kā
būs iespējams tos izpildīt. Tiesa,
kā vieni, tā otri jau paziņojuši, ka
tiesību iegūšana pēc 1. novembra
noteikti kļūs dārgāka.

jā, labi brauc, zīmes iemācījies,
bet katrā mācību stundā to vien
uzsver, ka «tiklīdz dabūšu tiesības, es tā gāzīšu». Tas parāda, ka
cilvēks tam nav gatavs. Vācijā tieši
instruktors ir tas, kurš nosaka: var
dot tiesības vai ne. Arī Latvijā šāda
sistēma nāktu tikai par labu.»

Kur vasarā dabūt
slidenus ceļus?

Foto: Austris Auziņš

čekus, it kā strādā pa nullēm, taču
paši nevienu vārdā nosaukt nav
gatavi un sevi pieskaita pie tiem,
kas visu dara godīgi. Apjautājot
virkni Jelgavas autoinstruktoru,
noskaidrot vidējo algu, kādu var
nopelnīt instruktors mūsu pilsētā,
izrādās, nemaz nav tik viegli. Ir
instruktors, kurš, liekot roku uz
sirds, teic, ka nepelna vairāk par
300 – 500 eiro «uz rokas». Cits
gatavs atzīt, ka vismaz 600 – 800
eiro mēnesī sanāk. Vēl kāds norāda, ka ir mēneši, kad var nopelnīt
ap 1000 eiro «uz rokas». Protams,
tagad situācija mainīšoties…
Galvenais, kas mainīsies, būs
nodokļu iekasējums. Ja tagad daudzi instruktori maksāja mikrouzņēmuma nodokli deviņu procentu
apmērā, tad, naudai ejot caur
autoskolas kasi, mikrouzņēmuma
nodokli, visticamāk, maksāt vairs
nevarēs, jo to neļaus skolas kopējais līdzekļu apgrozījums. Un tas
nozīmē, ka pakalpojums maksās
dārgāk.
Kāds autoskolas «Mustangs»
instruktors atzīst – tas, cik
būtu jāmaksā
vienai braukšanas stundai, pat
neesot jāskaitļo. «Atliek vien
ņemt par piemēru CSDD aprēķinātās izmaksas.
Cik CSDD maksā braukšanas
stunda? Pats vadīšanas eksāmens
maksā 24,58 eiro, bet transportlīdzekļa izmantošana vadīšanas eksāmenā – 13,94 eiro. Kopā sanāk
38,52 eiro. Tur viss ir skrupulozi
sarēķināts, iekļauta alga, nodokļi,
auto ekspluatācija. Tātad skaidrs,
ka arī mums, lai viss būtu korekti,
šai summai nevajadzētu būt mazākai par 30 eiro stundā. Šobrīd
pie mums kursantiem divas akadēmiskās stundas maksā 20 eiro,»
atzīst instruktors.
Viņam nedaudz oponē «Citas
autoskolas» direktore un arī instruktore Diāna Keiša, kura aprēķinājusi, ka braukšanas stundai
nevajadzētu maksāt dārgāk par 27
eiro. «Ja autoskolas prasīs vairāk
par 30 eiro, tā jau būs cūcība.»
Savukārt «Autoamatnieka»
vadītājs Lauris Ansons autoskolā
iegūto izglītību pielīdzina augstskolas beigšanai. «Kāpēc, lai jaunietis studētu augstskolā, ģimenes
ir gatavas ņemt kredītu pat 5000
un vairāk eiro, bet autoskolā iegūstamās zināšanas grib saņemt
pa lēto?! Man jau šķiet, ka pie

«No 1. novembra
braukšanai nevajadzētu maksāt mazāk
par 30 eiro stundā.
Šobrīd pie mums kursantiem divas akadēmiskās stundas maksā
20 eiro.»

Visa naudas plūsma – tikai
caur autoskolas kasi

Šķiet, ka vislielāko neapmierinātību izrādījuši autoskolu instruktori, kuri šobrīd, kaut arī
piesaistīti konkrētai autoskolai,
pārsvarā ir pašnodarbinātas personas, kas pašas iekasē naudu par
saviem pakalpojumiem, maksā
nodokļus un sev algu. Kā norāda
CSDD, tieši te parādās lielākais
nelegālo maksājumu risks, jo ne
par katru braukšanas stundu
tiek izrakstīts čeks un samaksāti
nodokļi. Līdz ar to instruktori
slēpj daļu savu ienākumu un vairo ēnu ekonomiku. Arī Jelgavas
instruktori atzīst, ka zina kolēģus,
kuri lej kreiso degvielu, neizraksta

mums iegūtās zināšanas un līdz
ar to arī mums uzliktā atbildība
ir krietni lielāka nekā augstskolai.
Pats nupat pabeidzu augstskolu
– kāds būs zaudējums, ja pasniedzēji man nebūs iedevuši visu,
kas nepieciešams? Nu, nesanāks
no manis labs uzņēmējs! Bet, ja
mēs kursantiem
nebūsim iedevuši visu nepieciešamo, mirs
cilvēki…»
L.Ansons
zina teikt, ka,
piemēram, Vācijā, lai iegūtu
CE kategorijas vadītāja apliecību,
jārēķinās ar izdevumiem, kas
var sasniegt pat 10 000 eiro. «Pie
mums šobrīd izmaksas ir līdz 900
eiro. Bet nevaram jau teikt, ka
Vācijā algas ir 10 reizes lielākas
nekā mūsu valstī. Arī tur tie ir
lieli izdevumi, bet viņi saprot, ka
izglītība nemaksā lēti. CE kategorija – tās ir zināšanas, kas šoferim
ļauj labāk kotēties darba tirgū.»
Arī apjautātās Jelgavas autoskolas atzīst, ka ārzemēs dzīvojošie latvieši tiesības cenšas nokārtot
mūsu pilsētas autoskolās, jo viņu
mītnes zemē tas ir sarežģīts un
dārgs process. Daudzi braucot,
piemēram, no Anglijas, Īrijas. Izrādās, tur pat nav autoskolu, jāmācās pašmācības ceļā, bet, ja sāc no
nulles, individuālais instruktors ir
vajadzīgs, un vienas braukšanas
stundas cena esot astronomiska.

eksāmenam. Kungs bija tā sašutis,
ka gribēja sūdzēt mani tiesā par
to, ka neļauju doties uz CSDD.
Es viņam saku: «Mans bērns
tūlīt sāks mācīties 1. klasē un pēc
stundām patstāvīgi kājām ies uz
mājām. Man bail iedomāties, ka
jūsu ceļi varētu krustoties. Ja vēlaties, varat sūdzēt
mani tiesā, bet
tiesības jums dot
vēl nevar.».»
Kāds cits instruktors teic,
ka aprēķināt to,
cik braukšanas
stundu katram
vajadzēs, esot diezgan viegli –
plus mīnus 10 no cilvēka vecuma.
Tātad, ja autoskolā mācās cilvēks
40 gadu vecumā, tad viņam būs
nepieciešamas vismaz 30 braukšanas stundas, bet var gadīties, ka
jānobrauc pat veselas 50. «Mustanga» instruktors norāda, ka
visgrūtāk esot apmācīt skolotājas,
jo viņas vienkārši nav pieradušas
klausīties, tāpēc process ir ilgāks.
D.Keiša gan saka: tas ir mīts.
«Tādi mīti jau sabiedrībā klīst.
Man pašai nesen bija jāapmāca
jauna sieviete, un, kā jau ierasts,
braukājot pa pilsētu, parunājāmies. Jautāju, kur viņa strādā.
Bet sieviete neatbildēja… Pēc
laika vēlreiz aizsāku šo tēmu,
bet sieviete ierāvās sevī, kļuva
nervoza, klusēja. Nobraucām
malā, apstājāmies, parunājām, un
izrādījās, ka viņa jau esot brīdināta
– instruktoriem nedrīkst teikt,
ka esi skolotāja, tad attieksme
krasi mainīšoties. Ārprāts ar tiem
mītiem! Forša
meitene, gandrīz obligātajās
stundās braukšanā iekļāvās,
bet šādi mīti jau
psiholoģiski cilvēku noskaņo un
noteikti traucē
mācību procesā,»
uzskata D.Keiša.
To, ka viss ir
atkarīgs no katra
cilvēka, uzsver
arī L.Ansons, kurš, liekot roku
uz sirds, nevar apgalvot, ka katrs
viņa apmācītais kursants būs labs
braucējs. «Individuāli strādājot ar
katru cilvēku, jau jūti viņu. Tāpēc
es piekrītu uzskatam, ka instruktoram vajadzētu teikt galavārdu
– var šim cilvēkam dot tiesības vai
nevar. Ne tikai no tā aspekta, vai
viņš ir iemācījies braukt, bet arī
vērojot, kas viņam notiek galvā,
cik psiholoģiski viņš tam ir gatavs.
Nevar dot tiesības cilvēkam, kurš,

«Vasarā taču neviens
braukšanas apmācību
pulksten 3 naktī neorganizēs!»

Skolotājas pat baidās atklāt
savu profesiju

Jaunie noteikumi no 1. novembra palielinās arī obligāto braukšanas stundu skaitu autoskolā – B
kategorijai to nevarēs būt mazāk
par 20. Lai gan instruktori atzīst,
ka jau šobrīd daudziem līdz eksāmenam CSDD ir nepieciešams
nobraukt vismaz 20 stundas,
kamēr vadīšana ir iemācīta, tomēr
esot arī izņēmumi, kuri iekļaujas
šobrīd noteiktajās 14 stundās un
pat mazāk. «Man tikko bija foršs
jaunietis, kurš trīs reizes pie manis
nobrauca, un es redzu, ka vairāk
viņam nevajag. Neiešu taču viņu
marinēt! Mazliet izvilksim to laiku un pirms eksāmena vēl pāris
stundu nobrauksim. Ko darīt, ja
viņam tiešām pēc noteikumiem
mehāniski būs jābrauc šīs 20
stundas, nezinu,» spriež D.Keiša,
gan atzīstot, ka šādu labu autobraucēju autoskolā nonāk ļoti
maz. «Man ir bijis arī gadījums, ka
kungs pensijas vecumā brauc jau
krietni virs noteiktajām stundām,
bet es saprotu, ka viņš nav gatavs

Tas, kas autoskolām pilnībā nav
skaidrs par jaunieviestajām izmaiņām, ir noteikums, ka kursanti jāapmāca braukt diennakts tumšajā
laikā un pa slideniem ceļiem. Visi
kā viens piekrīt, ka šādas apmācības ir nepieciešamas, taču, kā to
realizēt praksē, neviens nezina.
Jau šobrīd instruktori atzīst, ka
nekad neizvairās braukt pa slideniem ceļiem, vēl vairāk – nereti
tiek izmantota, piemēram, «Rullīša» trase Jelgavā, kur varot kārtīgi izslidināties. Tāpat netrūkstot
kursantu, kuri tiesības ieguvuši
vasarā, bet ziemā atgriežas autoskolā, jo vēlas instruktora vadībā
izbraukt ziemas apstākļos. Arī
tumsā brauc daudzi no tiem, kas
tiesības liek vēlā rudenī, ziemā,
kad braukšana sākas jau pulksten
7 un turpinās pat līdz pulksten
19. Taču, kā to visu nodrošināt
vasarā, autoskolām neviens nav
paskaidrojis. Autoskolās norāda:
ja reiz tas skrupulozi jāievēro, tad,
piemēram, autoskolā pavadītais
laiks ir jāpalielina līdz pat gadam,
kad praktiski to ir iespējams
izdarīt. Vasarā taču neviens braukšanas apmācību pulksten 3 naktī
neorganizēs!
CSDD pārstāvis Rolands Rumba «Jelgavas Vēstnesim» arī precīzi nespēj pateikt, kā šo normu
izpildīt. «Mēs ļoti ceram uz autoskolu atsaucību un ieinteresētību.
Saprotam, ka autoskolas nesāks
strādāt divās maiņās un nakts
braukšanas neorganizēs, taču,
tiklīdz kļūs tumšāks, ceram, ka
viņi sekos līdzi tam, lai katrs
kursants būtu izbraucis arī sliktas redzamības apstākļos. Tāpat
noteikumi neparedz, ka autoskolai
būtu jāierīko atsevišķs slidena ceļa
laukums, kur jāapmāca kursanti,
var taču izlīdzēties, piemēram,
mācoties stipra lietus laikā, kas ir
tikpat bīstami. Vai apmācību laukumu pamatīgi noliet ar ūdeni…
Varianti ir, un mums atliek cerēt,
ka autoskolas būs atsaucīgas.»
Vienlaikus gan R.Rumba uzsver, ka arī CSDD eksāmena laikā
speciāli apstākļi netiks veidoti,
lai pārbaudītu
braucēja prasmi
vadīt automašīnu naktī un pa
slidenu ceļu.

«Kāpēc, lai studētu
augstskolā, ģimenes
ir gatavas ņemt kredītu pat 5000 eiro, bet
autoskolā iegūstamās
zināšanas grib saņemt
pa lēto?!»

Būs pārejas
periods

Jaunie noteikumi būs spēkā
no 1. novembra,
un, kā norāda
R.Rumba, katrs
kursants, kurš
autoskolā būs iestājies kaut vai
30. oktobrī, tiesības varēs iegūt vēl
pēc vecās kārtības. Viņam teorijas
apmācībā nebūs jauno jautājumu
bloks, arī obligātās braukšanas
stundas būs 14, tāpat nebūs prasības obligāti braukt diennakts
tumšajā laikā vai pa slidenu ceļu.
Līdz ar to, arī pēc 1. novembra
kārtojot eksāmenu CSDD, viņš to
darīs pēc vecās kārtības. «CSDD
būs gatava pārejas periodā strādāt
ar diviem eksāmenu variantiem.»

Pilsētnieks vērtē

Cik labi, jūsuprāt,
tiek sagatavoti
jaunie autovadītāji?
Inta, jaunā
māmiņa:
– Automašīnu uz ielām
kļūst arvien
vairāk, tādēļ
uzskatu, ka
jāceļ arī jauno autovadītāju apmācību līmenis. Ja tu pats brauc prātīgi, tomēr nevari būt drošs par to, ka
pietiekami prasmīgs un atbildīgs ir
arī pretimbraucošais autovadītājs.
Manuprāt, autovadīšanas stundu
skaita paaugstināšana ir pareizs lēmums. Noteikti vajadzētu praktizēt
arī braukšanu diennakts tumšajā
laikā un apspriest rīcību bīstamās
situācijās, piemēram, uz slideniem
ceļiem.
Mārtiņš, viesnīcas izpilddirektors:
– Uzskatu, ka
būtu jāpievērš
lielāka uzmanība tehniskajiem jautājumiem – šobrīd tie
tiek apskatīti diezgan virspusēji. Ja
mans draugs nebūtu automehāniķis, es noteikti izkristu tehniskajā
jautājumā. Taču, loģiski spriežot,
šāda pieredze nāk tikai ar laiku
– kad pats esi jau pieredzējis autovadītājs.
Didzis, students:
– Pēc manām
domām, autoskolās pasniegtā teorija un prakse
ir līdzsvarā. Pozitīvi vērtēju gaidāmās izmaiņas jauno autovadītāju
apmācībā – jo vairāk braukšanas
stundu, jo labāk. Taču uzskatu, ka
katrs kursants jāizvērtē individuāli
– citiem, lai pie auto stūres justos
droši, pietiek ar mazāku braukšanas stundu skaitu.
Svetlana,
skolotāja:
– Pati autovadīšanas kursos neesmu
mācījusies,
taču šobrīd
tos apmeklē mans draugs. No
viņa teikā varu secināt, ka prasības
ir diezgan stingras, un to vērtēju
pozitīvi. Manuprāt, arī gaidāmās
izmaiņas, kas skars jauno autovadītāju apmācību, pozitīvi ietekmēs
viņu prasmes un līdz ar to drošību
uz ceļiem.
Edgars, pensionārs:
– Man pašam
tiesības ir jau
ļoti sen, bet
mazbērniem
šobrīd tas ir
aktuāls jautājums. Manuprāt, ar
autovadīšanas apmācībām viņiem
sokas raiti – tās ir modernizētas un
laikmetam atbilstošas. Es uzskatu,
ka kopumā jaunieši pie stūres bieži
vien ir pārgalvīgi, taču jāpiekrīt, ka
viņiem ir arī labāka reakcija.
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Var pieteikties pabalstiem
skolas laikam
No 1.lpp.

Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļas vadītāja atgādina, ka, neizvērtējot ģimenes
ienākumus un materiālo stāvokli,
pabalsts ēdināšanas pakalpojuma
apmaksai tiek piešķirts arī visiem
mūsu pilsētā deklarētajiem
5. – 6. klašu skolēniem, kuri
norēķiniem izmanto Jelgavas
skolēna apliecību. Šis pabalsts
ir 20 procentu apmērā no
pakalpojuma cenas, bet ne vairāk
kā 28 centi dienā. «Jāatzīst, ka šis
pabalsta veids vecāku vidū nav
īpaši populārs, lai gan pabalsta
pieprasījuma iesniegšana Sociālo
lietu pārvaldē ir vienīgais, kas
vecākiem jāizdara, lai saņemtu šo
atbalstu,» tā M.Liepiņa.
Jāatgādina, ka par 1. – 4. klašu
skolēnu ēdināšanu maksā valsts.
Jelgavas pilsētā deklarēto trū-

cīgo, maznodrošināto un daudz
bērnu ģimeņu skolas vecuma
bērniem paredzēts arī pabalsts
sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai.
M.Liepiņa uzsver, ka 5. – 6. klases skolēnu vecākiem saistībā ar
pabalstu ēdināšanas pakalpojuma
apmaksai un daudzbērnu ģimenēm pabalstu saņemšanai Sociālo lietu pārvaldes Informācijas
kabinetā vien jāiesniedz pabalsta
pieprasījums, savukārt lēmums
par pabalstu piešķiršanu trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm
tiek pieņemts, pamatojoties uz
ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtējumu.
Pabalstu pieprasītājiem jāvēršas Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, 115. kabinetā.
Papildu informācija – pa tālruni
63007224.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kvotas plāno
piešķirt 12 mēnešiem
Jelgavas slimnīcas apmeklējuma laikā veselības ministre
Anda Čakša iepazīstināta
gan ar jau rekonstruētajiem
slimnīcas korpusiem, gan
arī Uzņemšanas nodaļu,
kas pārbūves darbus vēl
tikai gaida. Slimnīcas
vadītājs Andris Ķipurs
akcentē, ka gada laikā
stacionārā uzturas vidēji 13 000 pacientu,
bet šī gada pirmajos
sešos mēnešos
ārstēti jau 7000
pacienti. Savukārt
Uzņemšanas
nodaļā vidēji
diennaktī nonāk apmēram
85 cilvēki.
Foto: Austris Auziņš

 Sintija Čepanone

Lai iepazītos ar mūsu
pilsētas ārstniecības
iestādēm un ar jomas
speciālistiem pārrunātu veselības nozarē
aktuālos jautājumus,
22. jūlijā Jelgavā darba
vizītē ieradās veselības
ministre Anda Čakša.
Vizītes laikā apmeklēta Jelgavas pilsētas slimnīca, Jelgavas
poliklīnika un NMPD Zemgales
reģionālais centrs, ne tikai iepazīstoties ar šo iestāžu infrastruktūru un ikdienas darbu, bet arī
pārrunājot aktuālos jautājumus
ar to vadītājiem, darbiniekiem un
pilsētas vadību.
«Reģiona iedzīvotāju veselības
aprūpes nodrošināšanā mūsu
galvenais sarunu partneris ir
pašvaldība. Pakalpojumu pārklājums ir jāplāno ciešā sadarbībā,
lai resursi tiktu izmantoti pēc
iespējas lietderīgāk,» uzsvēra
A.Čakša.
Viens no pārrunātajiem jau-

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

tājumiem saistīts ar kvotu aprēķināšanas metodiku. «Šobrīd
kvotas tiek aprēķinātas pēc
deviņu mēnešu izpildes, taču, pēc
ministres teiktā, plānots pāriet
uz 12 mēnešu periodu, pēc kura
aprēķina nākamā gada kvotas.
Jāatzīst, ka tieši par šādu kārtību
ārstniecības iestādes ir cīnījušās
visus iepriekšējos gadus,» norāda
SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes
locekle Gunta Arnīte, piebilstot,
ka cerīgi raugās arī uz valsts
noteikto veselības aprūpes pakalpojumu tarifu pārskatīšanu,
ko iecerējusi īstenot ministre, tos
tuvinot faktiskajām izmaksām.
G.Arnīte pēc tikšanās ar ministri atzīst – būtiski, ka veselības
ministre ir medicīnas praktiķis,
tādējādi situāciju veselības aprūpē un problēmas viņa pārzina «no
iekšpuses». «Atzinīgi vērtējama
arī ministres nostāja par to, ka
sarežģītās manipulācijas un dārgāki, «neikdienišķi» pakalpojumi,
kuru veikšanai nepieciešams piesaistīt būtiskus resursus, kā arī
augsti kvalificētus speciālistus,
reģionā varētu tikt nodrošināti

centralizēti, nevis decentralizēti,
kā tas ir pašlaik. Tas nozīmē,
ka ārstniecības iestādes varētu
racionāli nodrošināt medicīnisko
ierīču iepirkšanu un izmantošanu, kā arī tām savā starpā
nebūtu jākonkurē par kvalificētu speciālistu nodrošināšanu,»
tikšanās laikā pārrunāto ieskicē
SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes
locekle.
Tiekoties ar Jelgavas pilsētas
slimnīcas pārstāvjiem, veselības
ministre akcentēja pakalpojumu
pieejamības jautājumus, aicinot
izvērtēt prioritātes un pievērst
uzmanību profiliem, kur iedzīvotājiem šobrīd ir problēmas
saņemt palīdzību. Tāpat vizītes
laikā panākta vienošanās par
datu analīzi, lai izdarītu secinājumus par pacientu ārstniecības
rezultātiem, kā arī pārrunāta
cilvēkresursu politika, jo arī Jelgavā ir jārisina veselības aprūpes
speciālistu pieejamības jautājums
ambulatorajā sektorā. Vienlaikus
ministre uzteica NMPD Zemgales reģionālā centra atbalsta punkta darba organizēšanas kārtību.

Par drošu kreiso pagriezienu no Satiksmes
ielas gādā «sarkanais krusts»
 Sintija Čepanone

tiksmes ielas un Aspazijas ielas
krustojumā lemts Satiksmes
Lai autovadītājiem,
kustības drošības komisijas sēdē,
kas no Satiksmes ielas
šajā krustojumā paredzot uzstāvēlas nogriezties pa
dīt «sarkanā krusta» indikatoru
kreisi uz Dobeles šovirs Aspazijas ielas transporta
seju, atvieglotu kreisā
luksofora, kas pavērsts virzienā
pagrieziena manevru,
uz Satiksmes ielu. Tas informē
šajā krustojumā virs
vadītājus, kas brauc no Satikluksofora uzstādīts
smes ielas, ka transportam no
«sarkanais krusts».
Aspazijas ielas ir ieslēgts sarkanās gaismas signāls. Indikators
Par satiksmes organizācijas ieslēdzas vienlaicīgi ar sarkanās
izmaiņām Dobeles šosejas, Sa- gaismas signālu pa Aspazijas ielu,

atceras 1944. gada jūlija notikumus, atmiņām. Uguns, karstums
Svētdien, 31. jūlijā, pulkun dūmi – tie ir jelgavnieku atmisten 13 Jelgavas reģioņu stāstījumu atslēgvārdi. Par to,
nālais Tūrisma centrs
kādas bija šīs Jelgavai liktenīgās
aicina doties ekskursijā
dienas, kas tajās notika un kāpēc
kājām «Jelgava 1944.
vairāk nekā 90 procenti no pilsētas
gada jūlija liesmās»
apbūves nodega, varēs uzzināt
kopā ar gidi Signi Lūekskursijas laikā. Tā būs pastaiga
siņu. Ekskursijas laikā
pa pilsētas centrālo daļu, ieklausovarēs atklāt, kāda Jelties aculiecinieku atmiņās, šķirstot
gava izskatījās pirms likvecos fotoalbumus, atklājot, kā
tenīgajiem 1944. gada
pilsēta izskatījās līdz liktenīgajām
notikumiem, kad tika
vasaras dienām, un mēģinot donodedzināta gandrīz
mās restaurēt to dienu notikumus.
visa pilsēta.
«Šī ekskursija tapa pirms diviem
gadiem, godinot traģisko notikuEkskursija veidota, balstoties uz mu 70. gadadienu. Ekskursijai
jelgavnieku, kuri piedzīvojuši un mani iedvesmoja personīgā vēlme

Īsi
 Šovakar, 28. jūlijā, no pulksten 19
līdz 20.40 Pasta salā ar pasākumu
programmu piestās starptautiskās
labdarības velotūres «Pasaule bez
bāreņiem» dalībnieki. Velotūres mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību
tam, cik nozīmīga vecāku pamestiem
bērniem ir ģimeniska aprūpe un cik
svarīgi ir veicināt vecāku pamestu bērnu un bāreņu pieņemšanu ģimeniskā
aprūpē – audžuģimenēs, aizbildniecībā
vai adopcijā. Pilsētās, kurām dalībnieki
brauks cauri, notiks dažāda veida pasākumi, un pirmais tās pieturas punkts
ir Jelgava. Šovakar no pulksten 19 līdz
20.40 Pasta salā būs iespēja tikties ar
velotūres dalībniekiem un viņu vadītāju
Genādiju Mohņenko, redzēt velo šovu,
kā arī dzirdēt latviešu jaunietes Santas
Daņiļevičas uzstāšanos.
 Ar mērķi nostiprināt bērnu un
vecāku teorētiskās zināšanas ceļu satiksmes noteikumos, attīstīt veiklību
un precizitāti, 6. augustā Pasta salā
notiks riteņbraukšanas sacensību
visai ģimenei «Bērnu rallijs 2016»
posms. Sacensību sākums plānots
pulksten 12. Interesenti gan lūgti
iepriekš – vismaz divas dienas pirms
«Bērnu rallija» – pieteikties mājaslapā
www.csdd.berniem.lv, informē šī projekta vadītāja Kintija Ozola. Sacensības
notiks trīs daļās: velotrase (jāveic ar savu
vai organizatoru velosipēdu), braucieni
ar velokartu un teorētiskie uzdevumi.
Par katru no daļām tiks piešķirti punkti.
Dalībnieki startēs trīs vecuma grupās,
un katras grupas trīs labākie dalībnieki
kvalificēsies finālsacensībām, kas norisināsies Liepājā. Dalība ir bez maksas.
 Satiksmes ministrija atkārtoti
VAS «Latvijas valsts ceļi» (LVC)
valdes priekšsēdētāja amatā apstiprinājusi jelgavnieku Jāni Langi.
Viņš Latvijas Universitātes Ekonomikas
un vadības fakultātē ieguvis maģistra
grādu ekonomikā un vadībzinātnēs,
apguvis Stockholm School of Economics in Riga stratēģiskā menedžmenta
programmu. J.Langes iepriekšējā
darba pieredze – LVC valdes loceklis
un Finanšu un administratīvās pārvaldes direktors, LVC Jelgavas nodaļas
vadītājs, SIA «Baltic Construction
Consultancy» projektu vadītājs, Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktora vietnieks
projektu realizācijas jautājumos un inženieris ielu ekspluatācijas jautājumos.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) nosaucis jūnija labākos autobusu vadītājus. Mihails Derevjančenko
labākā JAP autobusa vadītāju statusu
ieguvis par izciliem darba rezultātiem
reģionālajos starppilsētu pasažieru pārvadājumos jūnijā. Savukārt Jelgavas pilsētas pārvadājumos par sasniegumiem
pagājušajā mēnesī uzteikts Andrejs
Sviķis. Jāatgādina, ka, nosakot labāko
šoferi, tiek vērtēts paveiktā darba apjoms un kvalitāte, autobusa tehniskais
stāvoklis, finanšu rādītāji un degvielas
patēriņš, kā arī vai autobusa vadītājam
nav pārkāpumu un sūdzību par viņu.

bet izslēdzas vienlaicīgi ar zaļā
signāla izslēgšanos (virzienam
no Satiksmes ielas), informē
pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība».
Tādējādi šāds risinājums «sarkanā krusta» ieslēgšanās laikā
transportam, kas brauc no Satiksmes ielas, ļauj veikt kreisā
pagrieziena manevru bez konflikta, jo pretī taisni braucošajam
transportam ir sarkans signāls  Līdz vasaras beigām plānots
un arī gājējiem, kas šķērso Do- restaurēt Kurzemes hercogienes
beles šoseju, ir sarkans signāls. Luīzes Šarlotes (1617 – 1676) alvas

Jelgava pirms 1944. gada jūlija liesmām
 Jana Bahmane
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izzināt, kā īsti Jelgava nodega, un
Ingrīdas Karstās romāns «Mīlestība caur Jelgavas liesmām»,» skaidro S.Lūsiņa, aicinot arī pārējos
jelgavniekus, kuriem saglabājušās
atmiņas vai vēsturiskas liecības
par šo laiku, dalīties tajās, zvanot
gidei pa tālruni 28677630.
Ekskursija «Jelgava 1944. gada
jūlija liesmās» svētdien, 31. jūlijā,
sāksies pulksten 13 pie Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa, tās paredzētais garums – divas
stundas. Dalības maksa pieaugušajiem – 1 eiro; skolēniem un
pirmsskolas vecuma bērniem – bez
maksas. Pieteikties ekskursijai var
pa tālruni 63005447 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv.

sarkofāgu, kas atrodas Kurzemes
hercogu kapenēs Jelgavā. «Mūsdienās sarkofāgs daudz zaudējis no
sākotnējās greznības, sevišķi cietusi
vāka dekoratīvā apdare,» norāda
Rundāles pils muzeja sabiedrisko
attiecību speciāliste Ruta Bemberga,
atklājot, ka sarkofāgs pēc formas
ir analogs hercoga Jēkaba sarkofāgam – tas atgādina guļus noliktu
seššķautņu prizmu, ko veido kopā
salodēts vāks un kaste, bet atšķirības vērojamas dekoratīvajā apdares
reljefā. Jāatgādina, ka 1645. gada
10. oktobrī Luīze Šarlote salaulājās ar
Kurzemes hercogu Jēkabu – vispirms
viņi dzīvoja Kuldīgā, pēc tam pārcēlās
uz Mītavu. Laulībā ar hercogu Jēkabu
dzimuši deviņi bērni – pieci dēli un
četras meitas. Pēc nāves hercogiene
Luīze Šarlote apglabāta sarkofāgā,
kas atrodas Kurzemes hercogu kapenēs Jelgavā.

Sintija Čepanone
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IZGLĪTĪBA
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Jauns mācību gads – jaunā vidē
 Jana Bahmane

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, pilsētas izglītības iestādēs notiek dažādi remontdarbi – gan tiek
atjaunotas iekštelpas, gan
labiekārtota iestāžu teritorija. 2016. gadā plānotie
izdevumi izglītības iestāžu
iekštelpu remontdarbiem
veido 658 000 eiro, savukārt
teritorijas labiekārtošanai –
125 000 eiro. Kopumā līdz
septembrim plānots uzlabot
vidi 22 mācību iestādēs, tostarp deviņās pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī bērnu
un jauniešu centra «Junda»
nometnē «Lediņi», Mākslas
skolā un 11 pamatizglītības
un vidējās izglītības iestādēs.

Foto: Austris Auziņš

Šovasar Jelgavas 1. internātpamatskolā tiek veikti ievērojami teritorijas labiekārtošanas darbi, paplašinot
skolēnu aktivitāšu iespējas svaigā gaisā. Pirms rekonstrukcijas skolas teritorijā bija vien veci basketbola un
futbola laukumi ar nelīdzenu segumu, samazinot bērnu ar īpašām vajadzībām aktivitāšu iespējas. Lai nodrošinātu viņiem ērtu un drošu skolas ārējo vidi, tiek izbūvēts basketbola laukums un kompleksā vingrošanas
platforma ar mākslīgo segumu, kas samazinās traumatisma iespējas. Šī ir labiekārtošanas projekta pirmā kārta,
taču nākotnē plānots paplašināt sporta aktivitāšu platformu, izbūvējot, piemēram, futbola laukumu, kā arī
skrejceliņu ar mākslīgo segumu, kas ir vieglāk uzturams, jo neuzkrāj lietusūdeni un uz tā neveidojas dubļi.

Nozīmīgi iekštelpu remontdarbi notiek Jelgavas 5. vidusskolā. Tur renovē informātikas kabinetus, sakārtojot
to infrastruktūru un uzstādot ventilācijas sistēmu, kas nodrošinās kvalitatīvu gaisa apmaiņu. Vienkāršotās
renovācijas darbiem sekos arī apgaismes ķermeņu uzstādīšana, kas datorklasēs ir īpaši nozīmīgi, lai nodrošinātu acīm nekaitīga apgaismojuma intensitāti.

Bērnudārzā «Zemenīte» paplašināts pagalms, nojaucot iestādes teritorijā esošo pagrabu, kas jau kādu laiku bija
avārijas stāvoklī. Pagrabs iestādes teritorijā bija saglabājies aptuveni no 60. gadiem – tajā tika glabāti pārtikas
krājumi, taču, gadiem ejot, ēka kļuva nefunkcionāla un bīstama. Izglītības pārvaldes pārstāvis Andris Baltais
stāsta, ka audzinātājām pastaigu laikā nācās pievērst bērniem pastiprinātu uzmanību, lai ēka neapdraudētu to
drošību. Joprojām bērnudārza pagalmā atrodas vēl viena nefunkcionējoša ēka, kuru arī plānots likvidēt, tādējādi
vēl nedaudz paplašinot iestādei piederošo teritoriju. Papildus šīm pārmaiņām teritorija arī nobruģēta un tajā
iesēts zāliens. Plānots ierīkot arī sajūtu taku, kurā basām kājām varēs izbaudīt dažādus seguma veidus.

Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenais speciālists būvniecības un ēku
ekspluatācijas jautājumos Andris Baltais stāsta, ka remontdarbus var iedalīt
četros lielos blokos: iekštelpu remonti,
teritorijas labiekārtošanas darbi, datorklašu, kā arī virtuvju un ēdamtelpu
iekārtošana. «Mācību iestādes lielākoties nav jaunas, tādēļ nepieciešama to
pastāvīga uzturēšana,» norāda A.Baltais, skaidrojot, ka visbiežāk veiktie
darbi ik gadu ir iekštelpu remonts – gan
kosmētiskais remonts, gan arī telpu
vienkāršotā atjaunošana. Piemēram,
bērnudārzā «Pasaciņa» veikta telpu
apvienošana, radot plašu vietu radošajām nodarbībām. «Mūsu mērķis ir
nodrošināt ne tikai nepieciešamos remontdarbus, bet arī rūpēties par to, lai
bērni un jaunieši ikdienā varētu uzturēties mūsdienīgā un kvalitatīvi iekārtotā
vidē,» tā galvenais speciālists. Izglītības
iestāžu tehniskā stāvokļa uzturēšana
un uzlabošana ir pastāvīgs darbs, un
ik gadu Izglītības pārvaldei jānosaka
prioritātes. «Lielākoties cenšamies
līdzekļus novirzīt vecāku ēku uzlabošanai. Piemēram, darbs pie Jelgavas
3. sākumskolas iekštelpu atjaunošanas
norit jau vairāku gadu garumā, ik gadu
atjaunojot kādu no stāviem,» stāsta
A.Baltais, piebilstot, ka šogad remontu
piedzīvo 3. stāva gaiteņi un tiek mainītas durvis. Telpu remontdarbi notiek
arī Jelgavas 4. vidusskolā, Jelgavas 6.
vidusskolā, bērnudārzā «Gaismiņa»,
«Pasaciņa», Jelgavas Mākslas skolā un
citās izglītības iestādēs.
Par nozīmīgākajiem un apjomīgākajiem projektiem var uzskatīt teritoriju
labiekārtošanu, īpaši Jelgavas 4. sākumskolā un Jelgavas 1. internātpamatskolā, kā arī pirmsskolas izglītības
iestādē «Zemenīte». 4. sākumskolā tiek
labiekārtots skolas pagalms – teritoriju
bruģē, un skolas priekšā tiek izbūvēts
paaugstinājums svinīgo pasākumu norisei. Savukārt 1. internātpamatskolā
tiek veikta teritorijas labiekārtošanas
darbu pirmā kārta – notiek darbs pie

basketbola laukuma un vingrošanas
kompleksa ar mākslīgo segumu izveides. Kopumā šajā objektā ieguldīti
aptuveni 80 000 eiro. «Šis ir tikai pirmais posms – nākotnē, iespējams, tiks
izbūvēts arī futbola laukums un īstenoti
citi teritorijas labiekārtošanas darbi,»
skaidro Jelgavas Izglītības pārvaldes
pārstāvis. Savukārt «Zemenītē» veikta
ārējās telpas paplašināšana, nojaucot
pagrabu bērnudārza teritorijā. «Pagrabs
bija avārijas stāvoklī, taču tur atrodas
vēl viena nefunkcionējoša ēka – arī to tuvākajos gados plānots nojaukt,» turpina
A.Baltais. Iestādes teritorija ir bruģēta,
izveidoti arī ērti piebraucamie ceļi.
Joprojām tiek turpināts darbs arī pie
«Jundas» vasaras nometnes «Lediņi»
teritorijas labiekārtošanas – pērn celiņos ieklāts bruģa segums, bet šogad
norit žoga daļēja izbūve, lai teritorija
būtu pilnībā norobežota un bērniem
droša. Līdz šim žogs sedzis vien nometnes priekšējo zonu, taču teritorija, kas
vijas gar ceļu un mežmalu, bijusi neaizsargāta. Šīgada mērķis ir maksimāli
norobežot nometnes zonu, tādējādi gan
nosakot konkrētas tās robežas, gan arī
paaugstinot bērnu drošību nometnē.
Mācību ikdienā pieaugot tehnoloģiju nozīmei, īpaša uzmanība tiek
pievērsta arī informācijas tehnoloģiju
kabinetu modernizēšanai. Tas šovasar
jau paveikts Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, bet darbi turpinās Jelgavas
5. vidusskolā. «Datorklasēm pirmām
kārtām ir jābūt drošām,» atzīmē galvenais speciālists būvniecības un ēku
ekspluatācijas jautājumos. Datorklasēs
tiek izbūvēta ventilācija, kā arī uzlabots
apgaismojums.
Vēl viena nozīmīga sadaļa ir ēdamtelpu un virtuvju labiekārtošana, kas šogad tiek veikta Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā, Jelgavas 2. pamatskolā, bērnudārzā
«Sprīdītis», un plānots uzsākt darbus
arī Jelgavas 2. internātpamatskolā.
Šādi remontdarbi ir tehniski sarežģīti
un laikietilpīgi. To mērķis ir paplašināt
telpas, lai pēc iespējas vairāk skolēnu
vienlaikus varētu ieturēt maltīti, kā
arī lai nodrošinātu virtuves atbilstību
sanitārajiem standartiem.
Līdztekus lielākiem remonta un
labiekārtošanas darbiem ik gadu tiek
veikti arī avārijas remontdarbi un elektroinstalācijas nomaiņa, iespēju robežās
tiek uzstādītas apsardzes signalizācijas
un videonovērošanas kameras. Kas
attiecas uz bērnudārzu iekštelpu vienkāršoto atjaunošanu – lielākoties darbs
notiek pie grupiņu remontdarbiem, aptverot arī garderobi, virtuvi un tualeti.
Piemēram, nozīmīgs darbs šogad tiek
veikts bērnudārzā «Kamolītis», kur tiek
remontētas kāpņutelpas. «Iestādē ir četras kāpņutelpas, tādēļ veicamais darbs
ir apjomīgs un laikietilpīgs, jo iestāde
turpina strādāt arī vasaras periodā,»
skaidro A.Baltais. Savukārt «Rotaļa»
šogad tikusi pie jaunām lapenēm, kā arī
veikti citi teritorijas labiekārtošanas un
bruģēšanas darbi.

Spīdolas ģimnāzijā tiek veikta virtuves rekonstrukcija, padarot telpu
atbilstošu mūsdienu sanitārajām prasībām. Virtuvē nomainītas komunikācijas, izbūvēts un aprīkots sanitārais mezgls, kā arī nomainītas grīdas
un atjaunotas sienas. Virtuve ir viena no nozīmīgākajām un visvairāk
kontrolētajām publisko iestāžu telpām, tādēļ svarīgākais mērķis ir nodrošināt tās atbilstību visiem valstī noteiktajiem standartiem.
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Grīnfelds turpina dominēt
triāla čempionātā

23. un 24. jūlijā Saldū, Silavotiņu mototrasē, notika Latvijas čempionāta
3. un 4. posms triālā. Spēcīgākajā
A grupā abas dienas pārliecinošu
uzvaru svinēja jelgavnieks Andris
Grīnfelds (Agarska TK). Jāuzsver, ka
sacensības organizēja un tajās otro
vietu izcīnīja vēl viens jelgavnieks –
Kaspars Vērnieks. Mači notika A, B, C,
D, mini un elektro meistarības līmeņa
grupās. D grupā 3. vietu izcīnīja Ketija
Agarska. Jau zināms, ka A.Grīnfelds
nākamnedēļ dosies uz 3. un 4. Eiropas čempionāta posmu Čehijā, kas
notiks 6. un 7. augustā, bet nākamais
Latvijas čempionāta posms plānots
27. un 28. augustā Priežkalnu trasē.

«Jelgavai» Virslīgā – svarīga
uzvara

25. jūlijā Zemgales Olimpiskajā centrā
15. kārtas spēli
futbola Virslīgā aizvadīja FK
«Jelgava», ar
rezultātu 2:0 pārspējot «RFS» futbolistus.
Vārtus jelgavnieku labā guva Abdulajs
Diallo un Artjoms Osipovs. Šobrīd
FK «Jelgava» ar 14 spēlēs izcīnītām 7
uzvarām, vienu neizšķirtu un 6 zaudējumiem (vārtu attiecība 19:16) turnīra
tabulā atrodas 4. vietā, no līderiem – FK
«Spartaks» – atpaliekot par 9 punktiem,
bet no trešajā vietā esošā FK «Ventspils»
mūsējos šķir pieci punkti.
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SPORTS
BMX braucējiem
panākumi Madonā

23. jūlijā Madonā notika «SMScredit.lv»
BMX čempionāta 6. posms, kurā panākumus guva vairāki jelgavnieki. G8 – 10
grupā pirmās divas vietas ieņēma Paula
Kibare («Mītavas kumeļi») un Paula
Zavinska («Mītavas kumeļi»/BJSS). B7
grupā trešo vietu izcīnīja Markuss Soļims («Mītavas kumeļi»). M17+ grupā
trešais ātrākais bija vēl viens «Mītavas
kumeļu» braucējs – Ernests Šteinbergs.
Kopumā sacensībās startēja 279 dalībnieki. Nākamais BMX čempionāta
posms – 6. augustā Mārupē, bet Eiropas BMX čempionāta 7. un 8. posms,
kuros piedalīsies jelgavnieks Kristens
Krīgers, no 16. līdz 18. septembrim
notiks Francijas pilsētā Kalē.

Skrējēja Ševčenko
labo personisko rekordu

Pagājušās nedēļas
nogalē Jelgavas skrējēja Anna Ševčenko
Viļņā piedalījās Baltijas valstu sacensībās
U-18 grupā. 400 m
barjerskrējienā sportiste sasniedza savu
personisko rekordu (1:05,43 minūtes) un
izcīnīja 3. vietu, 4x400 m stafetē izcīnīta 2.
vieta (3:52,27 minūtes), bet 400 m individuālajā skrējienā mūsu sportiste atkal spēja
uzlabot savu personisko rekordu – 58,69
sekundes –, kas deva 6. vietu. A.Ševčenko
plāno arī startēt Latvijas pieaugušo čempionātā vieglatlētikā, kas 29. jūlijā sāksies
Ogrē. Viņa startēs tikai 400 m skrējienā.

Jelgavas pusmaratonā uzstādīts
dalībnieku skaita rekords
Jelgavas nakts pusmaratona
2016 labākie rezultāti
5 km distance
Uzvarētājs Uģis Jocis (15,53 min.)
Līga Jansone (19,14 min.)
Ātrākais
Oskars Blaus (17,36 min.)
jelgavnieks Sigita Lapiņa (22,11 min.)

10 km distance
Uzvarētājs Reinis Hartmanis (32,29 min.)
Marija Kaballero (37,24 min.)
Ātrākais
Oskars Stāmers (38,42 min.)
jelgavnieks Anastasija Vidončikova (44,06 min.)

21 km distance
Uzvarētājs Dmitrijs Serjogins (1:07,18 h)
Lelde Neimane (1:23,36 h)
Ātrākais
Raitis Kraslovskis (1:21,59 h)
jelgavnieks Anastasija Geraseva (1:34,01 h)
Jelgavas nakts pusmaratons šogad pulcējis vairāk nekā 4200 skriešanas entuziastu, kas ir jauns «Bigbank Skrien Latvija» seriāla posma dalībnieku
skaita rekords. «Jelgavā skriet, protams, ir ļoti patīkami. Trase man bija labi zināma, es to raksturotu kā ātru – varbūt tāpēc četri apļi nesagādāja
problēmas. Skrēju plecu pie pleca ar jelgavnieku Salvi Brasavu, kas ļāva sasniegt labu rezultātu. Par organizatorisko pusi varu teikt tikai labus
vārdus,» pēc finiša sasniegšanas vērtēja ātrākais jelgavnieks pusmaratona distancē Raitis Kraslovskis, kurš 21 kilometru noskrēja 1:21,59 stundās.
Šajās sacensībās pēc traumas veiksmīgi atgriezās viena no pilsētas talantīgākajām jaunajām skrējējām Anastasija Geraseva, kura īpaši uzteica
skriešanas koptreniņu un maratona organizatores Nataļju Gorškovu un Aļonu Fomenko: «Sacensības bija ļoti labi noorganizētas, liels prieks, ka
mūsu pilsētā ir uzņēmīgi cilvēki, kas ar savu aizrautību spēj vienot tik daudz līdzīgi domājošo. Manuprāt, Jelgavas iedzīvotāji ar katru gadu kļūst
arvien aktīvāki un sportiskāki.» Jāatzīmē, ka Jelgavas pusmaratona programmā tika iekļauti dažādi izklaidējoši pasākumi: «Ūdensbumbu skriešanās
2016», ūdensmotociklu paraugdemonstrējumi, «Sportland» putu ballīte pēc Bērnu skrējiena, redrifta sacensības. Par muzikālo noformējumu Pasta
salā rūpējās mūziķis Eduards Grieze ar grupu un «Pienvedēja piedzīvojumi», bet arī trasē skrējējus uzmundrināja dažādi muzikāli ritmi, ēnu dejas,
Foto: Austris Auziņš
atveldzējoši «vārti» un dzeršanas punkti. Jāpiebilst, ka pasākuma organizēšanā iesaistījās arī brīvprātīgie.

Jelgava kļūs par Latvijas šorttreka galvaspilsētu
 Ģirts Pommers

Jelgavas Ledus hallē prezentēta jauna šorttreka pro
gramma, kas paredz: nākamos sešus gadus par šī sporta veida centru kļūs Jelgava.
Jau šobrīd Jelgavā trenējas
ne tikai Krievānes slidošanas
skolas un Jelgavas Ledus
sporta skolas (JLSS) audzēkņi, bet arī viesi no Ventspils,
Zviedrijas, Slovākijas, Lietuvas un Krievijas. Kā stāsta
trenere Evita Krievāne, jau
tuvākajā laikā sportisti dosies
uz Zviedriju, kur notiks divas
nedēļas ilga treniņnometne.
Jaunā programma tiek īstenota kopš
1. maija, un šorttrekisti jau iemēģinājuši gan Jelgavas Ledus halles ledu,
gan Zemgales Olimpiskā centra (ZOC)
vieglatlētikas skrejceliņus. Būtiski, ka
treniņi hallē tiks organizēti rīta stundās,
netraucējot JLSS, HK «Zemgale/LLU»
un amatieru hokejistu nodarbības un
spēles. Daļa jauno šorttrekistu septembrī

Esmu veicis pētījumu – no 1992. gada
tikai vienu olimpisko medaļu ir izcīnījis slidotājs, kura
pārstāvētā valsts
nepiedalās stafešu
slidojumā. Tas vien
norāda uz komandas
lomu šajā sporta veidā. Tikai trenējoties
kopā, katrs sportists
Foto: Austris Auziņš
var progresēt un
uzsāks mācības Jelgavas 4. vidusskolā.
palīdzēt kļūt labākiem arī komandas
«Šorttreka nodarbības Jelgavā tika uz- biedriem,» tā viens no sasniegumiem
sāktas jau pirms diviem gadiem. Mērķis bagātākajiem šorttreka speciālistiem
par tikšanu uz olimpiādi ir ļoti labs izai- pasaulē Starptautiskās slidošanas sacinājums, bet šī profesionāli izstrādātā vienības eksperts Stjuarts Horspūls no
programma vēl vairāk pārliecināja par to, Lielbritānijas, kurš šajā programmā
ka tā ir realizējama. Šobrīd mēs nodroši- pieaicināts kā konsultants.
nām šorttrekistiem iespēju vienu divas
Programma paredz mērķtiecīgi gastundas dienā trenēties hallē uz ledus, tavot šorttreka vīriešu komandu 2022.
kā arī izmantot ZOC infrastruktūru,» par gada ziemas olimpiskajām spēlēm Pe
JLSS iesaistīšanos šajā projektā stāsta kinā. «ASV sportisti ir labs piemērs tam,
skolas direktors Aivars Zeltiņš.
ka klubu sistēma šajā sporta veidā īsti
«Strādājot atsevišķi, var sasniegt nestrādā. Viņi bija vadošie pirms četkonkrētu līmeni, taču, lai kļūtu par riem gadiem, taču sadrumstalotās klulabākajiem šorttrekā, ir jātrenējas kopā. bu sistēmas dēļ progress ir pārvērties

regresā, un ASV vairs nespēj cīnīties par
vadošajām pozīcijām. Augstākās vietas
iespējams sasniegt, strādājot ar vienotu
mērķi. Es tiešām ticu, ka mēs uz 2022.
gada ziemas olimpiskajām spēlēm Pe
kinā spēsim sagatavot vīriešu komandu,
kas ļaus mums cīnīties par augstākajām
godalgām,» akcentē S.Horspūls.
Jāpiebilst, ka programmā ir iekļauta
sadaļa, kas paredz Latvijas šorttreka
treneru kvalifikācijas celšanu. Latvijas
Olimpiskās komitejas prezidents Aldons
Vrubļevskis atzīmē treneres E.Krievānes
veikumu, lai šī programma tiktu uzsākta:
«Saņemot pieteikumu šai programmai,
ne mirkli nešaubījos, ka tā ir jāatbalsta.
Prieks par Evitu, kura no augsta līmeņa
sportistes, olimpietes ir izaugusi par laba
līmeņa treneri un organizatori. Domāju,
ka šī arī viņai būs lieliska iespēja kļūt
par vēl augstākas kvalitātes speciālisti.
Finansējums nav liels un izšķirošs, tādēļ
pateicība jāizsaka Jelgavas pašvaldībai
un JLSS par atsaucību.»
Šorttreks ir ziemas sporta veids, kas
kopš 1992. gada ir iekļauts olimpisko
spēļu programmā. Šajā sporta veidā tiek
izcīnīti astoņi medaļu komplekti.
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Sporta pasākumi
29. jūlijā pulksten 10 – galda tenisa
rīti (Sporta hallē).
29. jūlijā pulksten 18 – vingrošanas nodarbība «Līdzsvars un balanss»
(Pasta salā).
30. jūlijā pulksten 10 – sporta
aktivitātes bērniem un skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).

Piedāvā darbu
SIA «N un N» (reģ.Nr.40003138798) piedāvā
darbu kurinātājam(-ai) pirtī. T.29225453.
Angļu valodas studija aicina pieteikties
angļu valodas skolotāju ar labām angļu
valodas zināšanām pusslodzes vai pilnas
slodzes darbam Jelgavā no septembra ar
bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikuma CV sūtīt pa e-pastu c.sanita@
inbox.lv. T.26456942 (Sanita Cvetkova).

Meklē darbu
Meklēju apkopējas vai trauku mazgātājas
darbu. T.24848571.
Aukles vai medicīnas māsas darbu.
T.28236557.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā. T.29884983
Dārgi pērku apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Pērku cariskās Krievijas grāmatas.
T.29954171.

Pārdod
Jauktu malku. T.29507086.
Lauku īpašumu. T.29341414.
Elektrisko zāģi Husqvarna 318. T.25994203.
Jauktu lapu koku malku. T.26729023 vai
26752085.
Skaldītu malku – alksnis, bērzs, osis.
T.20500836
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
Skaldītu malku ar piegādi. T.29943808.

Vēlas īrēt
1-ist. dzīv. ar malkas apkuri vai dārza
mājiņu. T.26802785
Telpu privātām nodarbībām. T.29379805.

Dažādi
Pļauju zāli. T.25994203.
Skursteņu, mūrīšu, krāšņu tīrīšana, mūrēšana, remonts. T.27073304.
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Pļauju zāli. T.29875546.
Zemes frēzēšana. T.26041297.
Kravu pārvadājumi. T.25446667.
Visu veidu iekšdarbi – varu strādāt viens
vai brigādē. T.20336714.
Apbedīšanas piederumi, pieminekļi, kapu
labiekārtošana. T.29537176.
Juridiskais birojs ADEMIDE palīdz nodibināt/
likvidēt uzņēmumu; uzrakstīt tiesai pieteikumus, paskaidrojumus. Raiņa 14. T.29179847
Granīta pieminekļi (Lietuva). Pirmd. –
piektd. no 9 līdz 18; sestd. no 9 līdz 14.
Skolotāju 1. T.29379052.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
NIKOLAJS DMITRIJEVS (1953. g.)
IMANTS PĻAVNIEKS (1951. g.)
ZELMA ELKSNE (1925. g.)
VALĒRIJS TEĻIŽENKO (1943. g.)
GENOVEFA KRJUČKOVA (1955. g.)
JĀNIS RAČEVSKIS (1927. g.)
BIRUTA STRAUSIŅA (1927. g.)
NADEŽDA KUDRJAVCEVA (1935. g.).
Izvadīšana 28.07. plkst.15.30 Zanderu
kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 1. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 10.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2269.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 137.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Inga Lindstrēma. Mūžīgi mūžos Zommerlunda». Vācijas
melodrāma (ar subt.). 2013.g.
12.30 «Brazīlija. Latviešiem pa pēdām».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 2010.g. 169.
un 170.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 136.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2269.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 37.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Izsauciet vecmāti! 5». Lielbritānijas seriāls. 2015.g.
7.sērija.
22.15 ««Coca Cola»: slepenā formula». (franču val. ar subtitriem).
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 6.sērija.
0.30 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 2». ASV dokumentāls
seriāls. 3.sērija.
1.20 «Musonu zemes». Dokumentāla daudzsēriju filma.
5.sērija.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val.,
ar subt.).
7.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 18.sērija.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 2010.g. 167.
un 168.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 578.sērija.
11.50 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla daudzsēriju filma.
3. un 4.sērija.
12.50 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.25 ««UEFA Euro 2016». Pusfināls».*
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
(angļu val., ar subt.).
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 19.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 579.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.). 18.20 Sporta ziņas (krievu
val.). 18.24 Laika ziņas (krievu val.).
18.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
14.sērija.
19.00 «Lai zaļo pilsētas!» Dokumentāla filma.
20.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 12.sērija.
21.00 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dokumentāls seriāls. 1. un
2.sērija.
22.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
23.00 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls (ar subt.).
5.sērija.
0.45 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
(angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Galileo 2».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Ukrainas seriāls (ar subt.).
2016.g. 5.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 9.sērija.
11.45 «Nesauciet mani par vectētiņu». Vācijas komēdija. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 3». ASV realitātes šovs. 2010.g.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 95.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 96.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 59.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.10 «Medību nacionālās īpatnības». Krievijas komēdija. 1995.g.
0.10 «Amerikāņi 3». ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
0.55 «Attīstības kods 2».
1.20 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 59.sērija.
2.05 «Nekad nesaki nekad». Ukrainas seriāls (ar subt.).
2016.g. 5.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 5.sērija.
6.45 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.00 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.30 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.00 «Bēthovens 3». ASV komēdija. 2000.g. Režisors
D.M.Evanss.
11.00 ««Gatavo 3» mežā».
11.35 «Māmiņu klubs».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 6.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 17. un 18.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs 2». ASV realitātes šovs.
2012.g.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 39.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 14.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 21. un 22.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 40.sērija.
21.00 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 10. un 11.sērija.
23.10 «Skaistule un briesmonis 3». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
0.10 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 14.sērija.
1.10 «Grūtnieces augstpapēdenēs 2». ASV realitātes šovs.
2012.g.
2.10 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 17. un 18.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 40.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 28. jūlijs

Otrdiena, 2. augusts
LTV1

Trešdiena, 3. augusts
LTV1

Ceturtdiena, 4. augusts
LTV1

5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province». (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2270.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 138.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Mīlestība ārpus romāna». ASV romantiska komēdija. 2015.g.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Balāde par Kurbadu». Animācijas filma.
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 2010.g. 171.
un 172.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 137.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2270.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 38.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 11.
un 12.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Lai notiek kas notikdams». Komēdija. 2009.g.
1.00 ««Coca Cola»: slepenā formula». (franču val. ar
subtitriem).

5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province». (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2271.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 139.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Izsauciet vecmāti! 5». Lielbritānijas seriāls. 2015.g.
7.sērija.
12.15 «Darelu ģimene». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
13.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.35 «Ki-ke-ri-gū». Animācijas filma. Atjaunotā versija.
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 2010.g. 173.
un 174.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 138.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2271.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 39.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 6.sērija.
22.40 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Midsomeras slepkavības 9». Detektīvseriāls. 1.sērija.
1.05 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 6.sērija.

5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province». (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2272.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 140.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Balss pavēlnieks».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.30 «Zebra».*
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 2010.g. 175.
un 176.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 139.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2272.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 40.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Zvejnieku ciema teika». Dokumentāla filma.
22.15 «Lilīhammera 3». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Brazīlija. Latviešiem pa pēdām».*
23.55 «Personība. 100 g kultūras».*
0.50 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
1.50 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7

LTV7

5.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu
val., ar subt.).
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «100 g kultūras. Personība».*
8.15 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 20.sērija.
9.10 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 2010.g. 171.
un 172.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 580.sērija.
11.50 «Maklauda meitas». Seriāls. 13.sērija.
12.45 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
13.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
13.45 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
15.17 «Momentuzņēmums».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val.,
ar subt.).
16.05 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla daudzsēriju filma.
3. un 4.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 581.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.). 18.20 Sporta ziņas (krievu
val.). 18.24 Laika ziņas (krievu val.).
18.30 «Ceļojums gar Nīlu». Dokumentāla filma (ar subt.).
4.sērija.
19.25 «Gvineja-Bisava». Dokumentāla filma.
20.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 14.sērija.
20.50 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 25.sērija.
21.25 «Pasaules sporta balva «Laureus 2016». Berlīne».*
23.20 «Lai zaļo pilsētas!» Dokumentāla filma.
0.20 «100 g kultūras. Personība».*
1.10 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val.,
ar subt.).

5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar
subt.).
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.45 «Londonas olimpisko spēļu atklāšanas koncerts».*
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 2010.g. 173.
un 174.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 581.sērija.
11.50 «Maklauda meitas». Seriāls. 14.sērija.
12.45 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 25.sērija.
13.15 «Gvineja-Bisava». Dokumentāla filma.
13.45 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*
14.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
14.45 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
15.15 «Momentuzņēmums».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls». (ar
subt. latviešu val.).
16.10 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dokumentāls seriāls.
7.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 582.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.). 18.20 Sporta ziņas (krievu
val.). 18.24 Laika ziņas (krievu val.).
18.30 «Misija Londonā».* Māris Štrombergs.
19.05 «Krievu mantiniece». Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g.
4.sērija. Lomās: A.Snatkina, J.Vuļičenko, A.Černišovs,
K.Grebenščikovs.
20.00 «Dakteris Rafto». Dokumentāla daudzsēriju filma (franču
val.). 4.sērija.
20.55 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Mūsdienu deju lielkoncerts «Te mēs es@m».
23.20 «Ceļojums gar Nīlu». Dokumentāla filma (ar subt.).
4.sērija.
0.20 «Zebra».* (ar subt.).
0.35 «Izzināt Japānu 2». Dokumentālu filmu cikls. 25.sērija.
1.10 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
1.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu
val., ar subt.).

LTV7
5.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val.,
ar subt.).
7.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 19.sērija.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 2010.g. 169.
un 170.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 579.sērija.
11.55 «Maklauda meitas». Seriāls. 12.sērija.
12.50 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.25 ««UEFA Euro 2016». Fināls».*
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val.,
ar subt.).
16.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 20.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 580.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.). 18.20 Sporta ziņas (krievu
val.). 18.24 Laika ziņas (krievu val.).
18.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
19.05 «Āzija no putna lidojuma». Dokumentāla daudzsēriju
filma (ar subt.). 4.sērija.
20.00 «Maklauda meitas». Seriāls. 13.sērija.
20.50 «Londona 2012». Dokumentāla filma.
21.25 «Agata Reizina». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
22.20 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 14.sērija.
23.20 «Galapagu salas». Dokumentāla daudzsēriju filma (ar
subt.). 3.sērija.
0.20 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
0.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.25 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val.,
ar subt.).

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Ukrainas seriāls (ar subt.).
2016.g. 6.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 10.sērija.
11.45 «Līgavas vecāki». Vācijas romantiska komēdija. 2003.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 3». ASV realitātes šovs. 2010.g.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 97.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 98.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 60.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Uta Danella. Dzīve kā pasaka». Vācijas melodrāma.
2011.g.
23.05 «Mīlas dēka 2». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
0.15 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
1.00 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.25 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 60.sērija.
2.10 «Nekad nesaki nekad». Ukrainas seriāls (ar subt.).
2016.g. 6.sērija.
2.55 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 6.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.10 «X cilvēki: Pēdējā sadursme». Lielbritānijas un ASV
spraiga sižeta fantastikas filma. 2006.g.
11.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 7.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 19. un 20.sērija.
15.20 «Grūtnieces augstpapēdenēs 2». Realitātes šovs. 2012.g.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 40.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 15.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 23. un 24.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 41.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 3». ASV seriāls. 2015.g. 7.
un 8.sērija.
23.00 «Svešais starp savējiem 4». ASV seriāls. 2014.g.
12.sērija.
0.05 «Pēdējais cilvēks uz zemes». ASV seriāls. 2015.g. 7. un
8.sērija.
1.00 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
1.30 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 15.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 19. un 20.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 41.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Ukrainas seriāls (ar subt.).
2016.g. 7.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 11.sērija.
11.45 «Uta Danella. Dzīve kā pasaka». Vācijas melodrāma.
2011.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 3». ASV realitātes šovs. 2010.g.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 99.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 100.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 61.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 9.sērija.
22.05 «Devītā sesija». ASV šausmu filma. 2001.g.
0.05 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
0.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 61.sērija.
1.40 «Nekad nesaki nekad». Ukrainas seriāls (ar subt.).
2016.g. 7.sērija.
2.30 «Galileo 3».
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 7.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.10 «Īkstīši». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1997.g.
11.10 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 8.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 21. un 22.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 1.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 41.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 16.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 25. un 26.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 42.sērija.
21.00 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g.
22.00 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
0.10 «Ģēnijs uzvalkā 3». Seriāls. 10.sērija.
1.20 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 16.sērija.
2.10 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 21. un 22.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 42.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Ukrainas seriāls (ar subt.).
2016.g. 8.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 12.sērija.
11.45 «Šarlotes liktenis». Vācijas un Austrijas romantiska
drāma. 2007.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 3». ASV realitātes šovs. 2010.g.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 101.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 102.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 62.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.05 «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
22.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar
subt.).
0.05 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
0.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 62.sērija.
1.40 «Nekad nesaki nekad». Ukrainas seriāls (ar subt.).
2016.g. 8.sērija.
2.30 «Galileo 3».
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 8.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.10 ««American Girl» piedāvā: Izabella dejo skatuves
gaismās». ASV ģimenes filma. 2014.g.
11.10 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 9.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 23. un 24.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 2.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 42.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 17.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 27. un 28.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 43.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
22.00 «Godavīrs». ASV spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.10 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
0.35 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».

1.35 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 2.sērija.
2.35 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 23. un 24.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 43.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 5. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province». (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 10.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 141.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 11.sērija.
12.10 «Personība. 100 g kultūras».*
13.10 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.30 «Pasaka par vērdiņu». Animācijas filma. Atjaunotā versija.
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 2010.g. 177.
un 178.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 140.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Zvejnieka dēls». Latvijas drāma. 1939.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Vācijas
detektīvseriāls. 5.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.10 Olimpisko spēļu ziņas. 23.20 Laika
ziņas.
23.25 «Aijas Andrejevas koncerts «Soļi. 10 gadi uz skatuves»».
1.35 «Aculiecinieks».* Bokseris Mairis Briedis.
1.50 TIEŠRAIDE. «Rio 2016 olimpisko spēļu atklāšanas
ceremonija».

LTV7
5.00 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
5.30 «1000 jūdzes Indijā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Indijā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
(angļu val., ar subt.).
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Londonas olimpisko spēļu noslēguma koncerts».*
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Austrālijas seriāls. 2010.g. 175.
un 176.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 582. un 583.sērija.
12.45 «Krievu mantiniece». Krievijas seriāls (ar subt.). 2012.g.
4.sērija. Lomās: A.Snatkina, J.Vuļičenko, A.Černišovs,
K.Grebenščikovs.
13.35 «1000 jūdzes Indijā». 10.sērija.
14.10 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». ASV dokumentāls seriāls.
7.sērija.
15.05 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (angļu val., ar subt.).
15.35 «Dakteris Rafto». Dokumentāla daudzsēriju filma (franču
val.). 4.sērija.
16.30 «Londona 2012». Dokumentāla filma.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 583.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.). 18.20 Sporta ziņas (krievu
val.). 18.24 Laika ziņas (krievu val.).
18.30 «Latvijas sporta leģendas».* Jānis Lūsis.
19.40 «Sapņu komanda 1935». Latvijas sporta drāma (ar
subt.). 2012.g.
22.00 TIEŠRAIDE. «Olimpisko spēļu studija».
22.50 TV PIRMIZRĀDE. «Skrējiens pēc dopinga». Dokumentāla
filma.
23.50 TIEŠRAIDE. «Olimpisko spēļu studija».
0.10 TV PIRMIZRĀDE. «Svarīga ir katra pussekunde».
Dokumentāla filma.
1.10 TIEŠRAIDE. «Olimpisko spēļu studija».
1.50 TIEŠRAIDE. «Rio 2016 olimpisko spēļu atklāšanas
ceremonija».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Ukrainas seriāls (ar subt.).
2016.g. 9.sērija.
10.10 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 13.sērija.
11.45 «Dzīvojam tikai vienreiz». Vācijas drāma. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 3». ASV realitātes šovs. 2010.g.
15.55 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 103.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 104.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 63.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 8. un 9.sērija.
22.15 «Agrā rūsa». Rīgas kinostudijas drāma. 1979.g.
0.15 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 63.sērija.
2.40 «Degpunktā 6».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 9.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.10 «Resnais Alberts». ASV komēdija. 2004.g.
11.10 «Nozieguma skelets 10». Seriāls. 17.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 10.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 25. un 26.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 3.sērija.
16.30 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 14.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 18.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 29. un 30.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Vakariņas idiotiem». ASV komēdija. 2010.g.
22.40 «Viņa ir pārāk laba man». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
0.55 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
1.25 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 14.sērija.
1.55 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 3.sērija.
2.50 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 25. un 26.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 28. jūlijs

Sestdiena, 6. augusts
LTV1
5.40 «Aculiecinieks».* Kristaps Porziņģis.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 TIEŠRAIDE. «Olimpisko spēļu studija».
9.00 «Rio 2016 olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija».*
13.10 «Mans zaļais dārzs».
13.45 «Brēmenes muzikanti». Vācijas pasaku filma (ar subt.).
2009.g.
14.55 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dokumentāls
seriāls. 1.sērija.
15.50 «Olimpisko spēļu ziņas».
16.00 «Kūku kari».*
17.00 «Brazīlija – dabas vēsture». Dokumentālu filmu cikls.
4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)».
18.25 «Ielas garumā».* Durbe. Raiņa iela (ar subtitriem).
18.55 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 36.sērija.
19.30 TIEŠRAIDE. «Top Latvijas Likteņdārzs».
20.00 «Brazīlija. Latviešiem pa pēdām».
20.30 «Panorāma». 20.49 Olimpisko spēļu ziņas. 20.58 Laika
ziņas.
21.03 «Latvijas Loto izlozes».
21.15 TIEŠRAIDE. «Top Latvijas Likteņdārzs. Labdarības
koncerts».
23.35 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.45 «Rio 2016 olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija».*
3.50 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Vācijas
detektīvseriāls. 5.sērija.
5.20 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
5.30 «Ielas garumā».* Durbe. Raiņa iela (ar subtitriem).

11.40 «Garšas mednieki 2».
13.10 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.35 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 7.sērija.
14.40 «Resnais Alberts». ASV komēdija. 2004.g.
16.35 «Vakariņas idiotiem». ASV komēdija. 2010.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Delgo». ASV animācijas filma. 2008.g.
21.30 «Sātans «Pradas» brunčos». ASV komiska melodrāma. 2006.g.
23.50 «Rozā pantera». ASV komiska piedzīvojumu filma. 1963.g.
2.15 «Viņa ir pārāk laba man». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
3.55 «Garšas mednieki 2». 1.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 7. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.25 «Volless un Gromits. Dzīvību vai kukuli?» Animācijas filma.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
15.sērija.
11.05 «Āzija no putna lidojuma». Dokumentāla daudzsēriju
filma (ar subt.). 5.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».* Pārraide no Rīgas Debesbraukšanas
latviešu pareizticīgo baznīcas.
13.00 «Saknes debesīs».* (ar subt.).

13.30 «Viens ciems. Visa Latvija».* Ape.
14.15 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla daudzsēriju filma.
7.sērija.
14.45 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 36.sērija.
15.20 «Mans zaļais dārzs».*
15.50 «Olimpisko spēļu ziņas».
16.00 «Mana dziesma».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Debesu vārdā». Vācijas seriāls (ar
subt.). 2014.g. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)».
18.25 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.55 «Dubultnieks». Rīgas kinostudijas drāma (ar subt.).
1986.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika
ziņas.
21.15 «Ardievu, Ļeņin!» Vācijas komēdija (ar subt.). 2003.g.
23.30 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.40 «Brazīlija – dabas vēsture». Dokumentālu filmu cikls.
4.sērija.
0.40 «Sapņu komanda 1935». Latvijas sporta drāma (ar
subt.). 2012.g.
2.55 «Āzija no putna lidojuma». Dokumentāla daudzsēriju
filma (ar subt.). 5.sērija.
3.40 «Vai Rīga jau gatava?»*
3.55 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
4.50 «Dziesma Rīgai». «Telefilma-Rīga» koncertfilma.
5.10 «Kūku kari».*

LTV7
5.55 «Rokasbumba sievietēm». Zviedrija – Argentīna.
7.30 «Rio 2016 rīta apskats».
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».

LTV7

5.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
5.50 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 17.sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.10 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
8.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
9.15 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
9.35 «Sofija Pirmā: Peldošā pils». ASV animācijas filma.
2013.g.
10.40 «Amerikāņu nindzjas 2». ASV šovs.

Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

Kursu tēma augustā:
Kāzu floristika.
Dienas grupai nodarbības – 8., 9.,10.
vai 15., 16., 17. augustā,
vakara grupai – otrdienu un trešdienu vakari.
Pieteikšanās pa tālruni 26189613
vai e-pastu info@ziedipuke.lv.

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

LNT
5.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
5.25 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 7.sērija.
7.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 18.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Agata Kristi. Nozieguma partneri». Lielbritānijas detektīvseriāls. 2015.g. 5. un 6.sērija.
12.25 «Mans bērns var!? 2». TV šovs.
13.25 «Dzīve izlems». Krievijas melodrāma. 2013.g.
17.15 «Misija Rio». Sporta raidījums.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 4. un 5.sērija.

20.00 «LNT ziņas».
20.15 «Latvijas faili. Maratons augstpapēžu kurpēs». Latvijas
dokumentāla filma.
21.15 «Izdzīvotāji 30». ASV realitātes šovs. 2015.g. 10.sērija.
22.10 «Sarunas par romantiku». ASV melodrāma. 2015.g.
23.50 «Purvāji 4». ASV seriāls. 4.sērija.
0.35 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar
subt.).
2.50 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 4. un 5.sērija.
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
5.50 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 18.sērija.
6.55 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā 2».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs.
2015.g. 9. un 10.sērija.
13.05 «Bēthovens 4». ASV komēdija. 2001.g.
15.00 «Sātans «Pradas» brunčos». ASV komiska melodrāma.
2006.g.
17.10 «Delgo». ASV animācijas filma. 2008.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Amerikāņu nindzjas 2». ASV šovs.
20.10 «Vilknadzis». ASV un Lielbritānijas spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
22.20 «Nāvei pa pēdām». Spraiga sižeta filma. 2004.g.
0.20 «Godavīrs». ASV spraiga sižeta filma. 2014.g.
2.15 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs.
2015.g. 9. un 10.sērija.
3.55 «Garšas mednieki 2». 2.sērija.
4.25 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
4.50 «TV3 ziņas».

2016. gada 2. jūnijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome ar lēmumu Nr.94 apstiprinājusi
jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA «Fortum Jelgava», kas siltumenerģijas apgādi nodrošina Jelgavas
pilsētā. Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi apstiprināti pie dabasgāzes tirdzniecības cenām no 128,06 EUR/
tūkst.nm³ līdz 469,55 EUR/tūkst.nm³. Tarifi stājas spēkā ar 2016. gada 1. augustu.
Pie šī brīža esošajām zemajām dabasgāzes tirdzniecības cenām apstiprinātie siltumenerģijas gala tarifi,
salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem, būtiski nemainās, bet pie augstākām dabasgāzes tirdzniecības cenām
apstiprinātie siltumenerģijas gala tarifi, salīdzinot ar spēkā esošajiem tarifiem, samazinās par līdz pat 16%.
Tarifu projekts aprēķināts saskaņā ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.
Regulators ir izvērtējis tarifu projektu, tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu un secinājis, ka tarifu projekts
ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

LNT

TV3

8.30 TIEŠRAIDE. «Olimpisko spēļu studija».
9.00 «Vingrošana». Atlases sacensības vīriešiem.
11.30 «Peldēšana».*
13.30 «Basketbols vīriešiem».* ASV – Ķīna.
15.05 «Rio 2016 rīta apskats».*
15.55 «Pludmales volejbols sievietēm». Brazīlija – Krievija;
Polija – ASV.
17.55 «Olimpisko spēļu ziņas».
18.05 «Riteņbraukšana».
20.05 «Basketbols vīriešiem». Lietuva – Brazīlija. 1.puslaiks.
21.00 «Olimpisko spēļu ziņas».
21.10 «Basketbols vīriešiem». Lietuva – Brazīlija. 2.puslaiks.
22.00 «Riteņbraukšana». Grupas brauciens sievietēm.
22.20 TIEŠRAIDE. «Olimpisko spēļu studija».
22.40 «Svarcelšana sievietēm». Svara kategorija līdz 53 kg.
23.10 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.20 «Pludmales volejbols vīriešiem». Brazīlija – Kuba.
0.00 «Regbijs sievietēm». 1/4 finālspēles.
1.00 «Basketbols vīriešiem». Spānija – Horvātija.
2.55 «Pludmales volejbols sievietēm». Vācija – Šveice.
3.55 «Peldēšana».
5.50 «Pludmales volejbols vīriešiem». Latvija – Kanāda.
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5.15 «Misija Londonā».* Latvijas sportisti Londonas olimpiskajās spēlēs.
6.20 «Olimpisko spēļu studija».*
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
8.30 TIEŠRAIDE. «Olimpisko spēļu studija».
9.00 «Rio 2016 olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija».* (ar
surdotulkojumu).
12.30 «Misija Londonā».* Ineta Radēviča.
13.00 «Skrējiens pēc dopinga». Dokumentāla filma.
14.00 «Svarīga ir katra pussekunde». Dokumentāla filma.
15.00 «Futbola spēļu apskats».
15.20 «Riteņbraukšana». Grupas brauciens vīriešiem.
16.00 «Futbola spēļu apskats».
16.30 «Riteņbraukšana». Grupas brauciens vīriešiem.
18.00 «Olimpisko spēļu ziņas».
18.10 «Riteņbraukšana». Grupas brauciens vīriešiem.
21.40 «Olimpisko spēļu ziņas».
21.50 TIEŠRAIDE. «Olimpisko spēļu studija».
22.10 «Pludmales volejbols sievietēm». Brazīlija – Čehija.
22.55 «Regbijs sievietēm». Lielbritānija – Japāna.
23.25 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.35 «Regbijs sievietēm». Kanāda – Brazīlija.
0.00 «Pludmales volejbols vīriešiem». Nīderlande – Krievija.
0.50 «Basketbols vīriešiem». ASV – Ķīna.
2.55 «Pludmales volejbols vīriešiem». Polija – Vācija.
3.55 «Peldēšana».

5.00 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
5.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.30 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 6.sērija.
7.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 17.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Latvijas faili. Medaļas cena». Latvijas dokumentāla
filma. 2016.g.
10.55 «Bīsties – atvaļinājums! 2». ASV dokumentāls seriāls.
5.sērija.
11.55 «Mis Mārpla 2». Lielbritānijas detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
14.05 «Vecpuisis 13». ASV realitātes šovs. 3. un 4.sērija.
17.40 «Agata Kristi. Nozieguma partneri». Lielbritānijas detektīvseriāls. 2015.g. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Agata Kristi. Nozieguma partneri». Lielbritānijas detektīvseriāls. 2015.g. 5.sērija. Turpinājums.
18.55 «Agata Kristi. Nozieguma partneri». Lielbritānijas detektīvseriāls. 2015.g. 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.10 «Mans bērns var!? 2». TV šovs.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Neliels haoss». Lielbritānijas vēsturiska
melodrāma. 2014.g.
0.15 «Paranormālā parādība 2». ASV šausmu filma. 2010.g.
1.45 «Šarlotes liktenis». Vācijas un Austrijas romantiska
drāma. 2007.g.
3.15 «Bīsties – atvaļinājums! 2». ASV dokumentāls seriāls.
5.sērija.
3.55 «Boba burgeri 4». Animācijas seriāls.
4.15 «LNT brokastis».
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Nāc un veido savu karjeru
Jelgavas Amatu vidusskolā!
Turpinās dokumentu pieņemšana
Pēc pamatskolas
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists
Grāmatvedis
Tērpu stila speciālists
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Konditors
Pavārs
Frizieris

Mācību
ilgums
gados
4
4
4
4
4
3
3
3

Ar 7 klašu izglītību

Montāžas darbu atslēdznieks

Ar 8 klašu izglītību
Pavāra palīgs

3
2

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

No 17 gadu vecuma ar pamatizglītību
Atslēdznieks
Virpotājs
Frēzētājs
Pavārs
Šuvējs

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

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

Dabasgāzes
Dabasgāzes diferencētais
tirdzniecības cena
tirdzniecības gala tarifs
				
				
EUR/tūkst.nm³
EUR/tūkst.nm³
128,06
220,53
135,17
227,65
142,29
234,76
149,40
241,87
156,52
248,99
163,63
256,10
170,74
263,22
177,86
270,33
184,97
277,45
192,09
284,56
199,20
291,67
206,32
298,79
213,43
305,90
220,55
313,02
227,66
320,13
234,77
327,25
241,89
334,36
249,00
341,48
256,12
348,59
263,23
355,70
270,35
362,82
277,46
369,93
284,57
377,05
291,69
384,16
298,80
391,28
305,92
398,39
313,03
405,50
320,15
412,62
327,26
419,73
334,37
426,85
341,49
433,96
348,60
441,08
355,72
448,19
362,83
455,30
369,95
462,42
377,06
469,53
384,18
476,65
391,29
483,76
398,40
490,88
405,52
497,99
412,63
505,11
419,75
512,22
426,86
519,33
433,98
526,45
441,09
533,56
448,20
540,68
455,32
547,79
462,43
554,91
469,55
562,02

Siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu gala tarifs
ar dabasgāzes akcīzes nodokļa
komponenti 0,11 EUR/MWh
EUR/MWh (bez PVN)
46,56
47,23
47,87
48,53
49,17
49,84
50,48
51,14
51,73
52,39
53,04
53,69
54,34
55,01
55,66
56,28
56,95
57,18
57,41
57,45
57,50
57,55
57,60
57,64
57,69
57,74
57,79
58,01
58,23
58,46
58,68
58,90
59,12
59,35
59,58
59,79
60,02
60,25
60,46
60,69
60,91
61,13
61,36
61,58
61,81
62,02
62,25
62,48
62,70

Ja SIA «Fortum Jelgava» klientiem rodas jautājumi vai nepieciešams skaidrojums par jaunajiem siltumenerģijas apgādes
pakalpojumu gala tarifiem, lūgums sazināties ar «Fortum» klientu apkalpošanas centru pa tālruni 63007055, e-pastu
fortum.jelgava@fortum.com, personīgi «Fortum» Klientu apkalpošanas centrā Pasta ielā 47, Jelgavā, vai www.fortum.lv.
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Pasākumi pilsētā
29. jūlijā pulksten 22.20 – brīvdabas kino: «Mazais princis». Biļešu cena –
€ 3,50 («Kino Moon» Jāņa Asara ielā 17). Nepiemērotu laikapstākļu gadījumā
seanss tiks pārcelts uz 30. jūliju.
30. jūlijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: V.Sauleskalns «Meldermeitiņa». Režisors A.Matisons. Biļešu cena – € 3 – 4 (Uzvaras parkā).
30. jūlijā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Lauku muzikanti». Ieeja – no
pulksten 21. Biļešu cena – € 3 (Pasta salā).
31. jūlijā – ģimenes diena «Esam kopā» Uzvaras parkā. Pulksten 12 – koncertuzvedums ģimenēm ar bērniem «Daba ienāk pilsētā». Piedalās bērnu deju
kolektīvs «Ieviņa», Jelgavas Jaunais teātris un TDK «Zemgaļi». Biļešu cena – € 1.
Pulksten 18 – Tērvetes novada amatierteātra «Trīne» izrāde «Trīnes grēki» – joki
ar prologu un epilogu vienā daļā. Režisore – Dz.Zimaiša. Biļešu cena – € 1.
31. jūlijā pulksten 13 – ekskursija kājām «Jelgava 1944. gada jūlija liesmās».
Sākums – no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa. Pieteikšanās pa tālruni 63005447.
Dalības maksa – € 1.
31. jūlijā – aktīvā svētdiena «Dejo līdzi»: pulksten 19 – koncerts «Raits deju solis». Piedalās Jelgavas tautas deju kolektīvi; pulksten 20 – dejas ar DJ JAX – atpūta
un laba laika pavadīšana vasarīgos mūzikas ritmos. Biļešu cena – € 1 (Pasta salā).
5. augustā pulksten 21 – latviski jautra dziesmu spēle «Muļķe sirds». Piedāvā
«Muzikālais teātris 7». Režisors – V.Šoriņš. Piedalās: A.Stafecka, D.Skutelis, A.Daņiļenko, L.Robežniece, Z.Neimanis, Z.Jančevska, Z.Burnicka, V.Zilveris, J.Suvorova, grupa «Tirkizband» un dejotāji A.Kivlenieka vadībā. Biļešu cena – € 6 – 10 (Pasta salā).
13. augustā pulksten 18 – «Rumbas kvarteta» koncerts un zaļumballe «Jaunības
atmiņās...». Jaunā diska «Cita dziesma» prezentācija. Biļešu cena – € 7 (Pasta salā).
23. augustā pulksten 14 – Staļinisma un nacisma upuru atceres diena (Svētbirzī).
27. augustā pulksten 9 – XVI Vispārējie piena, maizes un medus svētki (Hercoga Jēkaba laukumā). No pulksten 14 – XIV Piena paku laivu regate (Lielupes
promenādē Pasta salā).

Izstādes

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 28. jūlijs

Džemma Skulme:
«Mākslā viss rodas,
meklējot sevī»
Džemma Skulme
Jelgavā viesojas
ar vienu no savas
daiļrades lielajām
tēmām – «Dialogi».
Gleznotājas darbos
savijas dialogi
starp kultūrām,
paaudzēm,
domubiedriem,
mākslas stiliem, kā
arī dialogi pašai
ar sevi – ar savu
personību tad un
tagad.
Foto: Austris Auziņš

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

Var pieteikties Piena paku laivu regatei
 Jana Bahmane

Līdz 15. augustam Jelgavas
pilsēta un iestāde «Kultūra»
aicina ikvienu interesentu pieteikties Eiropā lielākajai Piena
paku laivu regatei, kas šogad
Jelgavā notiks 27. augustā.
Izgatavot laivas un piedalīties vasaras
visatraktīvākajā regatē aicināts ikviens
– draugu kompānijas, darba kolektīvi,
uzņēmumi un ģimenes. Piena pakas
laivu būvniecībai dāvina AS «Tukuma
piens», bet organizatori atgādina – jo
ātrāk komanda piesakās, jo tai ir lielākas
izredzes saņemt «sākuma kapitālu» –
1000 tukšas un aizlīmētas viena litra
piena pakas. Aprēķinot laivai nepieciešamo piena paku skaitu, jāņem vērā, ka
litra piena paka uz ūdens spēj noturēt
aptuveni 700 – 900 gramus. Laivu būvēšanai, kā ierasts, ļauts izmantot arī

personīgos tukšo piena paku krājumus,
un par laivas klāju var kalpot jebkurš
cits materiāls – finieris, preskartons,
taču stingri aizliegta putuplasta un citu
laivas peldspēju paaugstinošu materiālu
izmantošana. Stundu pirms brauciena
laivas tiks pārbaudītas – noteikumiem
neatbilstošās var tikt diskvalificētas.
Tradicionāli regatē tiks vērtēta atraktivitāte, oriģinalitāte un komandas
gars. Visas komandas piedalīsies parādes
braucienā un sacentīsies sešās nominācijās: «Oriģinālākā laiva», «Visatraktīvākā
komanda», «Inovatīvākā laiva», «Treknākais piena plosts», «Pilnīgs sviests»,
«Ātrākā laiva». Žūrija var piešķirt arī
papildu balvas.
Pēc sacensībām Lielupes ūdeņos Pasta
salas estrādē norisināsies apbalvošana,
koncerti un balle.
Ar regates nolikumu un pieteikuma
anketu var iepazīties iestādes «Kultūra»
mājaslapā www.kultura.jelgava.lv.

 Jana Bahmane

«Mani pataisa par leģendu,
bet mēs kopīgi esam šo ceļu
cirtuši – ceļu uz mākslas neatkarību,» savus laikabiedrus aizvadītajā piektdienā
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā uzrunāja izcilā latviešu gleznotāja un nacionālās kultūras
virzītāja Džemma Skulme,
kuras gleznu ekspozīcija
«Dialogi» Jelgavas muzejā
skatāma no 16. jūlija.
Izstāde vērtējama kā mākslinieces
autobiogrāfija, kurā gleznās var iepazīt un izjust Dž.Skulmes meklējumus
glezniecībā cauri gadu desmitiem – no
50. gadiem līdz pavisam nesen radītiem
darbiem. «Mākslā viss rodas, pašam
sevī meklējot: no vienas puses, tu esi
mākslinieks, no otras – skatītājs,»
radīšanas procesu skaidro gleznotāja,
uzsverot, ka ir svarīgi ar savu mākslu
«iekustināt» skatītāju un atrast domubiedrus. Māksliniece savās radošajās
gaitās ir izdzīvojusi dažādus laikus, kas
veidojuši viņu kā mākslinieci un perso-

nību, – tas atspoguļojas daudzveidīgajos
mākslas stilos un krāsu salikumos, kas
iezīmējas Dž.Skulmes darbos. «Lai arī
kādos apstākļos, bet mani vienmēr
virzīja vēlēšanās strādāt,» skaidro
māksliniece, papildinot, ka viņas cīņa
par neatkarību mākslā sakrita ar
cīņu par neatkarību valstī. Gleznotāja
atklāj, ka joprojām sevī izjūt dialogus
ne tikai starp kultūrām, paaudzēm un
domubiedriem, bet arī dialogus pašai
ar sevi – savu personību tad un tagad.
«Mani vairs neinteresē, ko pārējie
domā par manu mākslu. Gan jau,
stāvot pie dažām no gleznām, jūs mani
lamājat,» smaidot teic Dž.Skulme,
norādīdama uz kailo modeļu sēriju,
ko māksliniece uzgleznojusi laika posmā no 2005. līdz 2013. gadam. Šajos
darbos viņa centusies atspoguļot tēlus
bērna acīm, kam viņu iedvesmojuši
pašas meitas Martas bērnības dienu
meklējumi mākslā. «Bērns ir radīšanai
tuvāks nekā tu pats,» atzīst Dž.Skulme,
skaidrojot, ka tas pamudinājis viņu uz
brīvāku un ekspresīvāku glezniecību.
Gleznotāja uzsver, ka mākslu rada
māksla, tādēļ nereti viņu iedvesmojuši
arī citu izcilu mākslinieku darbi. Izstādē apskatāma glezna, kas iedvesmota

no mākslinieka Ģederta Eliasa, kura
vārdā nosaukts Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs, daiļrades. «Man
dzīves laikā nācies satikt daudzus
«sapratējus», kas iedvesmojuši mani
gleznošanai,» tā Dž.Skulme. Gleznotāja atzinīgi novērtē arī mākslas dzīvi
Jelgavā, pieminot Uldi Rogu un viņa
ģimenes radošās gaitas, kā arī grupu
«Prāta vētra».
Dž.Skulme atzīst, ka izjūt patiesu
atbalstu no fonda «Mākslai vajag telpu», ar kura palīdzību viņas gleznas
ir «dzīvas». «Ja katrs no mums sevis
radīto vērtību varētu kaut kur parādīt,
tai būtu pavisam cits spēks,» vides
nozīmi mākslā skaidro gleznotāja.
Viņai ir prieks arī par radošo tandēmu ar mākslas zinātnieci un izstādes
«Dialogi» kuratori Ingu Šteimani, kas
spējusi daudzveidīgos gleznotājas darbus aktualizēt un apvienot zem mūžam
aktuālās dialogu tēmas. «Šai izstādei ir
jābūt varenai – ne tikai horizontālai,
bet arī vertikālai, tādēļ dažas gleznas ir
«uzlēkušas» līdz pat griestiem,» izstādi
raksturo I.Šteimane.
Izstāde «Dialogi» Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
skatāma līdz 4. septembrim.

Pasta salā –
muzikāla brīvdabas izrāde
 Jana Bahmane

«Esam atgriezušies pie pamatvērtībām – tautā zināmas un līdzi dziedamas
dziesmas, viegli uztverams
sižets, populāri mūziķi un
aktieri, īsti latviska gaisotne ir viss, kas nepieciešams
jautrai vasaras vakara atpūtai,» brīvdabas izrādi «Muļķe
sirds», kas 5. augustā pulksten 21 notiks Pasta salā,
raksturo «Muzikālā teātra 7»
direktors Aigars Dinsbergs.
Izrāde iestudēta, uzsākot «Muzikālā
teātra 7» divpadsmito vasaras sezonu.
Uz vienas skatuves tā pulcēs Latvijā
iemīļotus dziedātājus, aktierus, mūziķus un dejotājus, un pirmo reizi teātra

kolektīvu papildinās arī pašmāju grupa
«Tirkizband», kuras dalībnieki ne tikai
dziedās, bet arī kopā ar aktieriem un
dejotāju grupu horeogrāfa Alberta
Kivlenieka vadībā izdzīvos krāšņo
mīlestības stāstu.
«Domājot par Jelgavu, mani pārņem
netverama sajūta, ka šo pilsētu man
nav izdevies līdz galam iepazīt. Reizumis liekas, ka labprāt būtu Jelgavu
redzējis tās pirmsākumos, pirms kara.
Tāpēc man, esot Jelgavā, ir tāda kā teikas sajūta, ka eksistē kāda nogrimusī
Jelgava, kādu es nekad neredzēšu,»
savās pārdomās par Jelgavu dalās izrādes «Muļķe sirds» idejas autors Latvijas
Nacionālā teātra aktieris Voldemārs
Šoriņš. Arī Nacionālā teātra aktrisei
Zanei Jančevskai Jelgava nav sveša.
«Jelgava neapšaubāmi ir viena no
mūsu Latvijas kultūrvēstures nozīmī-

gākajām daļām – ar savām leģendām,
notikumiem, ar savu bezgala skaisto
pili. Pirms daudziem gadiem, braucot
cauri Jelgavai, man tā likās pavisam
pelēka un neinteresanta, taču, ieejot
muzejā, sapratu, cik skaista šī pilsēta
bijusi pirms kara. Man ir īpašs prieks,
ka pilsēta pamazām pilnībā atdzimst,»
atzīst Z.Jančevska.
V.Šoriņa vadībā krāsaino sižeta virpuli izdzīvos dziedātāji Antra Stafecka,
Dainis Skutelis, Andris Daņiļenko, Līga
Robežniece, aktieri Zigurds Neimanis,
Z.Jančevska, Zane Burnicka, akordeonists un komponists Valdis Zilveris un
komiķe Jolanda Suvorova.
Biļetes iepriekšpārdošanā nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs un
internetā www.bilesuparadize.lv, kā arī
izrādes norises vietā – Pasta salā. Biļešu
cena – no 6 līdz 10 eiro.

