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Nakts pusmaratonā cer
pulcēt 5000 skrējēju

Jelgavas iedzīvotājiem jāņem vērā, ka 22. jūlija vakarā no pulksten 21 līdz 1.30 tiks slēgtas vairākas Jelgavas centrālās
ielas, kā arī tiks ierobežota sabiedriskā transporta satiksme. Jāatgādina, ka šogad Jelgavas pusmaratona trase izvietota
Foto: Austris Auziņš
arī Pārlielupē. Ar apjomīgajiem satiksmes ierobežojumiem var iepazīties shēmā.
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Trešdien Jelgavā ieradās delegācija no
mūsu sadraudzības
pilsētas Francijā Ruelmalmezonas, un
šodien pilsētas domē
tiks parakstīts atjaunotais un paplašinātais abu pilsētu
sadarbības līgums.
Jelgavas pašvaldības ārējo sakaru un starptautisko
attiecību galvenā speciāliste
Anna Zeņina skaidro, ka abu
pilsētu sadarbība aizsākās
2007. gadā un par kopīgajām jomām tika izraudzītas
izglītība un metālapstrāde.
Parakstot papildināto līgumu,
pilsētas apņemsies sadarboties arī civilās aizsardzības,
krīzes pārvaldības un pilsētas
infrastruktūras pārraudzības, zinātnes, tehnoloģiju,
kultūras, sporta, veselības
aprūpes, cilvēkresursu un
uzņēmējdarbības jomās. Līgumu parakstīs abu pilsētu
mēri – Andris Rāviņš un Patriks Oljē, bet vizītē Jelgavā
ieradies arī Ruelmalmezonas
mēra vietnieks starptautisko
attiecību, sadraudzības pilsētu un tūrisma jautājumos
Filips Trotens, mēra vietniece
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Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju

63048800

birojs@info.jelgava.lv

Vanessa Ohana un mēra padomniece uzņēmējdarbības
jomā Paskala Žiberta. Līguma
parakstīšanas pasākumā piedalīsies arī Francijas vēstniece
Latvijā Odile Supizona.
Viesi apmeklēs Jelgavas
pašvaldības operatīvās informācijas centru, kā arī dosies
ekskursijā pa pilsētu un apskatīs pili, Svētās Trīsvienības
baznīcas torni, smilšu skulptūru parku.
Jāpiebilst, ka līdz šim abu
pilsētu sadarbība visciešāk
izvērtusies izglītības jomā,
pedagogiem un audzēkņiem
dodoties apmaiņas braucienos
un apgūstot jaunas prasmes,
metodes, kā arī iepazīstot
citādāku pieeju. Visilgākā
sadarbība izveidojusies starp
Jelgavas Amatu vidusskolu
un Ruelmalmezonas Metāl
apstrādes skolu, ar kuras
starpniecību mūsu skolas
sadarbības loks paplašinājies,
aptverot visas Amatu vidusskolā piedāvātās programmas.
Savukārt šogad sadarboties
sāka arī abu pilsētu mākslas
skolas. Jāpiemin, ka vēl līdz
svētdienai Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī būs apskatāmi Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu darbi, kas tapa
šovasar pirmajā apmaiņas
braucienā uz Ruelmalmezonu.

Veidos grāmatu par izciliem
jelgavniekiem
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Paplašinās sadarbību
ar Ruelmalmezonu

Jelgavas pašvaldība
sadarbībā ar biedrību «Kultūras un
mākslas centrs «Nātre»» īstenos projektu
«Jelgavnieki Latvijā
un pasaulē» ar mērķi
izdot grāmatu par
izcilām personībām –
profesionāļiem savā
darbības jomā, kas
popularizējuši Jelgavas vārdu Latvijā
un pasaulē. Grāmatu plānots iespiest
latviešu un angļu
valodā kā īpašu dāvanu Jelgavas iedzīvotājiem un pilsētas
viesiem. Grāmatas
tapšanā aicināti iesaistīties arī paši jelgavnieki.
Kā informē projekta īstenotāji, grāmatā plānots izveidot
vairākas nodaļas: kultūra
un māksla, sports, izglītība
un zinātne, reliģija, ģimene,
politika, uzņēmējdarbība,

medicīna un veterinārmedicīna. Tāpat īpaša nodaļa tiks
veltīta jelgavnieku ģimenēm
un dzimtām. Grāmatas tapšanā var līdzdarboties ikviens
interesents, palīdzot apzināt
mūsu pilsētas ievērojamos
līdzcilvēkus un iesniedzot
Jelgavas personību pieteikumus līdz šī gada 1. augustam.
Pieteikumā jānorāda personas
vārds, uzvārds, nozare, kurā
tā darbojusies, īsumā aprakstot konkrētā cilvēka veikumu
un saistību ar Jelgavu, kā arī
minot to, kādēļ šī personība
būtu pelnījusi atrasties izcilāko jelgavnieku vidū. Saņemtie
pieteikumi tiks izvērtēti, lai
pēc tam ar personībām veiktu
intervijas un veidotu grāmatu.
Pieteikumu iespējams iesniegt vairākos veidos – aizpildot drukātu pieteikuma formu
un to nogādājot klātienē Jelgavas pilsētas domes Klientu
apkalpošanas centrā (Lielajā
ielā 11), elektroniski nosūtot
pa e-pastu redaktors@dome.
jelgava.lv vai aizpildot pieteikuma formu mājaslapā www.
jelgava.lv.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«AMO Plant» autobusi praksē
sevi ir labi apliecinājuši
 Jānis Kovaļevskis

«Pirms pieciem gadiem uzsākām jelgavnieka kartes projektu, kura mērķis bija
pakāpeniski samazināt skaidras naudas
apriti pilsētas autobusos. Šobrīd jau 67
procentos gadījumu
autobusu biļete pilsētas maršrutos tiek
iegādāta ar bezskaidr a s n a u d a s n o r ēķinu starpniecību,»
uzsver SIA «Jelgavas
autobusu parks» (JAP)
valdes loceklis Gints
Burks, piebilstot, ka
projekts ļāvis uzlabot
uzņēmuma finanšu
rādītājus, neraugoties
uz to, ka pēdējo trīs
gadu laikā pārvadāto
pasažieru skaits
samazinās par aptuveni 6 procentiem gadā.
Sarunā ar uzņēmuma vadītāju
par to, kā mainījusies JAP saimnieciskā struktūra, un nākotnes
izaicinājumiem saistībā ar videi
draudzīga transporta izmantošanu pilsētas pārvadājumos.
Kāds autoparks šobrīd ir
uzņēmuma rīcībā?
Šobrīd uzņēmuma rīcībā ir
57 transporta vienības – 45 lielie «AMO Plant» autobusi un
12 «Mercedes-Benz Sprinter»
mikroautobusi. Jāuzsver, ka visi
JAP autobusi ir sakomplektēti
vai pārbūvēti tieši Jelgavā. Ar
šo transportu apkalpojam 20
pilsētas maršrutus, kā arī veicam
reģionālos pārvadājumus 10
maršrutos uz Rīgu, Bausku, Tukumu, Eleju, Dobeli un Auci. Katru darba dienu pilsētas un reģionālajos maršrutos īstenojam 679
reisus un 11 tūkstošus kilometru.
Jau vairāk nekā sešus gadus izmantojat Jelgavā izvietotajā «AMO Plant» rūpnīcā
sakomplektētos autobusus,
taču rūpnīca savu darbību
ir pārtraukusi. Vai un kā tas
ietekmē šo autobusu ekspluatāciju?
Pirmos piecus «AMO Plant»
autobusus saņēmām 2010. gada
oktobrī. Šobrīd varam teikt,
ka esam tos labi iepazinuši.
Atbilstoši līguma nosacījumiem
autobusus nomājam no dīlera
uzņēmuma «Ferrus», kas nodrošina gan apkopes darbus, gan nepieciešamos remontus, tādējādi
uzņemoties arī atbildību par to,
lai šie autobusi būtu labā tehniskā stāvoklī visu nomas termiņu.
Pirmajiem autobusiem nobraukums ir ap 400 tūkstošiem kilometru, un, ņemot vērā intensīvo
ekspluatāciju, mūsu apstākļos tie
sevi ir labi pierādījuši.

uzturēšanu pilsētas teritorijā atbild pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība», bet ārpus
pilsētas teritorijas – attiecīgais
ceļa īpašnieks. Esam lūguši
savus autobusu vadītājus sekot līdzi situācijai pieturvietās
un informēt, ja kaut kas nav
kārtībā. Arī iedzīvotājus šādās
situācijās aicinām ziņot Jelgavas
pašvaldības operatīvās informācijas centram pa bezmaksas
tālruni 8787.

«Kopš marta autobusu
mazgāšanas pakalpojumus
«Jelgavas autobusu parkam» nodrošina SIA «JBR
Group». Autobusu mazgāšana tiek veikta uzņēmuma teritorijā, kas atrodas
Meiju ceļā 62, tādējādi
ļaujot ietaupīt līdzekļus
uz tehnisko pārbraucienu
rēķina,» tā uzņēmuma valdes loceklis Gints Burks.
Foto: Austris Auziņš

Turpinās darbs pie vienotā satiksmes termināla izbūves, kas atradīsies pie dzelzceļa stacijas un uz kurieni
tiks pārcelta arī pilsētas
autoosta. Kā tas ietekmēs
pārvadājumus?
Maršrutu tīklā nekādas būtiskas izmaiņas nav plānotas. Jau
šobrīd no kopumā 20 pilsētas
aktuālajiem autobusu maršrutiem
11 ved gar dzelzceļa staciju. Vēl
vērtēsim, vai ir lietderīgi, piemēram, novirzīt 1. maršruta autobusu no līdzšinējā maršruta un mest
loku gar dzelzceļa staciju. Tādējādi
maršruta izpildes laiks tiks pagarināts par 10–15 minūtēm.
Kā pēdējos gados mainījusies pasažieru plūsma,
un kuri ir pieprasītākie
maršruti?
Pēdējo gadu laikā pasažieru
skaits Jelgavā, tāpat kā vidēji
valstī, samazinās par aptuveni
6 procentiem gadā. Šo rādītāju
ietekmē gan kopējais iedzīvotāju
skaita samazinājums, gan iedzīvotāju paradumi. Uzlabojoties
infrastruktūras stāvoklim, arvien vairāk cilvēku pārvietojas
ar velosipēdiem vai izvēlas iet
kājām. Kopumā gan jāatzīst, ka
iedzīvotāju pārvietošanās paradumi nav būtiski mainījušies,
un populārākie pilsētas maršruti pēc pārvadāto pasažieru
skaita ir 1., 4. un 5. autobusa
maršruti. Vasaras sezonā īpaši
pieprasīti ir arī 7., 14. un 19.
maršruta autobusi, kuri apkalpo vasarnīcu rajonus. Tāpat
iecienīti ir tā dēvētie riņķveida
maršruti, kuriem ir noteikts
viens galapunkts – tie ir 15., 22.
un 25. maršruta autobusi.
Vai ir plānots ieviest arī
kādus jaunus maršrutus?
Samērā bieži saņemam
dažādus ierosinājumus par
izmaiņām maršrutu plānā,
tomēr lielākoties šie priekšli-

kumi skar ļoti nelielu pasažieru skaitu. Salīdzinoši nesen
pēc uzņēmēju lūguma pārplānojām 9. maršruta autobusa
kustības grafiku, lai darbinieki
no Rubeņu ceļa rajona pulksten 19 varētu nokļūt pilsētas
centrā. Uzņēmēja iesniegumā
tika norādīts, ka tas ir aktuāli
60 darbiniekiem, tomēr reāli
šajā maršrutā ikdienā no Rubeņu ceļa brauca 2–3 pasažieri.
Līdzīga situācija ir arī ar vēlajiem reisiem pēc pulksten 20.
Mēs esam gatavi nodrošināt šos
reisus, tomēr pašvaldībai būtu
jāsedz zaudējumi, jo pasažieru
skaits ir nepietiekams, lai tie
atmaksātos.
Mērķtiecīgi esat virzījušies uz to, lai samazinātu
skaidras naudas norēķinus,
veicot samaksu par biļetēm
autobusos. Kāda šobrīd ir
situācija šai ziņā?
Norēķināties par autobusa
biļeti ar jelgavnieka karti ir iespējams no 2012. gada oktobra.
Kā pirmā tika ieviesta skolēnu
karte, pakāpeniski tika paplašinātas iespējas bezskaidras
naudas norēķiniem, un šobrīd
līdztekus iedzīvotāja kartei par
braucienu ir iespējams samaksāt arī ar «VISA» un «Master
Card» norēķinu kartēm vai
JAP e-karti. Projekts izrādījās
veiksmīgs, jo šobrīd iespēju
samaksāt par biļeti elektroniski
izmanto 67 procenti pasažieru.
Ieguvēja ir arī pašvaldība, jo apmaksa par tiem iedzīvotājiem,
kuriem pienākas pašvaldības
atvieglojumi un kuri izmanto
sabiedriskā transporta pakalpojumus, tiek veikta pēc faktisko
braucienu skaita, nevis pēc
formulas, kā tas bija iepriekš.
Tādējādi uz šī ietaupījuma
rēķina radās iespēja paplašināt
to iedzīvotāju loku, kas var
izmantot pilsētas sabiedrisko
transportu ar atvieglojumiem.

Ņemot vērā, ka būtiski
pieaudzis bezskaidras naudas
norēķinu apjoms, autobusos
joprojām samērā bieži ir sastopama kontrole. Kādi ir šīs
kontroles veicēju pienākumi?
Jebkurš process ir jāpārrauga,
un kontroles galvenais uzdevums
ir pārliecināties, vai faktiskais
pasažieru skaits autobusā atbilst
izsniegto derīgo biļešu skaitam.
Esam vērtējuši iespēju aprīkot
autobusus ar elektroniskajām
pasažieru uzskaites sistēmām,
kas ļautu atteikties no fiziskās
kontroles nepieciešamības, taču
tas ir samērā dārgs pasākums.
Viena autobusa aprīkošana ar
šādu sistēmu maksā no 5 līdz 8
tūkstošiem eiro. Jārēķinās arī ar
izdevumiem šīs sistēmas uzturēšanā, jo tas ir darbs ar lielu datu
apjomu, tādēļ šobrīd efektīvāk ir
izmantot fizisko kontroli.
No šī gada autobusu mazgāšana pēc ilgāka pārtraukuma tiek veikta JAP teritorijā?
Kopš marta autobusu mazgāšanas pakalpojumus mums
iepirkuma rezultātā nodrošina
SIA «JBR Group». JAP teritorijā
atradās veca mazgātavas ēka,
kas netika izmantota, tādēļ
piedāvājām šim uzņēmumam
nomāt telpas un veikt autobusu
mazgāšanu ar savu aprīkojumu
turpat uzņēmuma teritorijā.
SIA «JBR Group» piekrita šim
risinājumam. Līdz ar to mēs
esam atraduši konkrētās ēkas
izmantošanas iespējas, samazinājuši tehniskā nobraukuma
izmaksas, veicot pārbraucienus
uz līdzšinējo autobusu mazgāšanas vietu Aviācijas ielā, kā
arī samazinājuši izmaksas par
autobusu mazgāšanu.

Šogad plānots atjaunot
asfalta segumu Akadēmijas
ielas posmā no Raiņa ielas
līdz Lielajai ielai, kā arī
pārcelt autobusu pieturvietu
«Banka» tuvāk Zemgales
apgabaltiesas ēkai. Kā tas
ietekmēs pasažierus?
Ieceri par pieturvietas pārcelšanu atbalstām, jo Akadēmijas
un Lielās ielas krustojumā nav
iespējams izbūvēt autobusu
pieturvietas kabatu. Šī iemesla
dēļ veidojas satiksmes sabiezinājumi, tāpat ir sarežģīti veikt
labo pagriezienu uz tiltu. Tādējādi satiksmes dalībniekiem
nākas saskarties ar nevajadzīgām stresa situācijām. Jaunā
pieturvieta atradīsies aptuveni
200 metrus tālāk, kas nav īpaši
liels attālums.
Kādā stadijā šobrīd ir
iecere par elektroautobusu
izmantošanu pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos?
Strādājam pie projekta, lai
piesaistītu ES Kohēzijas fonda
līdzfinansējumu 85 procentu
apmērā četru elektroautobusu
iegādei, kas varētu apkalpot
pilsētas maršrutus. Projektu
plānojam iesniegt oktobrī. Ņemot vērā, ka elektroautobusu
tehnoloģijas strauji attīstās,
mums jāizšķiras par to, kādus
autobusus vēlamies iegādāties
– lēnās uzlādes ar liela izmēra
akumulatoriem, kas ar vienu
uzlādes reizi spēj veikt 200 un
vairāk kilometru, vai arī ātrās
uzlādes autobusus, kas vienas
uzlādes rezultātā spēj nobraukt
aptuveni 100 kilometru distanci. Šobrīd veicam aprēķinus,
kāda tipa autobusi būtu piemērotāki mūsu maršrutu tīklam.
Eiropā šobrīd 60 pilsētās tiek
izmantoti 27 dažādu ražotāju
elektroautobusi. Attiecīgi izvēle
un piedāvājums ir gana plašs.

Kad pilsētas ielās varētu
sastapties ar pirmajiem
elektroautobusiem?
Ne ātrāk kā 2019. gada otrajā
pusē, jo, atšķirībā no ierastajiem dīzeļdzinēju autobusiem,
elektroautobusu komplektāciKas pilsētā ir atbildīgs jai nepieciešams ilgāks laiks.
par autobusu pieturvietu Jārēķinās arī ar projekta izvērtēšanas periodu un iepirkuma
uzturēšanu kārtībā?
Par autobusu pieturvietu procedūru.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs izmantojat
pilsētas sabiedrisko
transportu?
Gintars, vidusskolēns:
– Katru dienu
braucu ar autobusu vienā
maršrutā – uz
skolu un no
skolas. Šobrīd, vasaras laikā, pārvietojos ar sabiedrisko transportu
vien retu reizi, jo vairāk staigāju
ar kājām.
Tatjana, pasta
darbiniece:
– Pati sabiedrisko transportu izmantoju
reti, taču mani
bērni uz skolu
un no skolas brauc regulāri. Jāatzīst, ka man pretenziju par pakalpojuma kvalitāti nav, tomēr cenas
varētu būt iedzīvotājiem draudzīgākas. Zinu, ka bērniem piešķirtā
atlaide ir ļoti patīkama, tāpat arī
pieaugušajiem ir iespēja saņemt
15 centu atlaidi, par autobusa biļeti
norēķinoties ar bankas karti, tomēr
derētu attiecīgi parūpēties arī par
studentu atlaidēm.
Nikolajs,
pensionārs:
– Sabiedrisko
transportu izmantoju katru
otro dienu, lai
no Viskaļu ielas nokļūtu pilsētas centrā. Esmu
apmierināts – galvenais, ka autobuss nekavējas. Savukārt par
autobusa biļetes cenu komentēt
nevaru, jo saistībā ar invaliditāti
braucu bez maksas.
Kristiāna,
topošā studente:
– Cenšos minimāli izmantot
sabiedriskā
transporta
pakalpojumus, priekšroku dodot
braukšanai ar automašīnu. Savukārt gadījumā, ja nav jāmēro tāls
ceļš, izvēlos pārvietoties ar kājām.
Atceroties pēdējos braucienus,
nākas atzīt, ka autobusu šoferiem
būtu jāpiedomā pie braukšanas
ātruma, jo īpaši dažādu manevru
veikšanas brīdī.
Nadežda,
pārdevēja:
– Dažkārt uz
darbu braucu
ar autobusu,
tomēr jāatzīst,
ka tas ir dārgs
prieks. Ņemot vērā, ka strādāju
aptuveni 22 dienas mēnesī, man
ceļā ir jāiztērē divi eiro dienā, lai
nokļūtu līdz darbam un atpakaļ. Jāsecina, ka ar automašīnu
izbraukāt būtu ne vien lētāk,
bet arī ērtāk. Domāju, ka man
daudzi piekritīs – pilsētas svētkos
varējām novērot, ka situācijā, kad
sabiedriskais transports bija bez
maksas, autobusi bija pārpildīti,
bet tagad, darba dienās, visbiežāk
tie ir pustukši.
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Poliklīnikā – jauni
medicīnas darbinieki
 Anastasija Miteniece

No šī gada sākuma
darbu Jelgavas poliklīnikā ir uzsākuši 10
medicīnas darbinieki.
«Brīdī, kad jūtam, ka pie ārsta sāk veidoties garākas rindas
un nepieciešamība pēc kāda
speciālista pieaug, cenšamies
laicīgi risināt situāciju,» stāsta
Jelgavas poliklīnikas valdes
locekle Gunta Arnīte, norādot,
ka no šī gada sākuma darbu
Jelgavas poliklīnikā ir uzsākuši
10 medicīnas darbinieki. Darbā
pieņemti trīs rehabilitologi –
Ligita Pucēna, Elīna Zariņa
un Pēteris Pērkons. G.Arnīte
skaidro, ka viena speciālista
vietā, kurš pieņēma apmeklētājus trīs reizes nedēļā, šobrīd
strādā trīs ārsti, no kuriem
katrs veic pieņemšanu vienreiz
nedēļā. «Tādējādi cilvēkiem
rodas izvēles iespējas, savukārt
pašiem ārstiem būs vieglāk
doties atvaļinājumā, uzticot
pacientus saviem kolēģiem,»
atzīst valdes locekle. Tāpat darbu uzsāka arī traumatoloģe ortopēde Vija Lomanovska, kura
pavasarī poliklīnikā aizvietoja

 Ilze Knusle-Jankevica

Iekšlietu ministrijas
pārstāvji valdībai
prezentējuši konceptuālu ziņojumu par
jauna vienota valsts
iestāžu administratīvā centra būvniecību
bijušajā Pārlielupes
cietuma teritorijā
Garozas ielā 31, piedāvājot trīs iespējamos finansējuma
modeļus. Ministru
kabinets šo ziņojumu
akceptēja un uzdeva
Iekšlietu ministrijai
līdz 30. septembrim
sagatavot detalizētus aprēķinus par
šāda centra izveidei
nepieciešamajām izmaksām.
Saskaņā ar konceptuālo
ziņojumu Garozas ielā plānots
izveidot kompleksu, kurā
atradīsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienests, Valsts policija, Pilsonības un migrācijas
lietu pārvalde, prokuratūra
un robežsardze. Lai to nodrošinātu, paredzēts uzbūvēt
vairākas administratīvās ēkas,
garāžas, stāvlaukumus, helihopteru nolaišanās laukumu,

«Spīgo» – startēs
«Eirovīzijas» finālā

ķirurgu un iemantoja pacientu
atzinību. Savukārt jaunā podoloģe Albīna Mikucka nodrošina
pacientiem iespēju saņemt gan
valsts apmaksātos, gan arī
maksas pakalpojumus. «Līdz
šim mums bija podologi, kuri
sniedza tikai maksas pakalpojumus, taču, lai nodrošinātu
arī valsts apmaksātos pakalpojumus, speciālistam ir jābūt
sertifikātam, ko A.Mikucka ir
ieguvusi,» skaidro G.Arnīte.
Savukārt, līdz ar rindām, kas
sāka veidoties pie fizioterapeitiem, poliklīnikā sāka strādāt
arī divas jaunas speciālistes
– Zane Šilinska un Zane Goldiņa. «Cilvēks, kuram ārsts ir
noteicis apmeklēt fizioterapeitu, lai atjaunotu darba spējas,
nevar gaidīt rindā mēnesi,»
tā G. Arnīte, norādot, ka jaunie speciālisti palīdz atrisināt
rindu problēmu. Jāpiebilst, ka
darbu poliklīnikā uzsākusi arī  Jana Bahmane
dežūrārste Zenta Indrika, kā
Šonedēļ Rīgā norisinās
arī divas medmāsas.
3. Eiropas koru olimPapildu informācija par mepiāde un «Nāciju Grand
dicīnas darbinieku pieņemšaPrix Rīga 2017», pulnas laikiem pieejama, zvanot pa
cējot vairāk nekā 150
tālruni 63022101 vai apmeklēkoru no visas pasaules.
jot mājaslapu www.jelgavaspoViens no centrālajiem
liklinika.lv.

Akceptē iekšlietu struktūru
centra izveidi bijušajā
Pārlielupes cietuma teritorijā
noliktavas, mācību laukumu,
sporta kompleksu, šautuvi un
ūdenstorni.
Šobrīd visas šīs institūcijas Jelgavā atrodas dažādās
ēkās. Daudzas no šīm telpām
ir sliktā stāvoklī un neatbilst
mūsdienu prasībām. Iecere paredz uzlabot valsts pārvaldes
institūciju darbību, izveidojot
vienas pieturas aģentūru un
tādējādi centralizējot operatīvo dienestu darbu.
Centra izveidei piedāvāti
trīs iespējamie finansējuma
modeļi: pirmais – ieceri realizēt par valsts budžeta līdzekļiem; otrais – ieceri īstenot par
valsts līdzekļiem, ņemot daļēju aizņēmumu; trešais – ieceri
finansēt pēc publiskās un
privātās partnerības modeļa.
Aprēķinātās aptuvenās centra
izveides izmaksas atšķiras no
izvēlētā finansējuma modeļa,
bet visos gadījumos tās pārsniedz 50 miljonus eiro.
Jāpiebilst, ka Garozas ielā
31 agrāk atradās cietums.
Pēc 51 darbības gada tas tika
slēgts 2008. gada 12. decembrī.
Jelgavas pilsētas pašvaldība
24 138 kvadrātmetrus lielo
bijušā Pārlielupes cietuma
teritoriju no valsts pārņēma
2010. gada 30. augustā. Tā kā
objekts bija sliktā tehniskā
stāvoklī, lielākā daļa teritorijā
esošo būvju tika nojauktas.
Foto: Austris Auziņš

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

svētku notikumiem būs
starptautiskais televīzijas konkurss «Eirovīzijas
Gada koris 2017», kurā
Latviju deviņu valstu
konkurencē pārstāvēs
Jelgavas 4. vidusskolas
meiteņu koris «Spīgo».
Konkurss notiks jau
šo sestdien, 22. jūlijā,
«Arēnā Rīga».

«Mēs darīsim, ko varēsim.
Šis mums ir nebijis notikums,
jo konkursa tiešraidi pārraidīs
vairākās valstīs,» savās izjūtās
dalās kora «Spīgo» diriģente

Foto: Austris Auziņš
Līga Celma-Kursiete. Kolektīvs
starptautiskajā konkursā startēs
ar nacionālajā atlasē skatītāju
novērtēto programmu – dziesmām «Grezna saule debesīs» un
«Es čigāna meita biju». «Mums
nācās nedaudz pamainīt dziesmas «Es čigāna meita biju»
tekstu, jo žūrija norādīja, ka
kāda rindiņa tajā aizskar romu
tautu. Kaut arī tā ir latviešu
tautasdziesma, ņēmām vērā
ieteikumu un rakstos atradām
citu šīs dziesmas versiju,» stāsta
L.Celma-Kursiete, papildinādama, ka noteikumi ir tādi paši
kā nacionālajā atlasē – koriem
jāatskaņo sešu minūšu gara
programma bez pavadījuma. «Šī
vasara mums ir notikumu pilna
– augustā piedalīsimies starptautiskā koru konkursā Itālijā,»
par turpmākajām iecerēm stāsta
«Spīgo» diriģente.
Jāatgādina, ka 29. aprīlī notika nacionālās atlases konkurss

«Latvija dzied!», kur par tiesībām
pārstāvēt mūsu valsti konkursā
«Eirovīzijas Gada koris 2017»
sacentās seši kori. Jelgavnieki un
vēl četri kori uzaicinājumu piedalīties ieguva kā 2013. gada Vispārējo latviešu dziesmu un deju
svētku «Koru karu» laureāti.
Konkursa «Eirovīzijas Gada
koris 2017» tiešraidi 22. jūlijā
pulksten 21 varēs skatīt televīzijas kanālā «LTV1».
Jāpiebilst, ka Eiropas koru
olimpiādē Jelgavu pārstāv arī sieviešu vokālais ansamblis «Guns»,
kas rīt pulksten 20 piedalīsies
atklātajā konkursā kamerkoriem
un vokālajiem ansambļiem Latvijas Universitātes Lielajā aulā.
«Tā kā šogad koru olimpiāde
notiek Latvijā, nodomājām, ka
šī iespēja mums noteikti ir jāizmanto,» atklāj vokālā ansambļa
«Guns» vadītāja Guna Agruma.
Ansamblis atskaņos trīs dziesmas bez muzikālā pavadījuma.

Pie perona mašīnas novietot vairs nedrīkst
 Ilze Knusle-Jankevica

Dzelzceļa stacijas teritorijā izvietotas ceļa
zīmes, kas aizliedz novietot automašīnas pie
dzelzceļa perona.
Kā skaidro pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris
Mielavs, ar šādu lūgumu pašvaldībā vērsās «Latvijas dzelzceļš».
Arguments ir šāds – automašīnu
novietošana pie perona apdraud
cilvēku (gan vilciena pasažieru,
gan pašu automobiļu vadītāju un
līdzbraucēju) drošību, jo nereti tās
ir novietotas ļoti tuvu peronam,
reizēm pat daļēji atrodoties uz

Sabiedrības integrācijas
pārvalde jau septīto
gadu organizē labdarības akciju «Ar prieku
pretī zināšanām», lai
sarūpētu bērniem, kuru
ģimenēm ir materiālās
grūtības, nepieciešamos skolas piederumus
jaunajai mācību sezonai. Tos ikviens var ziedot līdz 11. augustam.
Šogad labdarības akcijas mērķis
ir sniegt atbalstu 20 Jelgavas
skolēniem, kuri uzsāks mācības
pirmajā klasē vai turpinās mācību gaitas sākumskolā. Katram
bērnam plānots sarūpēt vienu

Īsi
 Tā kā Latvijas Ģimenes ārstu
asociācija (LĢĀA) ar premjeru un
veselības ministri joprojām nav
panākusi vienošanos par primārās
veselības aprūpes nosacījumiem,
ģimenes ārstu streiks turpinās,
bet ir mainīta tā forma – streikojošie
ārsti dienā apkalpos ne vairāk par
20 pacientiem. «Pēc pārrunām ar
Ministru prezidentu Māri Kučinski
un veselības ministri Andu Čakšu
saņēmām rakstiskus priekšlikumus,
kuros diemžēl nav minēti pat pārrunu
laikā panāktie risinājumi,» tā LĢĀA
vadītāja Sarmīte Veide. Viņa norāda,
ka asociācija turpina saņemt pacientu
zvanus, tādēļ pieņemts lēmums mainīt
streika formu. «Mēs nepārtraucam
streiku, mēs tikai mainām tā formu,»
viņa uzsver, norādot, ka dienā ģimenes
ārsti apkalpos 20 pacientus. Ja pieteiksies vairāk, pacienti tiks pierakstīti
rindā. Vienlaikus streikojošie ģimenes
ārsti atteiksies sniegt valsts apmaksātos
profilakses pakalpojumus pieaugušajiem, kas nozīmē, ka par to saņemšanu
pacientam nepieciešamības gadījumā
būs jāmaksā pašam. Jāpiebilst, ka
S.Veide aicinās kolēģus – ģimenes
ārstus – nelietot arī e-veselības sistēmu,
tādā veidā paužot viedokli, ka tajā
veicama virkne tehnisku uzlabojumu.
Nacionālais veselības dienests atgādina
– gadījumā, ja valsts apmaksātie pakalpojumi, piemēram, ārsta konsultācija,
izziņas izsniegšana par bērna veselības
stāvokli un citi, ģimenes ārsta praksē
tiek sniegti par maksu, pacientam ir
tiesības vērsties Veselības inspekcijā
ar iesniegumu un maksājumu apliecinošiem dokumentiem. Inspekcija
izskatīs konkrēto gadījumu un izvērtēs,
vai ārstniecības iestādei ir jāatdod
pacientam veiktā maksājuma summa.
Ģimenes ārstu streiks sākās 3. jūlijā, un
patlaban streika termiņš noteikts līdz
1. oktobrim. Līdz tam laikam LĢĀA
atkārtoti nosūtīs savus priekšlikumus
premjeram, mēģinot rast situācijas
risinājumu.
 Biedrība «Zemgales Lāčplēsis»,
pieminot 1944. gada 31. jūlijā notikušo
Jelgavas sagraušanu un godinot kritušos karavīrus, kā arī civiliedzīvotājus,
aicina 31. jūlijā pulksten 18 nolikt ziedus
pie pieminekļa «Jelgavas aizstāvjiem»
Grēbnera parkā (Rūpniecības un Tērvetes ielas krustojumā).
 No 2017. gada 1. jūlija stājās
spēkā Iedzīvotāju reģistra likuma
grozījumi, kas paredz, ka personas
kodā vairs netiks norādīti dzimšanas
dati, bet gan sistēmas ģenerēta ciparu
kombinācija. Jelgavā jauno personas
kodu saņēmuši jau 33 jaundzimušie,
bet Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) ar lūgumu nomainīt jau
esošo personu kodu pagaidām neviens
nav vērsies. Ierasts, ka personas kodu
veido 11 skaitļu kombinācija, attiecīgi
pirmie seši cipari sniedz informāciju par
personas dzimšanas datumu – dienu,
mēnesi un gadu. Jaunajā personas
kodā 11 ciparu kombināciju ģenerē
sistēma, informē PMLP Jelgavas nodaļas vadītāja Inese Pučeta, norādot,
ka personas koda pirmie skaitļi ir «32»,
bet pārējie ir nejauši izvēlēti cipari no
0 līdz 9.

tā. Bieži vien autoFoto: Austris Auziņš
mašīnu vadītāji paši
ar vilcienu dodas uz
darbu Rīgā, līdz ar
to automašīnas šajā
vietā tiek atstātas uz
visu dienu vai nakti.
Jautājums tika izskatīts pašvaldības
Satiksmes kustības
drošības komisijas sēdē. Izvērtējot policija. Pašvaldības policijas
«Latvijas dzelzceļa» argumentus sabiedrisko attiecību speciāliste
un faktu, ka konkrētajā vietā ir Sandra Reksce skaidro, ka par šīs
gana daudz platības, kur iespē- zīmes prasību pārkāpšanu atbildījams novietot automobiļus, staci- ba paredzēta saskaņā ar Latvijas
jas teritorijā pie perona ir aizliegta Administratīvo pārkāpumu koautomašīnu novietošana.
deksu, savukārt transportlīdzekļa  Biedrība «Jelgavas nacionālo
Zīmju ievērošanu kontrolēs vadītājam piemērojams sods 40 kultūras biedrību asociācija» aicina
Jelgavas pilsētas Pašvaldības eiro apmērā.
jauniešus piedalīties divu dienu

Aicina ziedot mācību piederumus
 Jana Bahmane
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skolas somu un citus nepieciešamos mācību materiālus, kā
arī piederumus skolai. «Aicinām
ziedot dažādus mācību piederumus, kas noderēs pirmās un otrās
klases skolēniem, piemēram,
rakstāmlietas, līniju un rūtiņu
burtnīcas, guaša un ūdenskrāsas,
plastilīnu, penāļus, sporta apģērba maisiņus un citas noderīgas
skolas lietas,» aicina Sabiedrības
integrācijas pārvaldē, papildinot,
ka ziedotajiem skolas piederumiem ir jābūt nelietotiem. Tāpat
interesenti var ziedot naudu,
par ko tiks iegādātas trūkstošās
lietas – ziedojumu iespējams
veikt skaidrā naudā, dodoties uz
Sabiedrības integrācijas pārvaldi
Sarmas ielā 4.
Interesenti par nepieciešama-

jiem skolas piederumiem aicināti
jautāt akcijas organizatoriem,
zvanot pa tālruni 63023409,
63005467 vai 29225919.
Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldi ir veikusi rūpīgu ģimeņu atlasi, kurām nepieciešams
atbalsts mācību līdzekļu iegādei
bērniem, pamatojoties uz šo
ģimeņu zemajiem ienākumiem,
kas tomēr minimāli pārsniedz
noteikto ienākumu apjomu, lai
varētu saņemt Jelgavas pašvaldībā pieejamo sociālo pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei.
Akcijas noslēguma pasākums,
kurā bērniem tiks pasniegtas
sarūpētās mantas, Sabiedrības
integrācijas pārvaldē notiks 17.
augustā.

piedzīvojumu pārgājienā pa Ziemassvētku kauju vietām, kas norisināsies
25. un 26. augustā. «Pārgājiens sāksies
Jelgavā un norisināsies pa maršrutu,
kas saistīts ar Pirmā pasaules kara
notikumiem, kā arī pirmās Latvijas
Republikas laiku. Pārgājiena dalībnieki
varēs izzināt vēsturiski nozīmīgus notikumus un vietas. Jauniešiem pašiem
būs jānes savas mantas, komandās
jāveic dažādi uzdevumi, kopīgi jāgatavo maltīte,» informē Sabiedrības integrācijas pārvaldē. Pārgājiena
maršruts: Jelgava–Vītoliņi–Valgunde–«Mangaļi»–Ložmetējkalns–Tīreļu
purvs. Pārgājienā aicināti piedalīties
pilsētas izglītības iestāžu skolēni vecumā no 14 līdz 17 gadiem. Lai pieteiktos pārgājienam, interesentiem līdz
10. augustam jānosūta pieteikuma
vēstule ar nosaukumu «Pārgājiens
pa Ziemassvētku kauju vietām» pa
e-pastu ruf.z@inbox.lv, norādot savu
vārdu un uzvārdu, dzimšanas datumu,
izglītības iestādi, kontakttālruni, viena
vecāka vai aizbildņa vārdu, uzvārdu un
kontakttālruni.
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Šovasar nozīmīgākie remontdarbi –
izglītības iestāžu iekštelpās
 Jana Bahmane

lielas pārmaiņas piedzīvo vienas bērnudārza «Lācītis» grupiņas ikdienas uztuKamēr skolēni izbauda varēšanās vieta, kas atrodas ēkas pirmajā
saras brīvlaiku, pilsētas izstāvā. «Atjaunotas vienas grupiņas
glītības iestādēs norit sagatelpas, veicot guļamtelpas, ēdamzāles,
tavošanās darbi jaunajam
virtuvītes un sanitārā mezgla remontmācību gadam, uzlabojot
darbus. Tāpat šajā vasarā bērnudārza
mācību iestāžu vidi vizuāli,
teritorijas ziemeļu un austrumu pusē
kā arī paaugstinot to pietiks nomainīts žogs, izbūvējot betona
ejamību un ekspluatācijas
stabu žogu ar koka dēļu vairogiem,
drošību. «Sagaidot jauno
ierīkojot iebraucamos vārtus un pārceskolas sezonu, lielāki un
ļot pagalma ieeju Māras ielas pusē, lai
mazāki būvniecības vai proiestādei varētu ērtāk piekļūt. Plānots
jektēšanas darbi notiek visās
nojaukt arī pagrabu, kas atrodas bērpilsētas izglītības iestādēs.
nudārza teritorijā,» par iecerētajām
Mācību un koplietošanas
pārmaiņām stāsta A.Baltais. Kopējās
telpu uzturēšana ir pastāvīgs
plānoto darbu izmaksas ir 60 000 eiro.
darbs, un ik gadu mēs nosaSavukārt pirmsskolas izglītības
kām prioritātes. Šovasar lieiestādes «Zemenīte» teritorijā šogad
lākoties norisinās iekštelpu
tika nojaukta nefunkcionējoša ēka un
remontdarbi, akcentu liekot
labiekārtota paplašinātā teritorija.
uz komunikāciju – ugunsdzēTāpat notiek projektēšanas darbi žoga
sības, signalizācijas, ventinomaiņai – plānots nomainīt novecolācijas – sistēmu ierīkošajušā un neatbilstoša žoga posmus gar
nu un elektroinstalācijas
Blaumaņa un Ausekļa ielu, izveidojot to
nomaiņu,» stāsta Jelgavas
stilizēti un atbilstoši pirmskara laikiem.
izglītības pārvaldes galveVēsturnieks Andris Tomašūns stāsta,
nais speciālists būvniecības
ka no 19. gadsimta beigām līdz 1944.
un ēku apsaimniekošanas
gadam šajā vietā atradās Kroiča alusdajautājumos Andris Baltais.
rītava, un šī žoga daļa ir saglabājusies
2017. gadā plānotās izmakno tās. Līdztekus pirmsskolas izglītības
sas izglītības iestāžu remont
iestādē notiek arī telpu vienkāršotā
darbiem no pašvaldības
atjaunošana, veicot grīdas pamatnes
budžeta skolām veido 408
un seguma maiņu.
000 eiro, bet pirmsskolas
Pirmsskolas izglītības iestādē «Roizglītības iestādēm – 240 000
taļa» paredzēta rekonstrukcijas 6.
eiro. Piesaistīts arī papildu
kārta – iestādes siltināšanas, apkures
finansējums remontdarbiem
sistēmas rekonstrukcijas, teritorijas
Jelgavas 1. internātpamatlabiekārtošanas (bruģa seguma nomaiskolā, pirmsskolas izglītības
ņa), vides pieejamības uzlabošanas, kā
iestādēs «Zemenīte» un «Roarī bērnudārza ieejas rekonstrukcijas
taļa».
darbi. «Šī bērnudārza rekonstrukcijas
darbi uzsākti jau 2010. gadā, un katru
Vērienīgākie remontdarbi šovasar gadu mēs tos pakāpeniski turpinām,»
norisinās Jelgavas 2. pamatskolā un skaidro A.Baltais. Šīs kārtas darbu
2. internātpamatskolā – šajās mācību izmaksas veido 500 000 eiro. Savukārt
iestādēs notiek ēdināšanas bloku re- «Sprīdītī» joprojām notiek projektēšakonstrukcija. «Jelgavas 2. pamatskolā nas darbi iestādes energoefektivitātes
šovasar veicam darbu 2. kārtu. Pērn uzlabošanai – plānota ēkas siltināšana,
atjaunojām ēdamzāli, palielinot tās lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas
ietilpību, lai vienlaicīgi pusdienās va- izbūve un nomaiņa, apkures sistēmas
rētu doties lielāks skolēnu skaits, taču daļēja atjaunošana, jumta rekonstrukšogad norit darbi pie virtuves telpu cija, logu un durvju nomaiņa, teritorijas
rekonstrukcijas, nomainot novecojušās labiekārtošana. «Plānoti vērienīgi darbi,
komunikācijas, pielāgojot ražošanas un kurus ceram aizsākt šogad un turpināt
sadzīves telpas mūsdienu sanitārajām nākamajā vasarā,» norāda A.Baltais.
prasībām,» papildina A.Baltais. SavuJāpiebilst, ka Jelgavas 3. sākumskolā
kārt Jelgavas 2. inšovasar norit 4. stāVērienīgākie remontdarbi
ternātpamatskolā
va gaiteņa remontšovasar norit ēdiedarbi – katru gadu
šovasar norisinās
nu sagatavošanas
pārmaiņas piedzīvo
Jelgavas 2. pamatskolā un
bloka remontdarbi
viens no stāviem.
– šajā mācību iesSavukārt Jelgavas
2. internātpamatskolā –
tādē darbi sāksies
šajās mācību iestādēs notiek 1. internātpamatar virtuves telpu
skolā veikta jumta
atjaunošanu, pār- ēdināšanas bloku rekonstrukcija. nesošās konstrukbūvējot telpas un
cijas nomaiņas 1.
komunikācijas, kas ir īpaši nozīmīgi un 2. kārta. «Jumta daļa virs skolas
drošības un higiēnas prasību dēļ. «Abas aktu zāles bija bojāta, tādēļ bija nepieizglītības iestādes ir celtas 20. gadsimta ciešams veikt nesošo konstrukciju no60.–70. gados, tādēļ bija nepieciešamība maiņu,» remontdarbu nepieciešamību
veikt telpu vienkāršoto atjaunošanu un pamato speciālists.
komunikāciju nomaiņu,» tā A.Baltais.
Bērnu un jauniešu centra «Junda»
Katras skolas ēdināšanas telpu remont nometnē «Lediņi» šogad jau veikta
darbu izmaksas veido ap 70 000 eiro.
jumtu nomaiņa trim ēkām – jumts
Tāpat nozīmīgi remontdarbi šovasar nomainīts guļamajam korpusam, nonotiek Jelgavas 5. vidusskolas telpās, liktavai un sargu mājai. «Pērn uzsākām
kur rekonstruē centrālās kāpnes un nometnes teritorijas žoga nomaiņu,
kāpņu telpas četru stāvu augstumā. un šogad darbi turpinās, jo teritorijas
Remontdarbu laikā tiek veikta margu platība veido trīs hektārus,» tā A.Balun pakāpienu nomaiņa, telpu apdares tais. Tāpat «Lediņos» ir ierīkota zibens
atjaunošana, kā arī starpsienu un aizsardzības sistēma.
durvju alumīnija konstrukciju montāža,
Līdztekus remontdarbiem un propadarot skolas apmeklētāju pārvie- jektēšanas darbiem izglītības iestādēs
tošanos drošāku un ērtāku,» skaidro turpinās arī siltummezglu sagatavošaJelgavas Izglītības pārvaldes speciālists, na jaunajai apkures sezonai, ēku enerpapildinādams, ka šī projekta kopējās gosertifikācija un tehniskā apsekošana.
izmaksas ir 50 000 eiro. Skolas ēka ir Līdz 2019. gadam plānojam veikt pilnīgi
celta 20. gadsimta 70. gadu sākumā, visu iestāžu tehnisko apsekošanu, lai
un šo gadu laikā kāpnes tiek atjaunotas apzinātu reālo stāvokli un plānotu nāpirmoreiz.
kotnes darbus,» norāda izglītības pārIk gadu vide tiek uzlabota arī pirms- valdes galvenais speciālists būvniecības
skolas izglītības iestādēs, un šovasar un ēku apsaimniekošanas jautājumos.

Pirmsskolas izglītības iestādē «Lācītis» šovasar atjaunotas vienas grupiņas telpas – izremontēta guļamtelpa,
ēdamzāle, virtuvīte un sanitārais mezgls. Tāpat darbi šovasar norit arī bērnudārza teritorijā. «Lācīša» ziemeļu un austrumu daļā plānots nomainīt žogu, izveidot iebraucamos vārtus un gājēju vārtiņus, kā arī nojaukt
pirmsskolas izglītības iestādē esošo pagrabu.
Foto: Austris Auziņš

Jau vairāku vasaru garumā pārmaiņas piedzīvo Jelgavas 3.
sākumskolas telpas, kur norit gaiteņu vienkāršotā atjaunošana. Šovasar tiek remontēts 4. stāva gaitenis, bet nākamgad
plānots uzsākt skolas kāpņu un kāpņu telpu remontu.

Jelgavas 5. vidusskolā šovasar notiek centrālo
kāpņu remonts – tiek mainīti pakāpieni un kāpņu
margas. Vizuālas pārmaiņas visu stāvu garumā
piedzīvo arī kāpņu telpa, kur tiek īstenoti sienu
apdares darbi un ierīkotas bīdāmās durvis. Jelgavas Izglītības pārvaldes pārstāvis Andris Baltais
stāsta, ka šī ir pirmā kāpņu telpas rekonstrukcija
kopš skolas uzcelšanas 20. gadsimta 70. gadu
sākumā, kas skolēnu un mācībspēku pārvietošanos ikdienā padarīs ērtāku un drošāku.
Vieni no sarežģītākajiem remontdarbiem – ēdināšanas
bloku vienkāršotā atjaunošana – šogad notiek Jelgavas
2. pamatskolā un 2. internātpamatskolā. Abās izglītības
iestādēs darbi norit ražošanas zonā jeb virtuvē, kur tiek
atjaunotas komunikācijas, pielāgojot tās mūsdienu
sanitārajām prasībām, kā arī telpas piedzīvo vizuālas
pārmaiņas. Jāatgādina, ka 2. pamatskolā notiek ēdināšanas bloka remontdarbu 2. kārta – pērn tika paplašināta skolas ēdamzāle. Savukārt 2. internātpamatskolā
darbi pie ēdamzāles pārbūves plānoti nākamgad.
Bērnudārzā «Rotaļa» šogad plānots īstenot remont
darbu 6. kārtu, ietverot ēkas siltināšanu, apkures
sistēmas rekonstrukciju, teritorijas labiekārtošanu,
vides pieejamības uzlabošanu un citus remontdarbus. Jāpiebilst, ka rekonstrukcijas darbi šajā pirmsskolas izglītības iestādē aizsākti 2010. gadā.
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Čakšam Eiropas U-23
čempionātā 8. vieta

Polijas pilsētā Bidgoščā notikušajā
Eiropas U-23 čempionātā vieglatlētikā šķēpmetējs Gatis Čakšs izcīnīja 8.
vietu. Jelgavnieks
škēpu raidīja 74,44 metru tālumā. 22
gadus vecais sportists finālsacensības
uzsāka ar 72,69 metru tālu metienu. Otrajā mēģinājumā viņš nedaudz uzlaboja
savu rezultātu (74,44 metri), tomēr tas ir
krietni mazāk nekā sportista personīgais
rekords. No atlikušajiem četriem metieniem divi G.Čakšam netika ieskaitīti,
savukārt divos neizdevās sasniegt pat
74 metru attālumu.
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«Mītavas kumeļi/BJS S» Notiks 3. pludmales
«Jelgava» nosargā
sportistiem – divas godalgas volejbola posms
neizšķirtu pret «RFS»
Eiropas čempionātā
22. jūlijā pulksten 12 Pasta salas plud- 16. jūlijā Zemgales OlimAizvadītās nedēļas nogalē Francijā
notika Eiropas čempionāts BMX riteņbraukšanā, kurā piedalījās arī 11
kluba «Mītavas kumeļi/BJSS» sportisti.
Vislabāk veicās Paulai Zavinskai, kura
11 gadus vecu meiteņu grupā izcīnīja
2. vietu, bet Vanesa Buldinska jauniešu
grupā ieguva 3. vietu. Jāatzīmē, ka 40+
vecuma krūzeru grupā Alvis Lānso finišēja 7. vietā, bet Markusam Soļimam –
9. vieta. Savā grupā astotdaļfinālā palika
Kristens Krīgers, Reinārs Pavlovs, Edgars
Dimants un Oskars Mežaraups. Savukārt tālāk par priekšbraucieniem netika
Emīlija Zavinska, Anna Mežaraupe un
Hugo Eihentāls.

males volejbola laukumos notiks jau
trešais no četriem plānotajiem Jelgavas
pilsētas atklātā pludmales volejbola
čempionāta posmiem. No pulksten 10
līdz 11.30 sportistiem tiks organizēti
bezmaksas treniņi, lai paaugstinātu
savu meistarību un labāk sagatavotos
Jelgavas čempionātam. Kā informē
organizatori, pārstāvju sanāksme un
grupu izloze norisināsies sacensību
dienā pulksten 11.45. Turnīrā piedalīsies
ne vairāk kā 24 komandas. Pieteikšanās
līdz 21. jūlija pulksten 22, pieteikumu
sūtot pa e-pastu vkbiolars@gmail.com.
Dalības maksa, iepriekš piesakoties, ir
10 eiro, bet sacensību dienā – 14 eiro.

piskajā centrā tika aizvadīta «SynotTip» Latvijas
futbola Virslīgas 14. kārtas spēle, kurā FK «Jelgava» spēlēja neizšķirti pret
Rīgas «RFS» futbolistiem
– 1:1 (1:1). Vienīgos vārtus jelgavnieku
labā pirmajā puslaikā guva pussargs Artis
Jaudzems. Pēc izcīnītā punkta «Jelgava»
Virslīgas turnīra tabulā ar 12 spēlēs gūtiem
17 punktiem ierindojas 4. vietā, bet līderi
joprojām ir Jūrmalas «Spartaks» futbolisti,
kas ir sakrājuši 22 punktus. Nākamā spēle
mūsu futbola klubam gaidāma 31. jūlijā
Jelgavā pret FK «Liepāja/Mogo». Mača
sākums plānots pulksten 19.

Hokejisti sāk gatavoties
Virslīgai
 Ģirts Pommers

17. jūlijā viesnīcas «Zemgale»
konferenču zālē notika pirmā
hokeja kluba «Zemgale/LLU»
sapulce pirms gaidāmās sezonas, kurā pulcējās 20 hokejisti
un komandas galvenais treneris Haralds Vasiļjevs. «Viens no
mūsu galvenajiem mērķiem
ir izaudzināt Latvijas jauniešu
izlases spēlētājus un ikvienam
komandas dalībniekam ļaut
kļūt labākam. Komanda ir
tik spēcīga, cik spēcīgs ir tās
vājākais posms, un uzskatu,
ka pagājušajā gadā mums
tādu gandrīz nebija. Šogad
jācenšas spert nākamos soļus. Lai arī mūs ir pametuši
vairāki spēlētāji, es ticu, ka
viņu vietu ieņems citi labi hokejisti,» klātesošos uzrunāja
H.Vasiļjevs.
Jāatgādina, ka pagājušajā sezonā
jelgavnieki guva līdz šim augstākos
sasniegumus, Latvijas čempionātā izcīnot
bronzas godalgas. Pēc veiksmīgās sezonas
jau bija zināms, ka komandu pametīs
vairāki spēlētāji, kuri hokeju turpmāk

spēlēs citās komandās – uzbrucējs Ēriks
Ozollapa un aizsargs Rinalds Rosinskis
karjeru turpinās Norvēģijas 1. līgas
klubā Tonsbergas «Vikings», aizsargs
Eduards Hugo Jansons piekritis Krievijas
Augstākās līgas kluba «Neftjaņik» piedāvājumam, bet Raimonds Upenieks spēlēs
Ogres «Kurbadā». Tāpat vairāki spēlētāji
pagaidām nav informējuši par saviem nākotnes plāniem. Viens no kluba treneriem
Andris Leitis gan prognozē, ka nākamās
sezonas modelī varētu saglabāties vismaz
60 procenti no bronzas sastāva.
Pozitīvi, ka arī nākamajā sezonā Jelgavā spēlēs radošais uzbrucējs Olafs Aploks,
kurš sarunā norādīja, ka ir noilgojies pēc
hokeja: «Vasarā paspēju gan nedaudz
patrenēties, gan arī atpūsties. Ir prieks
atgriezties komandā un uzsākt treniņus.
Ļoti ceru, ka gaidāmajā sezonā mēs spersim nākamo soli un būsim vēl spēcīgāki.
Jelgavai ir liels trumpis – pieredzējis un
labs treneris. Šī iemesla dēļ domāju, ka
mums varētu pievienoties vairāki jauni
un talantīgi spēlētāji. Te ir īstā vieta, kur
attīstīties.»
Ja šonedēļ plānoti tikai tā saucamie
sausie treniņi, kas norisināsies Jelgavas
ledus halles sporta laukumā, tad jau no
nākamās nedēļas sāksies intensīvs treniņu cikls – katru dienu tiks lieti sviedri

Foto: Austris Auziņš
Arī nākamajā sezonā hokeja klubu «Zemgale/LLU» Latvijas Virslīgas čempionātā vadīs pieredzējušais treneris Haralds Vasiļjevs (no kreisās), bet jaunizveidoto U-18 komandu trenēs viņa pagājušās sezonas asistents – Valērijs Kuļibaba.
gan uz Jelgavas ledus halles ledus, gan pietiek savu problēmu, kuras ir jāatrisina.
arī trenažieru zālē. H.Vasiļjevs plāno, ka No sākuma jāsaved kārtībā pašiem sava
komanda intensīvi trenēsies līdz augusta hokeja saimniecība, attiecīgi tad varēsim
beigām, kad varētu tikt aizvadītas pirmās domāt par viesu aicināšanu,» rezumē
pārbaudes spēles.
pieredzējušais treneris.
Pirms nākamās Virslīgas sezonas gan
Jāpiebilst, ka treniņus jau ir uzsākusi
vēl ir daudz nezināmā, jo Latvijas Hokeja arī Latvijas 1. līgā startējošā komanda un
federācija cer čempionātam piesaistīt jaunizveidotā U-18 vienība, kuru trenē
Igaunijas un Lietuvas hokeja klubus, taču Valērijs Kuļibaba. Tāpat hokeja klubs
H.Vasiļjevs šādu ideju vērtē kā riskantu. «Zemgale/LLU» turpinās veiksmīgo
«Mans viedoklis ir šāds – konkrētie klubi sadarbību ar Latvijas Lauksaimniecības
nav pierādījuši, ka ir cienīgi spēlēt Lat- universitāti, kas ļaus jaunajiem hokejisvijas čempionātā. Mums pašiem Latvijā tiem iegūt bezmaksas augstāko izglītību.

Nakts pusmaratonā cer pulcēt 5000 skrējēju
 Ģirts Pommers

22. jūlijā ceturto reizi notiks
vienīgais nakts pusmaratons
Latvijā – Jelgavas nakts pusmaratons. Arī šogad sportisko
aktivitāšu epicentrs atradīsies
Pasta salā, savukārt jelgavniekiem un pilsētas viesiem
jāņem vērā, ka šoreiz ir mainījies gan skrējiena trases
izvietojums, gan arī skriešanas
virziens.
Jāatgādina, ka pagājušajā gadā Jelgavā
organizētais pusmaratons, kas notiek
Baltijā lielākā skriešanas seriāla «Bigbank Skrien Latvija» ietvaros, pulcēja
vairāk nekā 4200 dalībnieku, kas līdz šim
ir lielākais skriešanas entuziastu skaits,
kas piedalās kādā no seriāla posmiem.
Savukārt šogad sacensībām nedēļu
pirms to sākuma reģistrējušies aptuveni
3500 skrējēju. Jāņem gan vērā fakts, ka
visaktīvākā reģistrēšanās notiek tieši
pēdējā nedēļā pirms sacensību norises.
Jelgavas Sporta servisa centra vadītāja
vietniece Maija Actiņa prognozē, ka šogad
varētu tikt sasniegts jauns Jelgavas nakts
pusmaratona dalībnieku skaita rekords.
Gan sacensību dalībniekiem, gan arī
jelgavniekiem un pilsētas viesiem ir jārēķinās ar to, ka šogad būtiski ir mainīta
trases konfigurācija. «Mēs varam atklāt,
ka nākamajā gadā vēlamies pretendēt
uz Latvijas čempionāta statusa iegūšanu

10 kilometru distancē. Šogad precīzi tika tojumam. Tālāk skrējiens turpināsies pa
nomērīta trase, lai tā atbilstu gan šai, gan K.Barona ielu līdz Pasta ielai. Pirmais
arī pusmaratona distancei. Tāpat liela no- aplis pusmaratona skrējējiem būs jāveic
zīme ir apļu skaita samazināšanai, jo tā- pa Lapskalna ielu līdz Uzvaras parkam,
dējādi nākotnē dalībnieki varētu sasniegt bet otrais aplis būs garāks – pa Zvejnieku
augstākus rezultātus – jo mazāk pagrie- ielu līdz pat Satiksmes ielas un Meiju ceļa
zienu, jo trase ir ātkrustojumam. Kā
rāka. Centīsimies Jelgavas nakts pusmaratona programma: norāda A.Fomenko,
Jelgavas skrējienu 21. jūlijs
trasē tiks izvietoti
padarīt ērtāku tie- • No pulksten 12 līdz 20 – numuru saņemšana divi dzirdināšanas
ši profesionālajiem (Pasta salā).
punkti, bet sportisti
skrējējiem,» skaidro
tiks uzmundrinā22. jūlijs
Jelgavas Sporta serti sešos izklaides
• Pulksten 12 – Latvijas atklātā čempionāta
visa centra pārstāve ātrumlaivām 4. posms (Lielupē – starp Lielupes tiltu punktos.
un Jelgavas Bērnu un Dzelzceļa tiltu).
Sacensību laikā
un jauniešu sporta • Pulksten 16 – numuru saņemšana (Pasta salā).
satiksme tiks ieroskolas vieglatlētikas • Pulksten 17 – «Kids athletics» (Pasta salā) un DIP bežota Jāņa Čaks
trenere Aļona Fo- DAP čempionāts (Pils salā).
tes bulvārī (posmā
menko, kura ir arī • Pulksten 19 – mazuļu rāpošanas sacensības un no Ūdens ielas līdz
viena no šo sacensī- grupas «TirkizBand» uzstāšanās (Pasta salā).
Lielajai ielai), Lie• Pulksten 20 – bērnu skrējiens (Pils salā).
bu organizatorēm.
lajā ielā (posmā no
Sacensību starta • Pulksten 21 – «Sportland» putu ballīte (Pasta salā). Brīvības bulvāra
vieta 10 kilometru • Pulksten 21.05 – grupas «TirkizBand» uzstāšanās. līdz Dambja ielai),
un pusmaratona • Pulksten 22.15 – 5 km, 10 km, pusmaratona K.Barona ielā (posdistanču veicējiem skrējienu un 5 km nūjošanas sākums (Pasta salā).
mā no Lielās ielas
• Pulksten 23 – grupas «TirkizBand» uzstāšanās.
netiks mainīta –
līdz Pasta ielai),
• Pulksten 0.15 – Mika Galvanovska uzstāšanās.
tā atradīsies Jāņa • Pulksten 1 – sportistu apbalvošana.
Pasta ielā (posmā
Čakstes bulvārī. Tāno K.Barona ielas
pat arī finiša vieta visiem skrējējiem būs līdz Dobeles ielai), Blaumaņa ielā (posmā
kopīga – Pasta salā. Savukārt bērnu skrē- no Dobeles ielas līdz Kazarmes ielai),
jiena starts plānots pie Jelgavas pils. Pēc Lapskalna ielā (posmā no Kazarmes
starta šāviena pieaugušie dalībnieki dosies ielas līdz Zvejnieku ielai), Zvejnieku ielā
nevis ierastajā virzienā, bet gan skries līdz (posmā no Lapskalna ielas līdz Meiju
Lielajai ielai. Pēc tam pa Lielo ielu sacensī- ceļam), Uzvaras ielas posmā pie Uzvabu dalībniekiem būs jādodas līdz Dambja ras parka un Jelgavas tirgus, Rīgas ielā
ielas, Lielās ielas un K.Barona ielas krus- (posmā no Brīvības bulvāra līdz Strazdu

ielai), Strazdu ielā (posmā no Rīgas ielas
līdz Kronvalda ielai), Kronvalda ielā
(posmā no Strazdu ielas līdz Imantas
ielai), Imantas ielā (posmā no Kronvalda
ielas līdz Akmeņu ielai), Akmeņu ielā
(posmā no Imantas ielas līdz Brīvības
bulvārim), Brīvības bulvārī (posmā no
Akmeņu ielas līdz Lāčplēša ielai), Lāč
plēša ielā (posmā no Brīvības bulvāra
līdz Kronvalda ielai) un Iecavas ielā
(posmā no Lāčplēša ielas līdz Izstādes
ielai). Tāpat būs ierobežota automašīnu
novietošana vairākos iepriekš minēto
ielu posmos. Organizatori brīdina,
ka sacensību laikā nebūs iespējams
izmantot automašīnu stāvvietas Pasta
salā. Savukārt sabiedriskā transporta
kustības izmaiņas iespējams noskaidrot
mājaslapā www.jap.lv.
Jāpiebilst, ka šogad dalību sacensībās
apstiprinājuši sportisti no Lietuvas,
Igaunijas, Krievijas, ASV, Zviedrijas un
pat Dienvidāfrikas. Jelgavu sacensībās
pārstāvēs šogad pirmo reizi izveidotā
Sporta servisa centra skriešanas komanda, kuras sastāvā 22. jūlija vakarā dažādas distances skries Raitis Kraslovskis,
Salvis Brasavs, Anastasija Geraseva,
Oskars Blaus, Aļona Fomenko, Ilze
Sermolīte un Daiga Dābola. Pagaidām
mūsu komanda pēc četriem aizvadītajiem «BigBank Skrien Latvija» posmiem
ierindojas 9. vietā. Kā norāda M.Actiņa,
līdzīgi kā iepriekšējās sacensībās, arī
šogad katrā distancē notiks ātrāko jelgavnieku apbalvošana.
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Sporta pasākumi
21. jūlijā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts akadēmiskajā
airēšanā (Lielupē, Pils salā).
22. jūlijā pulksten 12 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts burāšanā
junioriem (Lielupē, Pils salā).
22. jūlijā pulksten 12 – Jelgavas pilsētas čempionāta pludmales volejbolā
3. posms (Pasta salā).
22. jūlijā pulksten 12 – Latvijas
čempionāts ūdens motosportā (Lielupē, Pils salā).
22. jūlijā – Jelgavas nakts pusmaratons. Pulksten 17 – «Kids athletics»
un DIP DAP čempionāts, 19 – mazuļu
rāpošana, 20 – bērnu skrējiens, 22.15
– «BTA» 5 km, «Nike» 10 km skrējiens,
pusmaratons (starts – Jāņa Čakstes
bulvārī, finišs – Pasta salā).
31. jūlijā pulksten 19 – «SynotTip»
Latvijas Virslīgas čempionāts futbolā:
FK «Jelgava» – FK «Liepāja/Mogo»
(ZOC).
5. augustā pulksten 12 – LJČ spēle
futbolā U-13: JFA «Jelgava» – JFC
«Skonto» (ZOC).
13. augustā pulksten 16 – Virslīgas
spēle futbolā: FK «Jelgava» – FK «Spartaks» (ZOC).
16. augustā pulksten 12 – LJČ
spēle futbolā U-13: JFA «Jelgava» – SK
«Babīte» (ZOC).
19. augustā pulksten 11 – LJČ spēle
futbolā U-13: «Jelgavas BJSS» – AFA
«Olaine» (ZOC).
19. augustā pulksten 15 – Latvijas
2. līgas futbola čempionāta spēle: FK
«Senči» – FK «Roja/Kolka» (ZOC).
23. augustā pulksten 18 – Virslīgas
spēle futbolā: FK «Jelgava» – FC «Rīga»
(ZOC).
26. augustā pulksten 12 – LJČ spēle
futbolā U-14: «Jelgavas BJSS» – FK
«Liepāja» (ZOC).

Piedāvā darbu
SIA «ZKP serviss» (reģ.Nr.43603025783)
piedāvā darbu universālā ekskavatora
operatoram/-ei. T.26816035.
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA
«Paplāte Nr.1» (reģ.Nr.43603024326)
steidzīgi aicina darbā tīrītāju iesaiņotāju.
Tīrītāja/-as iesaiņotāja/-as pamatuzdevums ir preces mizošana ar rokām un
pie dārzeņu mizošanas iekārtām, preces
svēršana, vakuumēšana ar rokām un pie
iekārtām. T.22016511.
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA
«Paplāte Nr.1» (reģ.Nr.43603024326)
steidzīgi aicina darbā ražošanas iekārtas
operatoru/-i. Pārtikas produktu ražošanas operatora/-es pamatuzdevums ir
strādāt pie dārzeņu pārstrādes iekārtām,
pārraudzīt un vadīt līniju darbību, nodrošinot nepārtrauktu ražošanas procesu.
T.22016511.
Ludmila Ruža piedāvā darbu frizierim/-ei,
kosmetologam/-ģei, masierim/-ei, manikīram/-ei salonā «Sky Beauty». T.26886616.
Pirmsskolas izglītības iestāde SIA «Rūķu
māja» (reģ.Nr.43602010526) piedāvā
darbu pirmsskolas skolotāja palīgam.
Gaidīsim Jūsu CV pa e-pastu blark@
apollo.lv. T.26460913.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. T.20541441.
Atbildīgs un prasmīgs students meklē
īstermiņa darbu vasarnīcā. T.29726383.

Līdzjūtība
Aiz katra paliek dzīve un pasacītais
vārds,
Bet atmiņas tik dārgās sirds ilgi saglabās…
Skumjās esam kopā ar Astrīdu Kunicku,
no brāļa atvadoties.
Kolēģi Jelgavas pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē «Rotaļa»

Aizsaulē aizgājuši
KLEVCOVA JEVGENIJA (1927. g.)
ŠČERBAKA MARIJA (1933. g.).
Izvadīšana 20.07. plkst.14 Bērzu kapsētā.
JEVDOKIJA PETRENKO (1930. g.).
Izvadīšana 20.07. plkst.15.30 Bērzu
kapsētā.
JANUŠKEVIČA ANTOŅINA (1931. g.).
Izvadīšana 22.07. plkst.13 no Zanderu
sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 24. jūlijs
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2471.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 25.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Mans zaļais dārzs.*
11.20 Inga Lindstrēma. Saldā kaislība. Melodrāma (ar subt.). 2015.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
13.50  Lesija. Animācijas seriāls.
14.20 Muks 2. Animācijas seriāls.
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 4.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 24.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2471.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).v
18.50 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 33. un 34.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Izsauciet vecmāti! 6. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
22.15 Deviņdesmitie.*
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
0.00  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 7.sērija.
0.30 Skaņusaite.*
1.00 Sajūti Latgali!*
1.30 Dzied Inga un Normunds.*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
8.00 Ar sapni mugursomā.*
8.40 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. Dokumentāla filma.
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 3.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
12.00 Starptautisks turnīrs basketbolā. Latvija – Slovēnija.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
(angļu val., ar subt.).
14.40 35.starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand
Prix 2016».*
15.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
16.00 Dzimtas detektīvs. Grēviņu dzimta (ar subt.).*
17.00 Melu laboratorija.*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 20.sērija.
20.10  Brazīlija – dabas vēsture. Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 191.sērija.
22.00 SOKO Štutgarte. Seriāls. 19. un 20.sērija.
23.45 Midsomeras slepkavības 6. Seriāls. 4.sērija.
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 Martas Stjuartes pavārskola 4. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 5.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 100.sērija.
11.35 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 167. un 168.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 2. Realitātes šovs. 2009.g. 6.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 110.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 14.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 14.sērijas
turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 121.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.). 25.sērija.
22.15 Zvejas nacionālās īpatnības. Komēdija (ar subt.). 1998.g.
0.15 Amerikāņi 4. Seriāls. 9.sērija.
1.05 Attīstības kods 3.
1.30 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 5.sērija.
2.15 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 5.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kurjers 2. Seriāls. 6.sērija.
5.55 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 10. un 11.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
8.55 X cilvēki: sākums. Vilknadzis. Fantastikas trilleris. 2009.g.
11.15 Televeikala skatlogs.
11.30 Māmiņu klubs.
12.10 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 12. un 13.sērija.
13.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 16. Latvijas seriāls. 69. un 70.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 6. ASV realitātes šovs.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 44.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 18.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 45.sērija.
21.00 APB: izsludināts meklēšanā. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
22.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. Seriāls. 2016.g. 6.sērija.
23.00 Svešais starp savējiem 5. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
24.00 Kāsla metode 5. Seriāls. 18.sērija.
0.55 Sveika, Rīga!
1.30 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 7.sērija.

1.55 UgunsGrēks 16. Seriāls. 69. un 70.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 45.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Otrdiena, 25. jūlijs
LTV1
5.00 Karaliste.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2472.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 26.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 33. un 34.sērija.
12.00 Labākais no Latgales. Populāru Latgales muzikantu
koncerts Riebiņos.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
13.50  Lesija. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 5.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 25.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2472.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 35. un 36.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Saplēstā krūze. LTV daudzsēriju filma (ar subt.). 2016.g.
7. un 8.sērija.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Draugu nodevība. Vācijas drāma. 2013.g.
1.10 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.25 Sajūti Latgali!*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 «Cytaidi latviskais» piedāvā: Trešā zvaigzne. Sākotne.
Personība (ar subt.).*
7.30  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Spots.*
8.35 Darbs planētas labā. Graustu rajonu bērni. Dokumentālu
filmu cikls.
8.45 Dzimtas detektīvs. Grēviņu dzimta.*
9.50  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 4.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pārbaudes spēle basketbolā. Latvija – Maķedonija.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 191.sērija.
17.00 Melu laboratorija.*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Reiva pasaule. Eivisa: reiva sala. Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
20.05  Lidojums virs Spānijas. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 192.sērija.
21.55  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
22.50 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 6.sērija.
0.35  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
1.10  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Martas Stjuartes pavārskola 4. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 6.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 101.sērija.
11.35 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 169. un 170.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 2. Realitātes šovs. 2009.g. 7.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 111.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 15.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 15.sērijas
turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 122.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Vasara Ziltes salā. Vācijas romantiska komēdija. 2010.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm 2. Seriāls. 2015.g. 9.sērija.
0.05 Varas spēles. Seriāls. 4.sērija.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 121. un 122.sērija.
2.25 Martas Stjuartes pavārskola 4. Kulinārijas raidījums.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Kurjers 2. Seriāls. 7.sērija.
5.55 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 12. un 13.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
8.55 Doktors Dūlitls 2. ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 APB: izsludināts meklēšanā. Seriāls. 10.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 14. un 15.sērija.
13.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 6. ASV realitātes šovs.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 45.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 46.sērija.

TV PROGRAMMA
21.00 Kobra 11. Seriāls. 7.sērija.
22.00 CSI: kibernoziegumi 2. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
23.00 Rouzvuds. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
24.00 Kāsla metode 5. Seriāls. 19.sērija.
1.00 Kurjers 2. Seriāls. 7.sērija.
2.00 UgunsGrēks 17. Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.10 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 46.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Trešdiena, 26. jūlijs
LTV1
5.00 Karaliste.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2473.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 27.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 35. un 36.sērija.
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.15 Draudzība džeza ritmos. Animācijas seriāls.
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 6.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Meksikas seriāls (ar subt.). 26.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2473.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 37. un 38.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
21.50 Saldā indes garša. LTV videofilma. 6.sērija.
22.45 Adreses.*
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 Broukenvuda 2. Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.10 Deviņdesmitie.*

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls (angļu
val., ar subt.).
7.00 «Cytaidi latviskais» piedāvā: Trešā zvaigzne. Sākotne.
Personība (ar subt.).*
7.30  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Sajūti Latgali!*
9.40  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 5.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
11.55 Melu laboratorija.*
13.00 Darbs planētas labā. Lietusūdens no krāna. Dokumentālu
filmu cikls.
13.05 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
13.35 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 192.sērija.
17.00 Melu laboratorija.*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
20.05  Mēness noslēpumi. Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 193.sērija.
22.00  Ķīmiskie ieroči: viltīgais karš. Dokumentāla filma.
23.05  Brazīlija – dabas vēsture. Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
0.05 Personība. 100 g kultūras.*
1.00  Reiva pasaule. Eivisa: reiva sala. Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 2. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 7.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 102.sērija.
11.45 Vasara Ziltes salā. Vācijas romantiska komēdija. 2010.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 2. ASV realitātes šovs. 2009.g. 8.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 112.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 16.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 16.sērijas
turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 123.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Zebra.
21.25 NCIS: Losandželosa 4. ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
22.25 Zodiaks. ASV krimināltrilleris. 2007.g.
1.25 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 123.sērija.
2.10 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 7.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.

TV3
5.00 Kurjers 2. Seriāls. 8.sērija.
5.55 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 14. un 15.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
8.55 Pēdējā Mimzija. ASV fantāzijas filma ģimenei. 2007.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Kobra 11. Seriāls. 7.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 16. un 17.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 20. jūlijs
13.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 3. un 4.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 6. Realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 46.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 20.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 47.sērija.
21.00 Iemāci sievai stūrēt! Realitātes šovs (ar subt.). 11.sērija.
22.05 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 7.sērija.
1.20 Greislenda. Seriāls. 7.sērija.
2.05 UgunsGrēks 17. Seriāls. 3. un 4.sērija.
3.10 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 47.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Ceturtdiena, 27. jūlijs
LTV1
5.00 Karaliste.*
5.30 Ielas garumā. Šampēteris. Volguntes iela (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2474.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 28.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 37. un 38.sērija.
12.00 Izsauciet vecmāti! 6. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
13.50 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
14.15 Draudzība džeza ritmos. Animācijas seriāls.
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 7.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 27.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2474.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 39. un 40.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Poldarks 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
22.20  Restorāns «Amigos». Seriāls (ar subt.). 2015.g. 10.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Tapieris. Dokumentāla spēlfilma.
1.15 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sajūti Latgali!*
9.05 Svešās mājas. Dokumentāla filma.
9.40  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 6.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
11.55 Melu laboratorija.*
13.00 Darbs planētas labā. Feminisma ekonomika. Dokumentālu
filmu cikls.
13.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls (ar subt.
latviešu val.).
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 193.sērija.
17.00 Melu laboratorija (ar subt.).*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Dēls. Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
20.35 Vienas dienas restorāns.*
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 194.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.40  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
23.55 Es mīlu ēdienu!*
0.25  Mēness noslēpumi. Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls (angļu
val., ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 8.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 103.sērija.
11.45 Solo dēlam. Vācijas melodrāma. 2005.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 2. ASV realitātes šovs. 2009.g. 9.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 113.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 17.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 17.sērijas
turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 124.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Izdzīvotāji 31. ASV realitātes šovs. 2015.g. 8.sērija.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 5. Realitātes šovs (ar
subt.). 14.sērija.
0.10 Čikāga liesmās 4. ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
1.00 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 124.sērija.
1.45 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
2.30 Marta cep 3. Kulinārijas raidījums.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Kurjers 2. Seriāls. 9.sērija.

5.55 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 16. un 17.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
8.55 Vispārējā izglītība. ASV komēdija. 2012.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 9. un 10.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 18. un 19.sērija.
13.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 47.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 21.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas 2. Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 48.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 19.sērija.
22.00 Karakuģis. ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2012.g.
0.30 Bekstroms. Seriāls. 8.sērija.
1.30 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 9.sērija.
1.55 UgunsGrēks 17. Seriāls. 5. un 6.sērija.
3.05 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 48.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Piektdiena, 28. jūlijs
LTV1
5.00 Karaliste.*
5.30 Ielas garumā. Volguntes iela. 2.daļa (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 2014.g. 12.sērija.
9.35 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 29.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 39. un 40.sērija.
12.00 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 3.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.45 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 8.sērija.
16.00 Noslēpumu viesnīca. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 28.sērija.
17.00 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 2014.g. 12.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
19.00 Mana dziesma.*
20.30 Panorāma.
21.15  TV PIRMIZRĀDE. Slepkavības Koliūrā. Francijas
krimināldrāma (ar subt.). 2015.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Caur saulainām vasarām. Koncerts.*
0.15  Restorāns «Amigos». Seriāls (ar subt.). 2015.g. 10.sērija.
1.15 Mana mamma – zvēru daktere 4. Seriāls. 3.sērija.
2.10 Broukenvuda 2. Jaunzēlandes seriāls (ar subt.). 4.sērija.
3.45 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. Grupa «Jumprava».*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
(angļu val., ar subt.).
7.00  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
7.35 Balss pavēlnieks.*
9.15  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.50  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 7.sērija.
11.00 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.50 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.35 Personība. 100 g kultūras.*
14.35 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
15.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 194.sērija.
17.00 Melu laboratorija (ar subt.).*
18.05 Kūrorta policija. Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
20.05  Ietekmētā medicīna. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Tās tik ir operas! Rigoleto. Dokumentālu filmu cikls.
22.05 Istabenes dienasgrāmata. Drāma (ar subt.). 2015.g.
23.50 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val.,
ar subt.).
0.45  Ķīmiskie ieroči: viltīgais karš. Dokumentāla filma (ar
subt.).
1.45 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
2.50 Sajūti Latgali!*
3.50 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Marta cep 3. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 9.sērija.
9.15 Grieķiete. Ukrainas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 104.sērija.
11.45 Saldi rūgtā mīlestība. Romantiska komēdija. 2009.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Miljonāru savedēja 2. ASV realitātes šovs. 2009.g. 10.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 114.sērija.
17.35 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 18.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 18.sērijas
turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 125.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 7.
21.10 Mūsu labākās dziesmas. «Labvēlīgais tips».
22.20 «Labvēlīgā tipa» koncerts «Brīvības nianses». 2015.g.
0.55 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 125.sērija.
1.40 Grieķiete. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
2.25 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 8.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 20. jūlijs
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Kurjers 2. Seriāls. 10.sērija.
5.55 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 18. un 19.sērija.
7.05 Teletūbiji. Raidījums bērniem.
7.30 Kika un Bobs 2. Animācijas seriāls.
7.55 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
8.55 Skatuves zvaigzne. ASV un Vācijas ģimenes komēdija. 2004.g.
10.55 Televeikala skatlogs.
11.10 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 19.sērija.
12.10 Lielā sprādziena teorija 4. Seriāls. 20. un 21.sērija.
13.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.05 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 7. un 8.sērija.
15.25 Īstās mājsaimnieces. Orindža 7. Realitātes seriāls.
16.25 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 48.sērija.
17.00 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
18.00 Tētuka meitiņas 2. Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Viņas melo labāk 5. Latvijas seriāls. 2017.g. 49.sērija.
21.00 Grega dienasgrāmata. ASV komēdija. 2010.g.
22.55 Bagāžas saņemšana. ASV komēdija. 2013.g.
0.55 Kurjers 2. Seriāls. 9.sērija.
1.50 Pēdējais cilvēks uz zemes 2. Seriāls. 10.sērija.
2.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 7. un 8.sērija.
3.20 Viņas melo labāk 5. Seriāls. 49.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 29. jūlijs
LTV1
5.00 Karaliste.*
5.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Lesija. Animācijas seriāls.
8.30 Raķetēni 2. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30 Muks 2. Animācijas seriāls.
10.00 Mans zaļais dārzs.
10.30  Zvaigžņu dālderi. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2011.g.
11.40  Sarkangalvīte. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2012.g.
12.50 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 44. un 45.sērija.
14.00 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.15  Kaut kur uz Zemes. Dokumentāla daudzsēriju filma. 8.sērija.
14.45  Poldarks 2. ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 5.sērija.
15.55 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
17.00  Noslēpumainā molusku pasaule. Dokumentāla filma
(ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.*
18.35 Īstās latvju saimnieces.*
19.35 Latvijas sirdsdziesma.*
20.30 Panorāma.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Novēli man lidojumam nelabvēlīgu laiku. Rīgas kinostudijas drāma. 1980.g.
23.05 Istabenes dienasgrāmata. Drāma (ar subt.). 2015.g.
0.50 Tapieris. Dokumentāla spēlfilma.
2.35 Festivāls «Latvijas pērles». Ulda Marhilēviča autorvakars.
Instrumentālā mūzika.*
3.30 Mana dziesma.*
4.45 LTV – 60. Zelta arhīvs. A.Rūtentāla kustību teātris.*

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

TV PROGRAMMA

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
5.30 700 pasaules brīnumi. Bosnija un Hercegovina.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
11.15 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
11.45 Dēls. Krievijas drāma (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
12.45 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
13.15 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
13.45 Vienas dienas restorāns.*
14.15 Cilvēka spārni. Dokumentāla filma.
15.10 Lai top! Pozitīvo emociju raidījums.*
17.05 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.05 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
19.00  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.50 TIEŠRAIDE. Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem. Somija
– Latvija.
22.00 Midsomeras slepkavības 6. Seriāls. 5.sērija.
23.55  Slepkavības Koliūrā. Krimināldrāma (ar subt.). 2015.g.
1.35 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
2.05 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 69.–72.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00 Province (ar subt.).*

16.30 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 18.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 15. un 16.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 171. un 172.sērija.
23.15 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.15 Solo dēlam. Vācijas melodrāma. 2005.g.
2.40 Saldi rūgtā mīlestība. Vācijas romantiska komēdija. 2009.g.
4.10 LNT brokastis 8.

TV3
5.00 Kurjers 2. Seriāls. 11.sērija.
5.55 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 21.sērija.
6.50 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.20 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.45 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
8.10 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
9.00 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 17.
un 18.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 5.sērija.
11.30 Iemāci sievai stūrēt! Realitātes šovs (ar subt.). 11.sērija.
12.35 Tēta nedienas 5. Realitātes šovs (ar subt.). 7.sērija.
15.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
17.05 Grega dienasgrāmata. ASV komēdija. 2010.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Simpsonu filma. ASV animācijas filma. 2007.g.
21.15 Rītausma. 2.daļa. Piedzīvojumu fantāzijas melodrāma. 2012.g.
23.30 Viesmīle. ASV romantiska komēdija. 2007.g.
1.35 Radīti skatuvei. ASV dokumentāla filma. 2011.g.
3.00 Kurjers 2. Seriāls. 10.sērija.
3.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
4.25 TV3 ziņas.

LNT

Svētdiena, 30. jūlijs
LTV1

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Boba burgeri 5. Animācijas seriāls.
5.40 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 13. un 14.sērija.
7.00 Vecpuisis 12. Realitātes šovs. 5.sērija.
8.00 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 2.sērija.
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Esmu dzīvs. Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
11.00 Dīvainās dabas kaprīzes. ASV dokumentāls seriāls.
2009.g. 7.sērija.
11.30 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 14.sērija.
12.55 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 15.sērija.
14.05 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 16.sērija.
15.20 Mani virtuves noslēpumi 5. Kulinārijas šovs. 17.sērija.

5.10 Kūku kari.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Kaspars Roga.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30 Mia un es 2. Animācijas seriāls.
8.00  Bruņinieks Rūsiņš. Animācijas seriāls.
8.30  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
9.05 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 21.sērija.
11.00  Lidojums virs Spānijas. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*

SIA «EVOPIPES» (reģ.Nr.50003728871)
Uzņēmums aicina darbā: Sētnieku/-ci
Prasības kandidātiem:
• Autoiekrāvēja vadītāja apliecība un pieredze darbā
ar autoiekrāvēju;
• Pieredze darbā ar teritorijas uzkopšanas tehniku
(zāles pļāvējs, trimmeris);
• Vēlme strādāt un kārtīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
• Labas latviešu valodas zināšanas;
• Cilvēkus, kuriem kaitīgi ieradumi traucē veikt darba
pienākumus, lūdzam nepieteikties.
Darba pienākumi:
• Teritorijas uzkopšana (zāles pļaušana, sniega tīrīšana, atkritumu savākšana);
• Dažādu materiālu kārtošana noliktavas teritorijā.
Uzņēmums piedāvā:
• Konkurētspējīgu atalgojumu;
• Sociālās garantijas;
• Darba vieta Jelgavā, Langervaldes ielā 2A.
Lūdzam pieteikties, sūtot CV pa e-pastu
info@evopipes.lv ar norādi «Sētnieks/-ce»
vai iesniedzot CV Langervaldes ielā 2A
(tālr. 63094300) līdz šī gada 25. jūlijam.
Sazināsimies ar tiem kandidātiem,
kuri tiks uzaicināti uz interviju.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.30 Īstās latvju saimnieces.*
14.30 Mans zaļais dārzs.*
15.05 Aculiecinieks.*
15.20 Mērnieku laiki. Rīgas kinostudijas drāma. 1968.g.
17.05  Selfridžs 3. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).
18.50 Vasara Grieķijā. Romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Darelu ģimene 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
22.10  TV PIRMIZRĀDE. Nolaupīšana. Trilleris (ar subt.). 2011.g.
0.05  Noslēpumainā molusku pasaule. Dokumentāla filma
(ar subt.).
1.05 Festivāls «Latvijas pērles». Imanta Kalniņa koncerts.*
3.20 Vidzemes koncertzāles atklāšana Cēsīs.*
5.15 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Brīnumskapja skola.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.15 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00  Zvaigžņu dālderi. Vācijas pasaku filma. 2011.g.
12.10  Sarkangalvīte. Vācijas pasaku filma. 2012.g.
13.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 69.–72.sērija.
15.05 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
15.35 Lai top! Pozitīvo emociju raidījums.*
17.30  Tās tik ir operas! Rigoleto. Dokumentālu filmu cikls.
18.25  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.15 SOKO Štutgarte 2. Seriāls. 1. un 2.sērija.
21.00 Pasaules un Nāciju kausa izcīņas posms jāšanas sportā
Kleistos.
22.45 Izmeklētājs un jūra. Seriāls. 2007.g. 7.sērija.
0.30 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val.,
ar subt.).
1.25 Leģenda. Helmuts Balderis. Dokumentāla filma.
2.30 Ciemos. TV spēle.*
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

7

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Čikāgas sardzē 2. Seriāls. 3. un 4.sērija.
6.40 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Vecpuisis 12. Realitātes šovs. 6.sērija.
8.00 Kristela. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 3. un 4.sērija.
9.00 LNT brokastis 8.
10.00 Latvijas faili. Mīlestības darbs – dārznieki Rukšāni.
Latvijas dokumentāla filma.
11.00 Dīvainās dabas kaprīzes. ASV dokumentāls seriāls.
2009.g. 8.sērija.
11.35 TV PIRMIZRĀDE. Smaržu pasaulē 2. Melodrāma (ar subt.).
2017.g. 1.–4.sērija.
15.55 «Casa Vita». ASV ģimenes filma. 2016.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 3. Seriāls. 2013.g. 7. un 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 173. un 174.sērija.
22.15 Lauku sēta 3. Latvijas realitātes šovs. 6.sērija.
23.20 Noziegums Braitonā. ASV krimināldrāma. 2010.g.
1.20 Tirāns. Seriāls. 10.sērija.
2.10 «Casa Vita». ASV ģimenes filma. 2016.g.
3.35 Sirdsmīļā Monika 2. Seriāls. 9.sērija.
4.00 LNT brokastis 8.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Kurjers 2. Seriāls. 12.sērija.
5.55 Kāsla metode 5. ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
6.50 Spēka reindžeri: supermegaspēks. Animācijas seriāls.
7.20 Beibleidi 2. Animācijas seriāls.
7.45 Auniņa Šona piedzīvojumi 4. Animācijas seriāls.
8.00 Džungļu krustojums 2. Animācijas seriāls.
8.30 Puika pret kaķi. Animācijas seriāls.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 «Gatavo 3» 5.
10.00 Superbingo.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. Kungfu trusis un uguns kristāls. Ķīnas
animācijas filma. 2015.g.
13.05 Doktors Dūlitls 3. ASV komēdija. 2006.g.
15.05 Rītausma. 2.daļa. Piedzīvojumu fantāzijas melodrāma.
2012.g.
17.15 Simpsonu filma. ASV animācijas filma. 2007.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Amerikāņu nindzjas 3. ASV šovs. 6.sērija.
20.10 Vilknadzis. Spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
22.50 Lode. ASV spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.25 Bagāžas saņemšana. ASV komēdija. 2013.g.
2.15 Skatuves zvaigzne. Ģimenes komēdija. 2004.g.
3.55 Kurjers 2. Seriāls. 12.sērija.
4.50 TV3 ziņas.

Aicinām vecākus pieteikt
3–4 gadu un 6–7 gadu vecus bērnus
PPII «Varavīksne» vispārīgā pirmsskolas izglītības
programmā (01011111).
Atbildīgi un pieredzējuši pedagogi.
Ar mīlestību uz vietas gatavots ēdiens.
Bērna vispusīgai attīstībai:
- Montesori pedagoģijas individuālās nodarbības
(2–6 g. v.);
- Dejošanas nodarbības;
- Angļu valodas pulciņš.
Vaļņu iela 6, Jelgava. Tālr.: 63021000, 29337554.
E-pasts: pii.varaviksne@gmail.com.

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

Prasības kandidātiem:
• Pieredze komandas darba plānošanā un vadīšanā;
• Augstākā izglītība inženierzinātnēs;
• Prasmes lasīt tehnisko dokumentāciju;
• Spēja ātri apgūt jaunas iemaņas;
• Precizitāte, godīgums, iniciatīva un augsta atbildības sajūta;
• Spēja patstāvīgi organizēt savu un citu darbinieku darbu;
• Labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas angļu
valodas zināšanas.
Darba pienākumi:
• Vadīt savā pakļautībā esošos ražošanas maiņas
darbiniekus un procesus;
• Veikt un vadīt polimēra cauruļu ražošanas līniju
palaišanas procesu (kalibrēšana, iekārtu regulēšana);
• Nodrošināt ražošanas procesus atbilstoši tehnoloģijai
un standartu prasībām;
• Uzraudzīt saražotās produkcijas kvalitāti;
• Piedalīties jaunu produktu testēšanā;
• Organizēt un vadīt citu ražotnes darbinieku darbu
savā maiņā;
• Aizpildīt ražošanas procesa dokumentāciju;
• Veikt kontrolparaugu atlasi;
• Sekot līdzi iekārtu tehniskajam stāvoklim.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Kursi

Kursi

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

Kursi

Kursi

14. septembrī pl. 1000

18. septembrī pl. 1715

Kursi

20. septembrī pl. 915
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Kaķu izstādē Jelgavā –
vairāk nekā 160 šķirnes kaķu
 Jana Bahmane

29. un 30. jūlijā Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC)
jau septīto reizi notiks specializētā kaķu izstāde «Jelgavas kaķis 2017», kurā
šogad varēs iepazīt vairāk
nekā 160 šķirnes kaķu no
Baltijas valstīm, Somijas,
Polijas un Krievijas. Dalībnieku vidū būs arī titulētais
Devonas reksa šķirnes runcis Sebastians, kas ir dzimis
un audzis Jelgavā. «Mums
ir patiess prieks, ka kaķi
jelgavniekiem ir mīļi – sešu
izstādes norises gadu laikā
cilvēku interese par kaķiem
nav mazinājusies,» vērtē izstādes koordinatore Mārīte
Baranovska.
Izstādes apmeklētāji varēs apskatīt
britu īsspalvainos kaķus, par maigajiem milžiem dēvētos meinkūnus un
retāku šķirņu pārstāvjus – tādus kā
Ēģiptes mau, Kartēzijas kaķis, kā
arī daudzas citas šķirnes. «Izstāde ir
pirmais solis kaķu dabas iepazīšanā
– tās apmeklējums palīdz saprast,
kā rūpēties par kaķiem un ka šis
mājdzīvnieks nebūt nav nasta, bet
gan prieks, siltums un maigums,» tā
M.Baranovska. Viņa atklāj, ka daudzi
pēc izstādes apmeklēšanas pieņem
lēmumu kaķi ielaist arī savā mājoklī.
Interesentiem būs iespēja ne vien
iepazīt kaķus, bet arī uzzināt vairāk
par to daudzveidīgajām šķirnēm prezentācijās, kas notiks izstādes laikā.
Tās vadīs šobrīd vienīgā starptautis-

NOTIKUMI

«Uz Tobāgo!»

kās kaķu mīļotāju federācijas «FIFe»
tiesnese Latvijā Linda Riekstiņa,
turklāt katru dienu viena prezentācija tiks veltīta tieši meinkūniem,
kuri sava izmēra un izskata dēļ allaž
atrodas uzmanības centrā. Pasākuma
noslēgumā kaķi tiks apbalvoti vairākās nominācijās, nosakot arī izstādes
uzvarētāja titula «Best In Show»
ieguvēju. Savukārt izstādes apmeklētāji varēs balsot par sev tīkamāko
kaķi, kas iemantos titulu «Jelgavas
kaķis 2017» – tā ieguvējs tiks paziņots pasākuma noslēgumā 30. jūlijā
pulksten 14. «Ik gadu gandrīz katrs
kaķis saņem kādu izstādes apmeklētāja balsi, un bieži vien balsu skaita
atšķirība starp uzvarētāju un citiem
kaķiem nav īpaši liela. Šis fakts apliecina vien to, ka jelgavniekiem patīk
dažādas kaķu šķirnes,» pauž izstādes
koordinatore.
Līdztekus kaķiem izstādē būs
apskatāmi arī citi dzīvnieki,
piemēram, baloži, melnās vistas, dažādi grauzēji, kukaiņi un amfībijas,
kanārijputniņi, dažāda izmēra un
krāsu truši, kā arī klātesošie varēs
aplūkot plašu eksotisko papagaiļu
kolekciju. Tāpat interesentiem būs
iespēja arī iegādāties kādu no papa-  Jana Bahmane
gaiļiem.
«Traģikomēdija vienlaikus
Izstāde 29. un 30. jūlijā notiks ZOC
ir grūtākais un jaukākais
Kronvalda ielā 24. Sestdien, 29. jūlijā,
žanrs, kas ļauj skatītājam
interesenti izstādi aicināti apmeklēt
izjust bagātīgu emociju
no pulksten 10 līdz 17, bet svētdien
gammu – no asarām līdz
– no pulksten 10 līdz 15. Ieejas biļesmiekliem, tad atkal atpates izstādes dienās varēs iegādāties
kaļ līdz asarām. Šis darbs
ZOC. To cena ir 3 eiro, skolēniem,
man ir ļoti mīļš. Uzskatu,
studentiem un pensionāriem – 1,50
ka Mārai Zālītei un Uldim
eiro, savukārt pirmsskolas vecuma
Marhilēvičam tas ir lieliski
bērniem ieeja izstādē ir bez maksas.

Pasākumi pilsētā
20. jūlijā pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (pilsētas bibliotēkā).
22. jūlijā pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra izglītojoši izklaidējošs pasākums
bērniem «Teātra spēle». Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
22. jūlijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Jo pliks, jo traks». Režisori – A.Bolmanis un A.Matisons. Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
29. jūlijā pulksten 12 – ekspedīcija «Veco Jelgavu meklējot». Liecības par to, kāda
bija Jelgava līdz 1944. gadam, glabā senās fotogrāfijas, laikraksti, tūrisma ceļveži un
jelgavnieku atmiņas. Ekspedīcijā meklēsim, kā fotoattēlos redzamās vietas izskatās
šobrīd. Pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
29. jūlijā pulksten 15 – koncerts «Metamorfoze Nr. 3». Muzicē trio – flautistes
Liene Dobičina un Zane Jurēvica, kā arī pianiste Zane Rubesa. Ieeja – bez maksas
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
29. jūlijā pulksten 19 – jubilejas izrāde «Tobāgo!» – M.Zālītei 65, U.Marhilēvičam
60. Traģikomiska dziesmu spēle 2 daļās. Režisors – V.Liepiņš. Piedalās – U.Marhilēvičs,
A.Dzērve, S.Rubule, O.Dreģe, J.Paukštello, K.Pasternaka, J.Kalniņš, M.Maņjakovs,
J.Frinbergs, I.Briķe, M.Botmane, V.Liepiņš, A.Bērziņš. Biļešu cena – 10–20 € (Uzvaras
parkā).
29. un 30. jūlijā pulksten 10 – specializētā kaķu izstāde «Jelgavas kaķis 2017».
Biļešu cena – 3 €, skolēniem, studentiem un pensionāriem 1,50 €, pirmsskolas vecuma
bērniem – bez maksas. (Zemgales Olimpiskajā centrā).
5. augustā pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra izglītojoši izklaidējošs pasākums
bērniem «Teātra spēle». Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
5. augustā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Meldermeitiņa».
Sadzīves komēdija ar dziedāšanu divās daļās. Režisors – A.Matisons. Ieeja – bez
maksas (Uzvaras parkā).
5. augustā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Lauku muzikanti». Ieeja no pulksten 21. Biļešu cena – 3–4 € (Pasta salā).
19. augustā pulksten 12 – ģimenes pasākums «Pludmales festiņš». Radošās
darbnīcas, sporta stafetes, mācības braukšanai ar SUP dēli, dažādas piepūšamās un
ūdens atrakcijas. Dalība – bez maksas (Lielupes promenādē).
23. augustā pulksten 14 – staļinisma un nacisma upuru piemiņas diena (Svētbirzī).
25. augustā pulksten 21 – Jāņa Lūsēna instrumentālās mūzikas koncerts «AIZ…
Mūzika vēlā vakarā». Biļešu cena – 12 € (Sv.Annas baznīcā).
26. augustā pulksten 9 – XVII Vispārējie Latvijas Piena, maizes un medus svētki
(Hercoga Jēkaba laukumā).
26. augustā pulksten 14 – XV Piena paku laivu regate (Lielupē).

Izstādes
Līdz 30. jūlijam – izstāde «Vēdekļi. 18.–20. gs.». Muzeja «Mir» (Baltkrievija) vēdekļu
kolekcijas izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 30. jūlijam – Ildas Sīlis personālizstāde «Ādas māksla» (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 30. jūlijam – sporta fotogrāfa Jura Bērziņa-Soma fotoizstāde no paraolimpiskajām spēlēm «Tu esi. Tu vari. Rio» (Zemgales Olimpiskajā centrā).
Līdz 31. jūlijam – Anitas Baltrūnas gleznu izstāde «Paradīzes dārzs» (pilsētas
bibliotēkā).
Līdz 31. jūlijam – Agneses Ločmeles gleznu izstāde «Jelgava laiku lokos» (bērnu
bibliotēkā «Zinītis»).
Līdz 26. augustam – Kirīnas Platenbergas gleznu izstāde «Sastindzis laiks» (Miezītes bibliotēkā).
Līdz 30. augustam – Jelgavas mākslinieku plenēra darbu izstāde «Tepat Platonē»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 14. septembrim – Vivantas Volkovas zvanu fotogrāfiju izstāde «Zvanu balsis»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Ceturtdiena, 2017. gada 20. jūlijs

izdevies,» traģikomisko
dziesmu spēli «Tobāgo!»
raksturo režisors Valdis
Liepiņš. Luga par godu
M.Zālītes 65 un U.Marhilēviča 60 gadu jubilejai ar
gandrīz nemainīgu aktieru
kolektīvu pēc 15 gadiem iestudēta atkārtoti, un Jelgavā, Uzvaras parka estrādē,
šī izrāde būs skatāma 29.
jūlijā pulksten 19.

Izrāde «Tobāgo!», ko režisors V.Liepiņš pirmoreiz iestudējis Dailes teātrī
2001. gadā, stāsta par Kurzemes
hercogistes ziedu laikiem, kad Hercogs Jēkabs kolonizē Gambiju un
Tobāgo – varoņu likteņi tajā izvēršas

Foto: Matīss Markovskis
dramatiski un pat traģiski. «Šoreiz
pati libreta autore Māra Zālīte lugu
ir nedaudz saīsinājusi. Protams, tas
nebija viegli, jo viņa savā darbā allaž
iegulda sirdi un dvēseli, turklāt ir
grūti no lugas izņemt kādu daļu,
taču esam saglabājuši «pērles» no
iepriekšējā iestudējuma. Šo 15 gadu
laikā katrs ir guvis jaunu skatījumu
un pieredzi, tādēļ, protams, darbs ir
nedaudz citādāks,» vērtē V.Liepiņš.
Līdztekus izrādes komandai – aktieriem Aijai Dzērvei, Olgai Dreģei,
Indrai Briķei, Jānim Paukštello,
Katrīnei Pasternakai, Jurim Kalniņam, Andrim Bērziņam, Sarmītei
Rubulei, Jurim Gornavam un citiem
– «Tobāgo!» atjaunotajā iestudējumā
piedalās arī divi jaunpienācēji – Latvijas Nacionālā teātra aktieri Mārcis
Maņjakovs, kurš iejutīsies galvenā
varoņa Andreja lomā, un Madara Botmane, kas spēlēs Lilijas lomu. «Bija
ļoti patīkami atkal satikt kolēģus.
Šī izrāde ir pārbaudījums arī man
pašam – vai pēc triju gadu attālināšanās no teātra man tas joprojām patīk.
Pirmizrādē sapratu, ka atbilde ir apstiprinoša – jā! Cilvēki sajūsmā cēlās
kājās, un tas ir neizsakāmi patīkami,»
savās izjūtās dalās režisors. Viņš

papildina, ka aicinājis M.Botmani
un M.Maņjakovu lomas izspēlēt caur
savām izjūtām, necenšoties atveidot
tās pēc iepriekšējā iestudējuma videoierakstiem. Tādējādi katrs no viņiem
izrādē ienes ko jaunu. Pie klavierēm
iestudējumā būs pats mūzikas autors
un komponists U.Marhilēvičs, kurš
vienlaikus iejutīsies arī stāstnieka
lomā. «Šī nianse piešķir izrādei sava
veida šarmu un rada drošības sajūtu
– gadījumā, ja kaut kas noies greizi,
Uldis to palīdzēs apspēlēt,» ar smaidu
teic V.Liepiņš. Izrādes scenogrāfs,
tāpat kā pirms 15 gadiem, ir Aigars
Ozoliņš, savukārt horeogrāfiju ir
veidojis Jānis Bērziņš.
Režisors norāda, ka atkārtoti uzvest kādu darbu savā ziņā ir vieglāk,
jo materiāls ir zināms, taču izaicinājums šoreiz ir brīvdabas estrādes.
«Izrādes notiek brīvā dabā – to norisi
ietekmē laikapstākļi, kā arī mums ir
mazāk skatuvisko iespēju nekā teātrī,» vērtē režisors.
M.Zālītes un U.Marhilēviča dziesmu spēle «Tobāgo!» Uzvaras parkā
notiks 29. jūlijā pulksten 19. Biļetes
uz pasākumu var iegādāties Jelgavas
kultūras namā un «Biļešu paradīzes»
kasēs visā Latvijā, cena ir 10–20 eiro.

Izgaršo kartupeli visdažādākajos salikumos!
 Jana Bahmane

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs sadarbībā ar Jelgavas pilsētas ēdināšanas
iestādēm līdz 30. septembrim rīko sezonas akciju
«Izgaršo vietējo!», aicinot
gardēžus sešās pilsētas
ēdināšanas vietās nobaudīt
īpašus ēdienus, kuru galvenā sastāvdaļa ir kartupelis.
Jelgavas reģionālajā Tūrisma
centrā stāsta, ka vasaras piedāvājuma ēdienu pamatā ir kartupeļi,
akcentējot to vēsturisko nozīmi
Jelgavas pilsētā – 1656. gadā pirmo
reizi Latvijas teritorijā kartupeļus
galdā cēla hercoga Jēkaba galmā.
Kartupeļi sākotnēji audzēti kā košumkrūmi, vēlāk – kā rets gardums,
savukārt mūsdienās tie kļuvuši par
iecienītu latviešu tradicionālās virtuves sastāvdaļu. «Izgaršo vietējo!»
ēdienkartēs interesenti var atrast gan
tradicionālās kartupeļu pankūkas ar
dažādām piedevām, tostarp gaileņu
mērci, mazsālītu lasi, kūpinātu bekonu un zaļumiem vai krējumu, gan
arī pildītus kartupeļus un kartupeļu
laiviņas. Tāpat iespējams nobaudīt
biezzupas, sacepumus un salātus,
kuru pamata sastāvdaļa ir kartupelis.

Ģimenes restorāna «Hercogs»
piedāvājumu – kartupeļu–kaperu
salātus ar auksti kūpinātu lasi, paipalu olām, dijon–olīvu mērci un granātābolu; saldo kartupeļu–baraviku
krēmzupu ar kazas sieru un bekona
pulveri; pildītu kartupeli ar bekonu
un sieru, biezpiena diļļu kroketēm,
skābā krējuma mārrutku mērci un
vītinātiem tomātiem – izstrādājuši
šefpavāri Andris Rūmītis un Edgars
Luiks. «Šos ēdienus mēs radījām speciāli Jelgavas sezonas akcijai – centāmies ēdienus veidot saprotamākus un
ejošākus. Piemēram, pildītais kartupelis ir kā pamatēdiens – tas ir sātīgs,
turklāt kā interesanta nianse tajā
kalpo biezpiens, kas panēts miltos,
olā un rīvmaizē,» stāsta A.Rūmītis.
Viņš papildina, ka restorāna piedāvājumā līdz šim nav bijuši ēdieni, kuru
sastāvā ir saldais kartupelis, tādēļ
saldo kartupeļu–baraviku krēmzupa
ir jo īpaša. Savukārt restorāna «La
Tour de Marie» šefpavārs Bruno
Šaperons piedāvā kartupeļu pankūkas ar kūpinātu bekonu un zaļumu–
musa krēmu. «Franči kartupeļus
biežāk izmanto biezeņu un biezzupu
pagatavošanā, izteiktākai garšai pievienojot, piemēram, muskatriekstus
un saldo krējumu – ideālā gadījumā
arī trifeles vai trifeļu eļļu. Taču mēs
savā ēdienkartē iekļāvām kartupeļu

pankūkas, jo tās garšo gan pašam
Bruno, gan arī latviešiem,» stāsta
restorāna «La Tour de Marie» vadītāja Dace Lagzdiņa. Viņa papildina,
ka reiz restorānā viesojušies kādi
lietuvieši, kuri bijuši pārsteigti par
to, ka ēdienkartē netiek piedāvātas
kartupeļu pankūkas. «Viņi sacīja, ka
uz Lietuvu visi brauc nogaršot cepelīnus, bet paši lietuvieši dzirdējuši,
ka Latvijā esot jānobauda kartupeļu
pankūkas,» papildina restorāna vadītāja, sacīdama, ka cer šos viesus atkal
sastapt restorānā.
«Izgaršo vietējo!» piedāvājums ir
pieejams ģimenes restorānā «Hercogs» Krišjāņa Barona ielā 3, krodziņā «Istaba» Jāņa Čakstes bulvārī 7,
restorānā «La Tour de Marie» Akadēmijas ielā 1, bistro «Silva» Driksas
ielā 7/9, pusdienu restorānā «Otto»
Lielajā ielā 17, kā arī ekspresrestorānā «Ņamma» Rūpniecības ielā 77a.
Līdz akcijas beigām, 30. septembrim, gardēži aicināti ne vien nobaudīt «Izgaršo vietējo!» piedāvājumu,
bet arī dalīties ar ēdiena fotogrāfijām
sociālajos tīklos «Instagram» un «Facebook», pievienojot tēmturi #izgarsovietejo un ēdināšanas uzņēmuma
nosaukumu, kur maltīte nogaršota.
Akcijas noslēgumā notiks fotogrāfiju
izloze, un astoņi autori saņems balvas
no ēdināšanas uzņēmumiem.

