Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt
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«Prāta vētra» sāk
ar Jelgavu

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētu balvu.

Noslēdz līgumu par Loka
maģistrāles rekonstrukciju
Foto: Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīvs/Aivars Liepiņš

Līgumu par Loka maģistrāles rekonstrukciju parakstīja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš (no labās) un personu
apvienības «RERE vide – Hidrostatyba» pilnvarotās personas
Foto: Ivars Veiliņš
Vjačeslavs Voropajevs un Igns Daunis.
 Jānis Kovaļevskis

Foto: Ivars Veiliņš

Rī

"PRĀTA VĒTRAS" koncerts Jelgavā,
Lielupes pļavā pretī Jelgavas pilij,
2018.gada 21.jūlijā

ga

Jau kopš aizvadītās nedēļas nogales Lielupes pļavā pretim Jelgavas pilij top vērienīga mobilā skatuve, uz kuras šo sestdien, 21. jūlijā,
grupa «Prāta vētra» ieskandinās savu šīsvasaras koncertturneju «Skārda bungu tūre». Grupas menedžmenta pārstāve Ieva Liepa norāda,
ka skatuves būvniecības darbus plānots pabeigt līdz rītdienas vakaram, kad uz tās pulksten 19 notiks grupas mēģinājums, kas varētu
ilgt līdz pulksten 23. Bet izbaudīt pasākuma atmosfēru un noskaņoties koncertam sestdien apmeklētāji Lielupes pļavā varēs jau no
pulksten 18 – pulksten 20 uz skatuves kāps viesi grupa «Sudden Lights», bet «Prāta vētras» koncerts sāksies pulksten 21.
Jāatgādina, ka autovadītājiem koncerta norises dienā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, tādēļ jelgavnieki uz pasākuma norises
vietu aicināti doties kājām, ar sabiedrisko transportu vai velosipēdu – tur būs pieejama velosipēdu novietne. Bet pēc koncerta, pulksten
0.45, no Jelgavas stacijas izbrauks papildu vilciena reiss uz Rīgu. Paredzot lielo cilvēku plūsmu, pēc koncerta tiks slēgta satiksme Rīgas
un Lielajā ielā no krustojuma ar Kalnciema ceļu līdz Jāņa Čakstes bulvārim – satiksme tiks atjaunota, samazinoties cilvēku plūsmai. Tāpat
koncerta norises dienā no pulksten 18 līdz 0.30 nebūs pieejams Pils salas skatu tornis. Satiksmes organizāciju koncerta dienā skatīt shēmā.
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Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju

aizliegts braukt

piebraucamie ceļi koncerta
norises vietai un
stāvlaukumiem
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«Esam gandarīti, ka jau drīzumā tiks uzsākta
Loka maģistrāles rekonstrukcija. Tās ir vienas no
lielākajām investīcijām pilsētas infrastruktūras
attīstībā, jo tiks atjaunots ne tikai ceļa segums
4,6 kilometru garumā, bet arī dzelzceļa pārvads,
izbūvēti vairāki rotācijas apļi un cita nepieciešamā
infrastruktūra, domājot gan par uzņēmējdarbības
attīstību Loka maģistrālei piegulošajā teritorijā,
gan par iedzīvotāju vajadzībām,» pēc līguma parakstīšanas uzsvēra Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Otrdien Jelgavas domes
ārkārtas sēdē veikti grozījumi
lēmumā par Loka maģistrāles
pārbūvi posmā no Kalnciema
ceļa līdz Jelgavas pilsētas
administratīvajai robežai, lai
atbilstoši iepirkuma rezultātam projekta kopējās izmaksas palielinātu par aptuveni
diviem miljoniem eiro – līdz
17 692 909,06 eiro bez PVN.
Uzreiz pēc šī lēmuma pieņemšanas tika parakstīts līgums
par Loka maģistrāles rekonstrukciju ar personu apvienību
«RERE vide – Hidrostatyba»,
kas darbus plāno uzsākt jau
tuvākajā laikā. Līgumu par
būvdarbu veikšanu, pārstāvot
personu apvienību, parakstīja
«RERE vide – Hidrostatyba»
valdes priekšsēdētājs Vjačeslavs Voropajevs un Lietuvas
uzņēmuma UAB «RERE vide
– Hidrostatyba» ģenerāldirektors Igns Daunis.
Izvērtējot iepirkuma procedūrā iesniegtos pieteikumus par Loka maģistrāles
rekonstrukciju, pašvaldība
par uzvarētāju atzina personu apvienības «RERE vide
– Hidrostatyba» piedāvājumu. Konkursa rezultātu
gan apstrīdēja piegādātāju
apvienība «Igate KT» un ceļu
būves firma «Binders», tomēr
šīs sūdzības netika atzītas
par pamatotām – Iepirkumu
uzraudzības birojs 16. jūlijā
pieņēma lēmumu par iesnie-

gumu lietvedības izbeigšanu.
Kopumā konkursā par būvdarbu veikšanu tika saņemti
pieci piedāvājumi, un to cenu
amplitūda bija no 17,6 miljoniem līdz 24,6 miljoniem eiro
bez PVN.
Kopējās Loka maģistrāles
rekonstrukcijas projekta izmaksas, ieskaitot PVN, ir 21
679 350,03 eiro, tostarp 12
004 303 eiro ir ES Kohēzijas
fonda līdzfinansējums, 564
527,03 eiro – valsts budžeta dotācija pašvaldībām un
9 110 520 eiro – Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Projekts paredz ne
tikai atjaunot tranzītielu, bet
arī nomainīt komunikācijas,
izbūvēt jaunu pārvadu pār
dzelzceļu, izbūvēt gājēju un
velosipēdu celiņu, stāvvietas,
atpūtas vietas ar soliņiem,
velostatīviem, atkritumu
urnām, atjaunot pieturvietas un pie pilsētas robežas
izveidot atpūtas vietu ar karti
tūristiem.
Jāatgādina, ka Loka maģistrāle ir Jelgavas pilsētas
tranzītiela, kas savieno autoceļu A8 ar Kalnciema ceļu
un autoceļu P99 Jelgava–
Kalnciems. Iela iekļaujas perspektīvajā Jelgavas pilsētas
Ziemeļu apvedceļā, ko veido
Loka maģistrāle, perspektīvais Ziemeļu šķērsojums
(pāri Lielupei un Driksai) un
Atmodas iela.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Jāvērtē, vai visās ēkās
atmaksājas veikt renovāciju»
 Jānis Kovaļevskis

«Tradicionāli nekustamā īpašuma pārvaldnieka
darbs tiek uzlūkots kā esošās situācijas
saglabāšana, lai gan pārvaldnieka lielākā atbildība
ir mudināt dzīvokļu īpašniekus domāt par sava
īpašuma ilgtspēju, lai tā vērtība nesamazinātos un
tas atbilstu mūsdienu dzīves prasībām. Jāapzinās,
ka lielākā daļa pilsētas daudzdzīvokļu ēku un to
sistēmas ir nolietojušās, līdz ar to tikai ar ikdienas
apsaimniekošanas darbiem vairs nepietiek,» uzsver SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) valdes loceklis Juris Vidžis, norādot, ka lielākajai daļai no uzņēmuma pārvaldībā esošajām
415 daudzdzīvokļu ēkām ir nepieciešami būtiski
ieguldījumi un viens no racionālākajiem veidiem,
kā to izdarīt, ir veikt ēkas renovāciju, piesaistot
ES līdzfinansējumu.
«Kad uzsākām ēku renovāciju
ar Vācijas Vides ministrijas
atbalstu un 2011. gadā māja
Helmaņa ielā 3 tika atzīta par
energoefektīvāko daudzdzīvokļu
namu Latvijā, šķita, ka maisam
gals būs vaļā un iedzīvotāji
novērtēs piedāvātās iespējas.
Tomēr tā nenotika. Līdz šim
pilsētā esam renovējuši 20
daudzdzīvokļu ēkas. Līdz 2022.
gadam, kamēr būs pieejams ES
līdzfinansējums, renovēsim vēl
20, bet tie būs tikai 10 procenti
no pilsētas daudzdzīvokļu ēkām
ar centralizēto apkuri, tādēļ
jāmeklē arī citi risinājumi un
jāvērtē, vai atsevišķas ēkas no
ekonomiskā viedokļa vispār ir
vērts saglabāt,» tā J.Vidžis.
Šogad JNĪP aprit 20 gadi
– kā šajā laikā mainījusies
situācija nekustamā
īpašuma pārvaldīšanas
jomā?
Kad sākām strādāt, neviens
nezināja, ko un kā darīt. Savā
ziņā bijām celmlauži un sistēmu veidojām no jauna. Tas bija
periods, kad cilvēkiem bija tāda
kā eiforija par iespēju privatizēt
savu dzīvokli un iegūt īpašumu.
Lielākā daļa topošo īpašnieku
neapzinājās, ka, kļūstot par sava
dzīvokļa saimnieku, uzņemas
atbildību arī par visu ēku, par
jumtu, pagrabu, kāpņu telpu
un kaimiņa nesamaksātajiem
rēķiniem. Daudzas mājas to
tehniskā stāvokļa dēļ vispār
nedrīkstēja nodot privatizācijai.
No pārvaldīšanas viedokļa
sistēmu esam sakārtojuši. Mums
ir zināšanas un pieredze, ko
un kā darīt, varam piedāvāt
risinājumus, tomēr lēmums par
to, ko darīt ar savu ēku un tai
piegulošo teritoriju, jāpieņem
dzīvokļu īpašniekiem. Katrā
mājā ir dzīvokļu īpašnieki ar
atšķirīgām interesēm, dzīves
pieredzi, zināšanām un ienākumu līmeni, un tas apgrūtina lēmumu pieņemšanu. Piemēram,
cilvēks, kurš iegādājies dzīvokli,
lai to izīrētu un pēc iespējas ātrāk atpelnītu ieguldīto, pavisam
citādāk raugās uz ieguldījumu
veikšanu nekā ģimene, kura
vēlas uzlabot savu ikdienas komfortu un samazināt maksājumus
par apkuri.

lēmumu var pieņemt tikai zinošs dzīvokļa īpašnieks. Tādēļ
dzīvokļu īpašnieku sapulcēs un
ar savas informatīvās sistēmas,
kuru no 14 tūkstošiem klientu
izmanto 9000, starpniecību
informējam cilvēkus gan par
paveikto, gan par to, kas būtu
darāms katrā konkrētā mājā.
Diemžēl dzīvokļu īpašnieki ne
vienmēr mūs uzklausa, bet tas
var radīt pat tādu situāciju, ka
māja tiek atzīta par dzīvošanai
nederīgu un iedzīvotājiem tā
jāpamet. Šāda situācija ir ēkā
Lapskalna ielā 6, piespiedu remontdarbi mums būs jāveic arī
Meiju ceļā 35A.
Varbūt JNĪP kā pārvaldniekam jārīkojas uzstājīgāk?
Ja mājai ir uzkrājums vai
vismaz stabila naudas plūsma, mēs to varam darīt,
tomēr šādos gadījumos
jārēķinās ar tiesvedības risku,
tādēļ uzskatām, ka lēmuma
pieņemšanā par nopietniem
kapitālieguldījumiem primāri
jāpiedalās arī dzīvokļu
īpašniekiem. Esam vērsušies
Ekonomikas ministrijā ar
priekšlikumu par balsojuma
kvotas samazināšanu gadījumā,
ja lēmuma pieņemšanā piedalās
mazāk par 50
procentiem no
visiem dzīvokļu
īpašniekiem.
Mūsuprāt, šādās situācijās
jāļauj lemt
tiem, kam ir
interese par
savu īpašumu.
Arī tiesu prakse nav par labu
atbildīgākajiem dzīvokļu
īpašniekiem.
Piemēram, kādam dzīvokļa
īpašniekam
tika izmaksāta
apdrošināšanas
atlīdzība par
nopludināto
dzīvokli, kura
pēc tam tiesas ceļā tika atgūta
no pārvaldnieka, lai gan mums
ir pierādījumi, ka sapulcē, kurā
aicinājām balsot par nolietoto
komunikāciju nomaiņu, konkrētais dzīvokļa īpašnieks balsoja
pret. Faktiski šī apdrošināšanas atlīdzība tiek piedzīta no
pārējiem dzīvokļu īpašniekiem,
tostarp tiem, kas balsoja par
remontdarbu veikšanu.

«Esam izvirzījuši mērķi tuvākā gada laikā uzsākt vismaz vienas 12 stāvu dzīvojamās mājas
Pasta ielā un deviņu stāvu ēkas RAF dzīvojamajā masīvā renovāciju. Tā Jelgavā būs jauna
pieredze, jo lielajās mājās nonākt līdz iedzīvotāju lēmumam ir visgrūtāk,» norāda SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» valdes loceklis Juris Vidžis.
Foto: Ivars Veiliņš
prognozētais ekspluatācijas
laiks ir beidzies vai tuvojas
beigām. Vai iedzīvotāji ir
gatavi uzklausīt speciālistu
viedokli par savas ēkas patieso tehnisko stāvokli?
Uz šo iniciatīvu raugāmies
ar cerībām, jo bieži vien mūsu
ieteikumi tiek apšaubīti, bet,
iespējams, šādu neatkarīgu
ekspertu slēdzienā iedzīvotāji
vairāk ieklausīsies. Jau šobrīd
vismaz reizi gadā katrai mājai
veicam apsekošanu, vizuāli
pārbaudot ēkas būvkonstrukcijas un inženierkomunikāciju
stāvokli. Detalizētāku ekspertīzi veicam dzīvokļu īpašnieku
uzdevumā. Būtiski šādu ekspertīzi veikt
arī tām ēkām,
kurās plānots
uzlabot energoefektivitāti, piesaistot
ES līdzfinansējumu. Tad
visus ēkai nepieciešamos
darbus iespējams paveikt
viena projekta gaitā, kas
noteikti būs
lētāk, nekā
visu darīt pakāpeniski. Vēlos uzsvērt, ka
iedzīvotājiem
šādu darbu
veikšanai nav
gadiem jāveido uzkrājumi – mums uz izdevīgiem nosacījumiem ir pieejami
kredītresursi plānoto darbu
veikšanai.

«Diemžēl dzīvokļu
īpašnieki ne vienmēr
mūs uzklausa, bet tas
var radīt pat tādu situāciju, ka māja tiek atzīta
par dzīvošanai nederīgu un iedzīvotājiem tā
jāpamet. Šāda situācija
ir ēkā Lapskalna ielā 6,
piespiedu remontdarbi
mums būs jāveic arī
Meiju ceļā 35A.»

Vai esat definējuši, kur ir
tā smalkā robeža starp dzīvokļa īpašnieka un pārvaldnieka atbildību? Cik zinoši
ir iedzīvotāji, lai objektīvi
novērtētu situāciju un pieņemtu atbilstošu lēmumu?
Ekonomikas ministrija
Te var vilkt paralēles ar demo- nākusi klajā ar iniciatīvu
krātiju, jo, tāpat kā vēlēšanās, arī veikt auditu tām padomju
mūsu jomā atbildīgu un izsvērtu laikā būvētajām ēkām, kuru

dzīvokļu īpašnieks ir valsts vai
pašvaldība un tiek pieņemts
lēmums par īres dzīvojamā
fonda atjaunošanu, vai arī tad,
ja zeme un dzīvokļi ir tik dārgi,
ka finansiāli atmaksājas nojaukt
vecās piecstāvu ēkas, uzcelt
jaunas modernas desmit stāvu
ēkas un, pārdodot dzīvokļus,
ieguldījumus atpelnīt ar uzviju.
Latvijā diemžēl neviens no šiem
modeļiem nestrādā. Jāatgādina,
ka Jelgavā savulaik tika rīkots
starptautisks arhitektu plenērs
par Hercoga Jēkaba laukuma
attīstību, kur viens no piedāvājumiem paredzēja nojaukt vecās
piecstāvu ēkas Jāņa Čakstes
bulvārī un to vietā gar Driksas
promenādi būvēt modernus
mājokļus. Iedzīvotāji šo ideju
pat nebija gatavi apspriest.

Tas ir risks, ar kuru saskaramies ikdienā, jo uzņēmēji ir
izvēlīgi un grib strādāt tikai
tur, kur par savu darbu varēs
paprasīt maksimāli iespējamo
atlīdzību, tādēļ saskaramies
ar situāciju, ka iepirkuma
rezultāts neatbilst tam, ko
bijām plānojuši. Jebkura būvniecības projekta realizācijas
laiks, īpaši tad, ja tas saistīts
ar mūsu jomu, kur visi lēmumi
jāpieņem dzīvokļu īpašniekiem, ir pietiekami ilgs. Tas
var būt gads vai pat ilgāk. Šī
laika nobīde ietekmē cenu,
un diemžēl mums jārēķinās,
ka iedzīvotāji, konstatējot šo
sadārdzinājumu, var atteikties
no projekta realizācijas, kā tas
bieži vien notiek tieši pagalmu
labiekārtošanas projektos.

Šobrīd Latvijā tiek
strādāts pie valsts atbalsta
programmas īres dzīvokļu
celtniecībai reģionos. Ko tas
nozīmē Jelgavai?
Vēl pirms tika uzsākta valsts
programmas izstrāde, no Jelgavas domes priekšsēdētāja saņēmām uzdevumu izvērtēt iespēju
par daudzdzīvokļu īres namu
būvniecību Jelgavā. Esam izpētījuši Valmieras pilsētas un
citu valstu pieredzi, secinot, ka
šādi īres nami, lai tie atmaksātos, nevar būt lēti, turklāt
jārēķinās, ka īres maksa bez
komunālajiem pakalpojumiem
būs aptuveni pieci eiro par
kvadrātmetru. Tāpat jāapzinās,
ka šie mājokļi nebūs pieejami
visiem. Sagatavotais valsts
programmas projekts paredz,
ka līdzfinansējums pašvaldību
īres namu celtniecībai varētu
būt 10 procenti no kopējām
izmaksām un vēl 20 procentus pašvaldības varēs saņemt
kā mezanīna aizdevumu, kas
jāsāk atmaksāt tad, kad pārējā
aizņēmuma summa projekta
realizācijai jau ir dzēsta.

Savā ziņā esat kā starpnieks starp iedzīvotājiem
un pašvaldību. Kā vērtējat
iekšpagalmu labiekārtošanas
programmu?
Pašvaldība katru gadu uzlabo šīs programmas nosacījumus, un šobrīd ir pieejams
līdzfinansējums līdz pat 80
procentiem no kopējām projekta izmaksām. Tā ir vēl viena iespēja, kā uzlabot savu
dzīves telpu, tomēr arī šajā
ziņā jārēķinās ar dažādajām
iedzīvotāju interesēm. Ja
cilvēkam nav automašīnas,
viņš nebūs gatavs maksāt par
autostāvvietas izbūvi, bet, ja
ģimenē nav mazu bērnu, – par
rotaļu laukumu. Arī būvniecības pakalpojumu izmaksas
nav motivējošas, taču kopumā
šogad varētu tikt realizēti pieci
projekti, kas nav maz, ņemot
vērā esošo situāciju.

Maskavā un citviet ir
prakse, ka tās daudzdzīvokļu ēkas, kurām ir beidzies kalpošanas laiks, drošības apsvērumu dēļ nojauc,
bet iedzīvotājiem piedāvā pārcelties uz mūsdienu
prasībām atbilstošiem dzīvokļiem jaunās mājās.
Kā jūsu darbu ietekmē
Šāds modelis ir iespējams būvniecības pakalpojumu
divos gadījumos: situācijā, ja sadārdzinājums?

Kopējie valsts ekonomiskie rādītāji uzlabojas – vai
tas atspoguļojas arī iedzīvotāju maksātspējā un iedzīvotāji par saņemtajiem
komunālajiem pakalpojumiem norēķinās laikus?
Jā, vidēji iedzīvotāju maksājumu disciplīna ir uzlabojusies.

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs izjūtat karsto
laiku?
Aneka, tiesneša palīdze:
– Esmu priecīga par to,
ka beidzot ir
silts, jo var
doties atpūtā – sauļoties, peldēties. Jāatzīst,
ka brīžiem ir nedaudz par karstu,
bet ūdens un saldējums teicami
atvēsina. Lielākās rūpes sagādā
piemājas dārziņš, jo biežāk jālaista puķes, dārzeņi un ogas.
Juris, pavārs:
– Man maksimāli pieņemamā gaisa
temperatūra
ir 20 grādi.
Kad ir vairāk,
kļūst neizturami karsts – es pat
ziemā staigāju T kreklā. Arī darbā īsti nesanāk atvēsināties, jo
strādāju virtuvē, kur karstums
nāk no plītīm. Bet izejas nav
– jāpacieš. Uzņemu daudz šķidruma – izdzeru vismaz trīs litrus
ūdens dienā.
Zoja, veikala
vadītāja:
– Man ļoti
p a t ī k k a rstums. Tā ir
lieliska iespēja paceļot un
atpūsties tepat Latvijā – nemaz
nav jābrauc uz siltajām zemēm.
Tiesa, strādājot veikalā, pamanu,
ka citi karstumu pārcieš grūti.
Pieprasījums pēc ūdens un sulām
audzis divtik, un vienreiz jau saucām ātros sirmgalvim, kas bija
pārvērtējis savus spēkus un ceļā
līdz veikalam pārkarsis.
Agate, elektroinženiere:
– Mēs ar
mazulīti Egilu karstajās
dienās slēpjamies no
saules, jo bērni sakarst krietni
ātrāk nekā pieaugušie. Rīta pusē,
kad saule vēl nav tik intensīva,
ejam uz veikalu, lai iegādātos
visu nepieciešamo, tad dodamies pastaigā un ap pusdienas
laiku jau esam mājās. Kopumā
laikapstākļi ir ciešami, bet jāmāk
pieskaņoties. Galvenais – minimāls apģērbs mazulim un
cepurīte galvā.
Ilga, pensionāre:
– Pēdējo reizi šāds karstums bija
2012. gadā.
Gados vecākiem cilvēkiem, protams, tas
pārciešams grūti. Nemaz nerunājot par lieliem attālumiem,
pat aiziet līdz piemājas veikalam
tādā karstumā ir gana liela slodze sirdij. Varētu jau sēdēt mājās,
bet man ir klēpja sunītis Žužū,
kurš vismaz dažas reizes dienā
jāizved pastaigā. Glābiņš man
ir viens – vairākas reizes dienā
atvēsinos dušā.
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Rūpniecības ielas posmā
ierobežota satiksme;
autobusi kursē pa apvedceļu
 Anastasija Miteniece
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Pasta salā paplašina
vingrošanas laukumu

Līdz 27. jūlijam Rūpniecības ielas posmā no Tērvetes ielas līdz Pulkveža Oskara Kalpaka ielai būs
satiksmes ierobežojumi – Rūpniecības un Pulkveža
O.Kalpaka ielas krustojumā virzienā uz centru slēgta kreisā pagrieziena josla, savukārt pretējā virzienā
satiksme krustojumā aizliegta. Līdz ar satiksmes
ierobežojumiem slēgta arī Rūpniecības ielas pietura «Grēbnera parks» virzienā uz Tērvetes ielu un
autobusi slēgto posmu apbrauc pa citām ielām.
Pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība» norāda, ka
Rūpniecības ielas posmā tiek
veikti gāzes komunikāciju
remontdarbi un autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem. Slēgto posmu Rūpniecības un Pulkveža
O.Kalpaka ielas krustojumā,
braucot uz Tērvetes ielas pusi,
iespējams apbraukt pa Pulkveža O.Kalpaka, Zirgu un Tērve-

tes ielu. Pa šo maršrutu slēgto
posmu apbrauc arī pilsētas
autobusi.
Remontdarbu laikā Rūpniecības ielas pietura «Grēbnera
parks» virzienā uz Tērvetes
ielu slēgta, bet pietura Pulkveža O.Kalpaka ielā pie Jelgavas
4. sākumskolas slēgta netiek
– kreisais pagrieziens no Rūpniecības ielas sabiedriskajam
transportam ir atļauts.

SIA «AMATEKS» (reģ.Nr.40003576806) pārstāv vienu no nozīmīgākajām nozarēm
Latvijā, metālapstrādi, piedāvājot plašu metālapstrādes pakalpojumu klāstu.
Aicina darbā CNC FRĒZĒTĀJU/VIRPOTĀJU.
Darba pienākumi:
• nestandarta detaļu izgatavošana
sīksērijā;
• pamata apkopju veikšana CNC darbagaldam;
• vēlama prasme sastādīt apstrādes
programmu detaļām;
• uzturēt kārtību;
• spēja strādāt precīzi;
• augsta atbildības izjūta.

Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• pilnas slodzes darba laiku (maiņu
darbs darbdienās);
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus
darba apstākļus;
• sociālās garantijas, veselības
apdrošināšanu;
• transporta kompensāciju;
• draudzīgu kolektīvu.

Aicina darbā LĀZERGRIEŠANAS/METĀLA LIEKŠANAS OPERATORU(-I).
Prasības:
• vēlama pieredze līdzīgā amatā metāla
apstrādes jomā;
• prasme nolasīt rasējumus un sastādīt
ražošanas programmas;
• spēja darboties patstāvīgi un
komandā;
• prasme plānot laiku un noteikt
prioritātes;
• kvalitātes kontrole.

Piedāvājam:
• darbu stabilā un ātri augošā uzņēmumā;
• pilnas slodzes darba laiku (maiņu
darbs);
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus
darba apstākļus;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• transporta kompensāciju;
• draudzīgu kolektīvu.

Darba vieta: Rūpnīcu iela 4, Olaine.
Lūgums pieteikties, CV sūtot pa e-pastu office@amateks.lv, norādot amatu.
Atlases periods – līdz 4. augustam.
SIA «Jelgavas poliklīnika» (reģ.Nr.41703007095) aicina darbā
DARBA AIZSARDZĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS SPECIĀLISTU(-I) (uz nepilnu slodzi)
Prasības:
• ugunsdrošības speciālista apmācības
sertifikāts;
• 1. vai 2. līmeņa augstākā izglītība
darba aizsardzībā;
• vismaz 1 gada pieredze līdzīgā amatā
(pieredze līdzīgā amatā ārstniecības
iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību);
• teicamas zināšanas par darba aizsardzību, ugunsdrošību un normatīvajiem
aktiem;
• latviešu valodas (C līmeņa 2. pakāpe)
un krievu valodas zināšanas (mutiski un
rakstiski);
• prasme sagatavot dokumentus
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• labas iemaņas darbā ar datoru («MS
Office»);

• augsta precizitāte un atbildības izjūta;
• spēja ātri reaģēt un darboties neatliekamās situācijās;
• labas saskarsmes spējas un prasme
sadarboties.
Pienākumi:
• darba aizsardzības un ugunsdrošības
sistēmas organizēšana, uzturēšana un
kontrole uzņēmumā atbilstoši normatīvo
aktu prasībām.
Piedāvājam:
• nepilnas slodzes darbu stabilā
uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un
sociālās garantijas;
• ērtu darba grafiku.

APKOPĒJU (1 vakance)
Prasības:
• latviešu valodas (C līmeņa 2. pakāpe)
un krievu valodas zināšanas;
• vismaz 1 gada pieredze līdzīgā amatā
(pieredze līdzīgā amatā ārstniecības
iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību);
• augsta atbildības izjūta un akurātums,
bez kaitīgiem ieradumiem;
• godīga un pozitīva attieksme pret
darbu, kolēģiem un klientiem.
Pienākumi:
• telpu, virsmu un sanitāro mezglu

uzkopšana un tīrīšana;
• uzņēmuma inventāra tīrības un
kārtības uzturēšana.
Piedāvājam:
• pilnas slodzes darbu stabilā uzņēmumā saskaņā ar darba grafiku;
• konkurētspējīgu atalgojumu un
sociālās garantijas;
• kvalitatīvu darba inventāru un
aprīkojumu.

CV, motivācijas vēstuli un izglītību apliecinošu dokumentu kopiju, norādot vakanci,
lūgums sūtīt pa e-pastu jp@jelgavaspoliklinika.lv vai iesniegt personīgi Jelgavā,
Sudrabu Edžus ielā 10, 412. kabinetā, līdz 30. jūlijam.

Foto: Ivars Veiliņš
 Anastasija Miteniece

Pasta salā tiek paplašināts āra trenažieru
laukums. Papildus četriem āra trenažieriem
laukumā tiek uzstādītas jaunas vingrošanas iekārtas.
Kā informē pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja vietniece Sandra Liepiņa,
lai nodrošinātu jelgavniekiem
iespēju sportot svaigā gaisā,

jūlija sākumā Pasta salā sākās
trenažieru laukuma paplašināšana. Tur līdz septembrim
paredzēts uzstādīt 15 jaunas
vingrošanas iekārtas – fitnesa
soliņus, iekārtas izturības treniņiem ar virvi, vingrošanas
kompleksu, barjeras lēkšanai,
pievilkšanās stieņus, šķēršļu
sienu un citus. Lai apmeklētāji
būtu informēti par to, kādiem
vingrinājumiem paredzēti
jaunie trenažieri, pie katras
iekārtas būs atrodama arī īsa
lietošanas pamācība, papildu

informācija par trenažieru pielietojumu un vingrinājumiem
būs informatīvajā stendā.
Jāpiebilst, ka vingrošanas
laukumā aptuveni 215 kvadrātmetru platībā tiks ieklāts
gumijas flīžu segums. Tāpat
laukumā būs divi soliņi un
atkritumu urna. Darbus paredzēts paveikt līdz septembrim,
un šajā laikā esošās vingrošanas iekārtas nebūs pieejamas.
Āra trenažieru laukuma
paplašināšanu veic SIA «Fixman».

Romas ielā pēc asfaltēšanas atklāj
defektus; būvniekam tie jānovērš
 Anastasija Miteniece

Kopš aprīļa beigām
Romas ielas posmā
no Zemeņu līdz Turaidas ielai notiek
būvdarbi, ko veic SIA
«Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»»,
– sākotnēji tika izbūvēta lietusūdens
kanalizācija un caurtekas, savukārt jūnijā
ielas posms noasfaltēts. Jau pēc seguma
ieklāšanas objektā
konstatēti bojājumi
aptuveni 10 akām,
un tie būvdarbu veicējam jānovērš.
Kā stāsta projekta būvuzraugs SIA «Verstis» pārstāvis
Valērijs Tihonovs, dažviet
akām ieplaisājuši betona gre-

dzeni, kas regulē aku lūku augstumu, citviet deformējušies
jeb iesēdušies ūdensvada aizbīdņi. «Izbūvētās konstrukcijas
ir drošas, tomēr pat minimāli
bojājumi jaunizbūvētā objektā
nav pieļaujami. Šobrīd būvnieks ir sagatavojis konkrētu
risinājumu plānu, kā tas paredz novērst visus defektus.
Sākotnēji tie tiks saskaņoti
ar SIA «Jelgavas ūdens», bet
pēc tam – ar būvuzraugu un
pasūtītāju, kas ir pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība»,»
stāsta V.Tihonovs, papildinot,
ka jau šobrīd ir skaidrs – lai
nomainītu bojātos elementus,
vietām nāksies demontēt ieklāto asfaltbetona segumu,
novērst defektus un asfaltēt
no jauna. «Tas gan neietekmēs
ceļa seguma kvalitāti, bet pirmo laiku būs redzamas šuves,»
vērtē būvuzraugs.

SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» atbildīgais
būvdarbu vadītājs Nauris
Grīnbergs stāsta, ka bez apjomīgākas izpētes bojājumu
cēloņi nav skaidri. Teorētiski
iespējamo faktoru esot daudz,
lai gan visi darbi veikti saskaņā ar projektu. Arī būvnieks
norāda, ka seguma demontāža
un uzklāšana no jauna konkrētajās vietās neietekmēs nedz
seguma kvalitāti, nedz izturību, vienīgi nedaudz iespaidos
vizuālo izskatu, turklāt spēkā
arī paliek līgumsaistībās ar
pašvaldību noteiktā prasība
par piecu gadu garantiju objektā veiktajiem darbiem.
Šobrīd būvnieks gaida atzinumu no SIA «Jelgavas
ūdens». Ja būvdarbu plāns
tiks apstiprināts, defekti tiks
novērsti līgumā norādītajā termiņā – līdz augusta sākumam.

Aicina ziedot mācību piederumus skolēniem
gavas skolēniem, kuri uzsāks
mācības 1. klasē vai turpinās
Arī šogad Sabiedrības
izglītošanos sākumskolā. Saintegrācijas pārvalde
biedrības integrācijas pārvalde
organizē labdarības
kopā ar Jelgavas Sociālo lietu
akciju «Ar prieku prepārvaldi ģimenes, kurām netī zināšanām». Tās
pieciešams atbalsts mācību līmērķis ir sarūpēt bērdzekļu iegādei bērniem, rūpīgi
niem, kuru ģimenēm
izraudzījušās, pamatojoties uz
ir materiālas grūtīšo ģimeņu ienākumiem, kuri
bas, nepieciešamos
minimāli, bet tomēr pārsniedz
mācību piederumus
noteikto ienākumu apjomu,
jaunajam mācību galai varētu saņemt Jelgavas
dam. Tos ikviens var
pašvaldībā pieejamo sociālo
ziedot līdz 16. auguspabalstu individuālo mācību
tam.
līdzekļu iegādei.
Katram bērnam plānots
Labdarības akcijas gaitā sarūpēt vienu skolas somu un
plānots sniegt atbalstu 20 Jel- citus mācību materiālus un

 Jana Bahmane

piederumus skolai. Sabiedrības
integrācijas pārvaldes vadītāja
Ilga Antuža norāda, ka ziedot
var visdažādākos mācību piederumus – sākot no rakstāmlietām un beidzot ar burtnīcām,
penāļiem, rokdarbu materiāliem un citām skolā noderīgām
lietām. Par nepieciešamajiem
skolas piederumiem var jautāt
akcijas organizatoriem, zvanot
pa tālruni 63023409, 63005467
vai 29225919.
Akcijas «Ar prieku pretī zināšanām» noslēguma pasākums,
kurā bērniem tiks pasniegtas
sarūpētās mantas, Sabiedrības
integrācijas pārvaldē notiks 22.
augustā.
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Īsi
 31. jūlijā pulksten 18 pie
pieminekļa Jelgavas aizstāvjiem
Tērvetes un Rūpniecības ielas
krustojumā (Grēbnera parkā)
biedrība «Zemgales Lāčplēsis»
iedzīvotājus aicina piedalīties
piemiņas brīdī un nolikt ziedus,
pieminot kritušos karavīrus un
civiliedzīvotājus Jelgavas sagrāves
dienā 1945. gadā.
 11. jūlijā uz gadu par Latvijas
Lielo pilsētu asociācijas (LLPA)
prezidējošo pilsētu kļuvusi Jelgava. LLPA prezidenta amatā
uz prezidentūras laiku stājies
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. LLPA prezidējošās
pilsētas maiņa notiek reizi gadā
rotācijas kārtībā. Starp izvirzītajām
prioritātēm Jelgavas prezidentūras
gadam ir finansējuma, tostarp investīciju, piesaiste Latvijas pilsētām
to attīstības veicināšanai, uzņēmējdarbības vides attīstīšana pilsētās
un izglītības reformas sekmīga
īstenošana pašvaldībās. Asociācija
turpinās aktīvi iesaistīties ES nākamā finanšu perioda – no 2020.
gada – plānošanā, stiprinās kapacitāti cīņai par finanšu līdzekļiem
Latvijas pilsētu attīstībai. Tāpat tiks
veicināta sadarbība starp pašvaldībām un uzņēmējiem. LLPA dibināta
2001. gada 23. augustā, lai veidotu
ciešāku sadarbību ekonomisko,
saimniecisko kontaktu un kultūras
jomā starp Latvijas Republikas lielo
pilsētu pašvaldībām. LLPA biedri ir
deviņas lielākās Latvijas pilsētas:
Jelgava, Daugavpils, Jūrmala,
Liepāja, Rēzekne, Rīga, Ventspils,
Valmiera un Jēkabpils.
 Ņemot vērā jelgavnieku atsaucību un pozitīvās atsauksmes,
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
(JSLP) radusi iespēju turpināt
jūnijā aizsākto veselības veicināšanas aktivitāti – rīta vingrošanas nodarbības Jelgavas pils
saliņā. «Sākotnēji bija paredzēts,
ka nodarbības notiks līdz 28. jūnijam, tomēr, redzot, cik pilsētā
ir daudz sportot gribētāju, tās
tiks nodrošinātas līdz pat augusta beigām divas reizes nedēļā,»
stāsta JSLP pārstāve Dace Diržine.
Viņa norāda, ka nodarbības notiek
otrdienās un ceturtdienās pulksten
6.45 pils saliņā. Interesenti aicināti
ņemt līdzi vingrošanas paklājiņu.
Jāpiebilst, ka rīta vingrošanas nodarbības notiek pirmo gadu.
 Šonedēļ Tušķos uzsākta rotācijas apļa izbūve, kas tiek
īstenota vienlaikus ar reģionālā
autoceļa Jelgava–Tukums rekonstrukciju. Būvdarbu vietā
ir reversā kustība, ko atsevišķā
posmā regulē luksofors, tādēļ
rīta un vakara stundās veidojas
sastrēgumi. VAS «Latvijas valsts
ceļi» norāda, ka būvdarbi turpināsies līdz septembrim un šajā
laikā autovadītājiem jārēķinās ar
satiksmes ierobežojumiem. Sastrēgumi veidojas Dobeles šosejas
posmā no Svētes tilta līdz dzelzceļa
sliedēm Dobeles virzienā, kur daļā
šī ceļa posma brauktuve ir sašaurināta līdz vienai joslai un reverso
kustību regulē luksofors. Zaļā
signāla maksimālais gaidīšanas
laiks ir četras minūtes, bet, ņemot
vērā lielo automašīnu plūsmu rīta
un vakara stundās, tas var būt
lielāks. «Piemēram, trešdienas
rītā no pulksten 8 līdz 9 satiksme
palēninājās un papildus bija nepieciešamas aptuveni 10 minūtes
ceļā,» norāda VAS «Latvijas valsts
ceļi» Komunikācijas daļas vadītāja
Anna Kononova, papildinot, ka
satiksmes palēnināšanās var būt
rīta un vakara stundās, kad cilvēki
dodas uz un no darba, savukārt pa
dienu satiksme ir gana raita. Vienlaikus rotācijas apļa izbūves laikā
slēgts ir arī ceļa posms Tukuma
virzienā – to var apbraukt pa autoceļu Jelgava–Dobele–Annenieki un
vietējo ceļu Tušķi–Kalnciems. Tāpat
jāņem vērā, ka līdz ar satiksmes
ierobežojumiem ir izmaiņas arī
sabiedriskā transporta kustības
sarakstā. Proti, gala pietura «Tušķi
GP» un autobusu pietura «Tušķi»
apvienotas un uz laiku pārceltas
aptuveni par 300 metriem tālāk
Dobeles virzienā.
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Jelgavas nakts pusmaratona
dalībnieku skaits ik gadu pieaug
Aizvadītajā sestdienā notika piektais Jelgavas nakts pusmaratons,
kas pulcēja skrējējus ne tikai no Jelgavas un citām Latvijas pilsētām,
bet arī no Lietuvas, Vācijas, Grieķijas, Igaunijas, Zviedrijas, Krievijas,
Polijas, Slovākijas, Turcijas, Argentīnas un Dienvidāfrikas Republikas.
«Skriešana kļūst arvien populārāka, un tas atspoguļojas arī Jelgavas
nakts pusmaratona dalībnieku skaitā, kas ik gadu aug, – šogad kopējais
dalībnieku skaits bija vairāk nekā 5000,» norāda Sporta servisa centra
pārstāve Aļona Fomenko, piebilstot: Jelgavas nakts pusmaratons ir
pasākums visai ģimenei, jo tajā ir gan mazuļu rāpošanas sacensības,
gan bērnu skrējieni, gan nūjošanas distance, gan piecu, desmit un 21
kilometra skrējiens. Tomēr Jelgava ir iecienīta arī profesionālu skrējēju
aprindās, kuri pie mums brauc cerībā labot savus personīgos rekordus.
Pirms starta dalībnieki treneru vadībā iesildījās, bet veiksmi un izturību
visiem novēlēja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Jelgavas nakts pusmaratons ir viens no skriešanas seriāla ««Bigbank»
skrien Latvija» posmiem, bet vienīgais posms, kurā starts tiek dots
vakarā un skrējējiem ir iespēja baudīt naksnīgos pilsētas skatus. Tas
ir viens no faktoriem, kas daudzus mudina braukt tieši uz Jelgavu – ja
diena bijusi karsta, vakarā skriet ir vieglāk.

Skriešana ir demokrātisks sporta veids, un to pierāda arī Jelgavas
nakts pusmaratona dalībnieki – starp viņiem ir gan profesionāļi, gan amatieri, gan darba kolektīvi, gan vecāki ar bērniem,
no kuriem daži vēl guļ ratos. Katrs var startēt saviem spēkiem
atbilstošā distancē un ātrumā. Daudzi pusmaratona dalībnieki
uzsvēra, ka trasē sacentīsies tikai ar sevi, citi skrēja rezultāta dēļ,
bet vēl kādam tā bija lieliska laika pavadīšana. Finišā ikviens saņēma piemiņas medaļu. Bija arī dalībnieki, kuri finišēja pēc trīs
stundām, jau skanot koncertam.
Netālu no tirgus bija viens no diviem trases padzeršanās punktiem, kurā skrējēji
un nūjotāji varēja atveldzēties. Sportistiem bija atvēlēti 3300 litri ūdens, no
kuriem neizdzerti palika apmēram 600 litri. Šajā trases vietā nakts pusmaratona
dalībnieki pirmajā aplī skrēja vēl diezgan blīvi, un brīvprātīgie, kuri dalīja ūdeni,
nespēja visus apkalpot, tāpēc brīžiem ap galdu veidojās rinda. Sportisti, kuri
skrēja uz rezultātu, taupot laiku, dzeršanas vietai skrēja garām, padzeroties
tikai otrajā trases aplī. Pavisam dzeršanas punktos, mantu glabātuvē, finiša
zonā, dalot medaļas un citur palīdzēja ap 70 brīvprātīgo.

Mazuļu rāpošanas sacensībās Pasta salā šogad piedalījās 34 rāpotāji. Viena
no ātrākajām bija jelgavniece Elizabete. «Elizabetei ir gads un 11 mēneši – it
kā jau par vecu rāpošanai, bet šogad sacensībās piedalījās viņas gadu vecā
māsīca, tāpēc Elizabete gribēja sastādīt viņai kompāniju,» saka meitenes
mamma Anete Ceple. Elizabete nebija skubināma rāpot, bet mazāku bērnu
vecāki mazuļus uz priekšu vilināja ar rotaļlietām, atslēgām, ēdamo un dzeramo, daži vienkārši paši rādīja piemēru, kā tas darāms.
Bērni atkarībā no vecuma
veica 200, 400, 600 vai
1200 metrus, skrienot
no pils puses līdz finišam Pasta salā. «Distancē
nedrīkst grūstīties, raut
citus aiz krekla, bet drīkst
apdzīt, tikai neplātoties
ar rokām,» pirms starta bērniem noteikumus
atgādināja pasākuma
vadītājs TV seja Armands
Simsons. Pēc trešā skrējiena sāka līt, bet tos, kas devās trasē, tas nenobaidīja. «Man patīk spēlēt
tautas bumbu, lēkt ar lecamauklu, braukt ar riteni, un es katru gadu piedalos
Jelgavas nakts pusmaratonā. Lietus netraucēja, jo bija silts,» pēc skrējiena
teica Linda. Arī Santa atzina, ka nav bijis grūti un lietutiņš pat palīdzējis. Par
laimi, lietus diezgan ātri pārgāja, un bērnu skrējieni noslēdzās jau atkal ar
labu laiku. Balva par dalību skrējienā bērniem bija putu ballīte, kas viņus
iepriecināja daudz vairāk nekā izcīnītās medaļas. Bērni smējās, lēkāja, dejoja,
tēloja sniega cilvēkus, mētājās ar putu pikām un nesa tās vecākiem.

Tradicionāli pilsētas mērs Andris Rāviņš apbalvoja ātrākos
jelgavniekus katrā distancē. Ātrākais jelgavnieks pusmaratona
distancē bija Edgars Simanovičs. «Pirmos 12 kilometrus es
noskrēju ātrāk par savu personīgo rekordu, bet pēdējos trijos
kilometros zuda temps un finišēju pēc stundas 15 minūtēm un
divām sekundēm, tomēr kopumā trase ir ātra un laba. Jāatzīst,
ka skrēju, viegli apaukstējies,» norāda Edgars, kurš Jelgavā
startēja pirmo reizi. Tā kā Edgars šosezon ir skrējis visos piecos
posmos, viņš spriež, ka Jelgavā gan trases konfigurācijas dēļ
(tā ir ātra un bez kāpumiem), gan atmosfēras ziņā ir labākais
pusmaratons Latvijā. Jāpiebilst, ka Jelgavā pusmaratonā uzvarēja dobelnieks Jānis Girgensons, kurš finišēja pēc stundas
astoņām minūtēm un sešām sekundēm. Ātrākā jelgavniece
pusmaratonā bija Justīne Undzena, kura finišēja pēs stundas
un 44,42 minūtēm. Jelgavas posmā mūsu pilsētas komanda
startēja pilnā sastāvā – uz starta izgāja visi astoņi skrējēji:
Endijs Titomers, Anastasija Vidončikova, Ilze Sermolīte, Daiga
Dābola, Oskars Blaus, Oskars Stāmers, E.Simanovičs un Salvis
Brasavs. Viņu uzrādītie rezultāti pēc aizvadītiem pieciem posmiem komandu kopvērtējumā ļāva saglabāt 4. vietu.
Šogad bija
arī jaunums – par
godu valsts
simtgadei
notika apmēram
divus kilometrus garš
skrējiens
bez laika
kontroles
«Mans skrējiens Latvijai», ko daudzi izmantoja kā iesildīšanos
pirms savas galvenās vakara distances. Daudzi dalībnieki ar
tērpiem un aksesuāriem pauda savu piederību Latvijai. Pirms
starta dalībnieki kopā ar Jelgavas pašvaldības iestādes «Kultūra» kora «Mītava» meitenēm nodziedāja Latvijas himnu.

Piecus kilometrus visātrāk noskrēja Endijs Titomers,
kurš skriešanas seriālā pārstāv Jelgavas pilsētas komandu, kas sacenšas komandu konkurencē. «Slikti
noskrēju – par minūti lēnāk nekā pagājušajā gadā,» pēc
finiša vērtēja Endijs, kurš distanci veica 17,42 minūtēs.
Viņš atzina, ka šis ir pirmais skriešanas seriāla posms,
kurā šosezon startēja, bet plāno skriet atlikušajos trīs
posmos. Lai gan Endijs ar savu startu īsti apmierināts
nebija, viņa rezultāts ir 9. labākais šajā distancē starp visiem vīriešiem. Uzvarētājs distanci veica 15,24 minūtēs.
Sieviešu konkurencē piecus kilometrus visātrāk noskrēja jelgavniece Anastasija Vidončikova no pilsētas
komandas – viņa finišēja pēc 19,59 sekundēm, uzrādot
sesto labāko laiku starp visām sievietēm distancē.
Uzvarētāja piecus kilometrus noskrēja 18,36 minūtēs.
Savukārt 10 kilometru distanci no jelgavniekiem vis
ātrāk noskrēja Anastasija Geraseva (viņas laiks 39,41
minūte bija sestais labākais starp sievietēm) un Oskars
Stāmers (viņa laiks 35,34 minūtes bija 13. labākais
absolūtajā vērtējumā). Jāpiebilst, ka Anastasija šobrīd
trenējas pie Latvijā zināmākās maratonistes Jeļenas
Čelnovas-Prokopčukas vīra Aleksandra un viņas mērķis
ir noskriet maratonu olimpiskajās spēlēs.
Vakarā pasākuma dalībniekiem
sagaidīt apbalvošanu
ar koncertu
palīdzēja
jelgavnieks Jānis
Šmēdiņš
jeb Fakts ar
komandu.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica, foto Ivars Veiliņš
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Startēs Baltijas U-20
komandu čempionātā

21. jūlijā pulksten 11 Zemgales Olimpiskajā centrā notiks Baltijas U-16 un
U-20 komandu čempionāts vieglatlētikā.
Latvijas U-20 izlases sastāvā piedalīsies arī
jelgavniece Anna Ševčenko. Viņa startēs
400 m skrējienā (šajā distancē Annas
personīgais rekords ir 56,78 sekundes),
400 m barjerskrējienā (Annas personīgais
rekords ir 1:03,65 minūtes) un 4x400 m
jauktajā stafetē. Annas mērķis ir 400 m
barjerskrējienā finišēt ātrāk par minūti
– tāds bija normatīvs, lai kvalificētos
pasaules čempionātam, bet Latvijas
čempionātā Saldū Annai neizdevās to
izpildīt, jo bija lietains un vējains laiks.
«Pasaules čempionāts jau ir noslēdzies,
un uz to vairs tikt nevaru, bet gribu to
izdarīt sevis dēļ – pierādīt, ka varu.»

Uzvar kompensācijas laikā

15. jūlijā Zemgales
Olimpiskajā centrā
norisinājās «SynotTip» Virslīgas
futbola spēle starp
FK «Jelgava» un FK
«Valmiera Glass/
ViA». Jelgavnieki
kompensācijas laikā
izrāva uzvaru ar 3:2,
izšķirošos vārtus gūstot komandas jaunpienācējam Gruzijas futbolistam Guramam
Lukavam (attēlā). Vēl vārtus FK «Jelgava»
labā guva Andris Krušatins un Vladislavs
Kozlovs. Savukārt divi Jelgavas spēlētāji –
Sigits Olberķis un Vjačeslavs Jemeļjaņenko
– saņēma sarkano kartīti. Nākamā spēle
FK «Jelgava» būs 22. jūlijā pulksten 17
izbraukumā pret FK «Spartaks Jūrmala».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS

Trešdaļa izlases – jelgavnieki Jelgavas čempionātā startē
Rīgā aizvadīts Ziemeļvalstu jaunatnes ap 90 airētāju
čempionāts peldēšanā. Latvijas izlase
ar Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas (JSPS) audzēkņiem sastāvā izcīnīja 7. vietu deviņu valstu komandu
konkurencē. «Mūsu peldētājiem tāpat
kā visai Latvijas komandai šoreiz negāja
tik labi, kā gribētos. Jelgavnieki nostartēja līdzvērtīgi, tāpēc kādu izcelt nav
pamata. Tomēr jāuzsver, ka Jelgavas
peldētāji bija trešdaļa izlases, kas jau ir
panākums, ņemot vērā, ka no Liepājas
un Daugavpils izlasē nebija neviena
peldētāja,» norāda JSPS direktore
Zelma Ozoliņa. Izlasē startēja Sergejs
Židkovs, Anete Meja Kalniete, Roberts
Freimanis, Arvīds Vilčaks, Elīza Lagzdiņa, Germans Golcvarts, Helmuts Siliņš
un Donāts Dragasjus.

Otrdien Lielupē notika Jelgavas atklātais
jaunatnes čempionāts akadēmiskajā
airēšanā. Bronzas medaļu 2000.–2001.
g. dz. jauniešu grupā izcīnīja Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS)
divnieks Pēteris Šķiņķis un Oskars Dervins;
2002.–2003. g. dz. jauniešu grupā – Mārcis Izkalns un Kristaps Kārklis; 2004. g. dz.
un jaunāku puišu grupā – Andrejs Kļaviņš,
Ivars Vaivods, Emīls Niks Donovs un Valters
Sējāns. Jelgavas čempionātā piedalījās
ap 90 airētāju no Jelgavas, Daugavpils,
Jūrmalas un Kauņas. Lietuvieši šeit startēja pirmo reizi. «Jelgavas čempionātam
tas ir daudz. Tas spēcina konkurenci un
sacensību garu, jo ir taču interesantāk, ka
medaļu nav tik viegli izcīnīt,» norāda BJSS
trenere Agita Puriņa.

Paula Eiropas Augstvērtīgākie rezultāti – skrējējiem
čempionātā
BMX izcīna
bronzu
 Ilze Knusle-Jankevica

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas BMX braucēja Paula Zavinska 12 gadus veco
meiteņu grupā izcīnīja Eiropas čempionāta bronzas
medaļu. «Tas nebija viegli.
Bija ļoti karsts laiks – plus
36–37 grādi. Sacensības notika pilsētā Sariānā Francijas
vidienē, kalnos, un daudziem
Latvijas sportistiem trasē bija
pat grūti elpot, kā arī ātri
izsīka spēki. Arī Paula jau
pēc pusfināla teica, ka viņai
nav spēka, bet tomēr spēja
čempionātā nodemonstrēt
stabilu sniegumu visos sešos
braucienos un izcīnīt bronzas
medaļu,» stāsta Jelgavas
BMX treneris Uldis Balbeks.
Latvijas sportisti pavisam
izcīnīja sešas medaļas.

Sestdien Zemgales Olimpiskajā centrā notika «Sportland»
kausa 5. posms vieglatlētikā,
kas vienlaikus bija arī Jelgavas
pilsētas čempionāts un trenera Ulda Samsona piemiņas
balvas izcīņa. Jelgavniekiem,
kuri uzrādīja visaugstvērtīgākos rezultātus pēc Starptautiskās vieglatlētikas savienības
(IAAF) sistēmas, tika pasniegta speciāla naudas balva. To
saņēma skrējēji Anna Ševčenko un Artūrs Isajevs.

Anna startēja 400 metru skrējienā
U-20 sieviešu grupā un distanci veica
57,06 sekundēs, par to saņemot 938 IAAF
punktus. «Neesmu apmierināta ar savu
rezultātu,» pēc finiša pauda sportiste:
«Biju plānojusi distanci noskriet ātrāk par
56 sekundēm. Ir grūti, ja nav ar ko skriet –
man vieglāk, ja ir spēcīgākas konkurentes,
tas mani dzen uz priekšu.» Viņa papildina,
ka bijis ļoti karsts. «Startējot Jelgavā, man
vienmēr ir sajūta, ka tas ir tikai treniņš,»
piebilst A.Ševčenko. Augstvērtīgāko rezultātu vīriešu konkurencē uzrādīja jelgavnieks A.Isajevs, kurš skrēja 200 metrus.
Viņš izcīnīja 5. vietu, finišējot pēc 23,74
Treneris norāda, ka Eiropas čempio- sekundēm, bet augstvērtīgāku rezultātu
nātā startēja arī ļoti daudz Francijas sportists uzrādīja priekšskrējienā – tajā
sportistu – dalībnieku skaits bija ap Artūrs finišēja pēc 23,47 sekundēm, izcī1800, no kuriem 800 bija Francijas
braucēji. «Viņi trasei bija piešāvušies
un demonstrēja pārsteidzoši labu sniegumu,» vērtē U.Balbeks.
Eiropas čempionātā piedalījās jaunieši
un amatieri. No Jelgavas tajā startēja  Ilze Knusle-Jankevica
septiņi Jelgavas Bērnu un jaunatnes
14. jūlijā Jelgavā notika starpsporta skolas un kluba «Mītavas kutautisks 3x3 basketbola turmeļi» sportisti: Alvis Lānso, Hugo Ilvis
nīrs, kurā PRO grupas komanEihentāls, P.Zavinska, Markuss Soļims,
das cīnījās par ceļazīmi uz FIBA
Reinārs Pavlovs, Oskars Mežaraups un
3x3 basketbola pasaules tūres
Melānija Čudare.
kvalifikācijas posmu Ventspilī.
Treneris norāda, ka bija cerības uz
Fināla cīņa norisinājās starp
divām medaļām, bet Paula bija vienīgā,
jelgavnieku komandu «Ghetkurai izdevās iekļūt finālā un cīnīties par
to Familie» un rīdziniekiem no
medaļām. «Čempionātu Paula iesāka
komandas «Ghetto», un šoļoti labi, uzvarot visos trīs priekšbraureiz pārāki izrādījās rīdzinieki.
cienos. Ceturtdaļfinālā viņa finišēja
otrā, pietaupot spēkus izšķirošajiem
Turnīrs norisinājās pie Zemgales
notikumiem trasē. Arī pusfinālā viņa
bija otrā. Finālā ar otru Latvijas sportisti Olimpiskā centra vienlaikus deviņos lauPaulu Kibari no Rīgas abas atrāvās un kumos. Centrālajā laukumā spēles aizvabrauca visiem pa priekšu. Mūsu Paula dīja PRO grupas komandas. Turnīrs tika
bija otrajā pozīcijā, bet pēdējā taisnē atklāts ar spēli starp Lielupes labā un
viņai pietrūka spēka, ļaujot pabraukt kreisā krasta komandām. Labā krasta
garām sportistei no Anglijas,» stāsta U. komandu pārstāvēja basketbola kluba
Balbeks. Paulas vecuma grupā startēja «Jelgava» valdes loceklis Dins Ušvils,
44 sportistes, no kurām apmēram puse treneris Gatis Justovičs un pilsētas basketbola leģenda Jānis Bacāns, kurš akbija Francijas braucējas.
«Cerējām, ka pie medaļas tiks arī Mar- tīvi spēlē maksibasketbola čempionātā.
kuss, kurš Latvijas čempionātā savā gru- Savukārt kreisā krasta komandā spēlēja
pā bija otrais. Tomēr pirms došanās uz Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skoFranciju viņš saslima. Lai gan veselības las direktors Jānis Leitis, treneris Andis
stāvoklis uzlabojās, negribēju saforsēt, Anškins un pašvaldības iestādes «Kultūun izlaidām vienu treniņu dienu. Tas ra» vadītājs Mintauts Buškevics, kurš arī
atstāja iespaidu arī uz startu un liedza aktīvi piedalās pilsētas basketbola čemviņam iekļūšanu finālā,» norāda trene- pionātā. Turnīra komandas ar uzrunu
ris, piebilstot, ka puišiem bija vairāk sveica arī Jelgavas domes priekšsēdētājs
nekā 80 braucēju katrā vecuma grupā. Andris Rāviņš, novēlot veiksmi visiem,
Jāpiebilst, ka elites grupā Eiropas bet uzvaru – jelgavniekiem.
Jelgavā sacentās 52 komandas piecās
čempionāts norisināsies Glāzgovā,
Anglijā, 10. un 11. augustā. Tajā star- grupās: PRO grupā – 18 komandas,
tēs jelgavnieki Vanesa Buldinska un tostarp divas no Lietuvas, amatieru
grupā – astoņas, U-16 grupā – astoņas,
Kristens Krīgers.

Anna Ševčenko startēja 400
metru skrējienā U-20 sieviešu
grupā un distanci veica 57,06
sekundēs, par to saņemot 938
IAAF punktus. Foto: Ivars Veiliņš
not 735 IAAF punktus.
Tāpat speciāla naudas balva tika pasniegta sievietei un vīrietim ar augstvērtīgāko rezultātu diska mešanā, jo bijušais treneris U.Samsons, par kura balvu
sportisti sacentās, bija daudzcīņnieks,
bet diska mešana bijusi viņa mīļākā disciplīna. Sieviešu konkurencē balva tika
jelgavniecei Dacei Šteinertei, kura uzvarēja ar 51,03 metrus tālu raidījumu un
tuvāko konkurenti apsteidza par vairāk
nekā desmit metriem. Dace nopelnīja
906 IAAF punktus. «Savu startu vērtēju
pozitīvi – esmu ļoti apmierināta, jo tas
ir mans šīs sezonas labākais rezultāts.
Laikam jau mājas stadions palīdzēja,»
vērtē sportiste. Jāpiebilst, ka D.Šteinertes personīgais rekords ir 51,48 metri, ko

sportiste uzstādīja 2009. gadā.
Diska mešanas sacensībās piedalījās
arī Jelgavas invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba «Cerība» pārstāve Ingrīda
Priede. «Šis man vairāk ir kā treniņš,
gatavošanās Eiropas čempionātam paravieglatlētikā, kas notiks augusta otrajā
pusē Vācijas pilsētā Berlīnē,» tā Ingrīda,
norādot, ka Jelgavā, savā treniņu laukumā, vienmēr startēt ir patīkami.
Sacensībās sportisti trīs vecuma
grupās – U-16, U-20 un pieaugušie – sacentās vairākās skriešanas disciplīnās,
barjerskrējienā, diska un šķēpa mešanā,
tāllēkšanā un trīssoļa lēkšanā. Jelgavu
pārstāvēja19 Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas vieglatlēti un viena
sportiste no «Cerības».

3x3 turnīrs pulcē 52 komandas

Foto: Ivars Veiliņš
U-14 grupā – deviņas, U-12 grupā – četras, sieviešu grupā – piecas komandas.
Lielākā intriga bija par to, kas uzvarēs
PRO grupā uz iegūs ceļazīmi uz augstāka līmeņa turnīru «Ghetto Basket
Ventspils Challenger», kas norisināsies
28. un 29. jūlijā. Finālā iekļuva jelgavnieku komanda «Ghetto Familie», kurā
spēlēja G.Justovičs, Andris Justovičs,
Arvis Vālodze un Mareks Kreicbergs,
un rīdzinieku komanda «Ghetto», kuras
līderis ir Latvijas 3x3 izlases spēlētājs
Nauris Miezis. Šajā duelī uzvarēja rīdzinieki. «Uzvarēja stiprākie,» lakonisks
ir G.Justovičs, piebilstot, ka komanda
kopumā aizvadīja septiņas spēles ļoti
karstos laikapstākļos, kas nav viegli.
Atzinīgi Gatis vērtē arī to, ka Jelgavā
startēja divas spēcīgas lietuviešu komandas (viena no tām izcīnīja 3. vietu),
kas sacensības padarīja interesantākas,
bet konkurenci – spēcīgāku. Kopumā
komandas izcīnīto 2. vietu viņš vērtē kā

ļoti labu rezultātu.
Jāpiebilst, ka turnīrā nepiedalījās
šībrīža Jelgavas labākais 3x3 basketbolists Edgars Krūmiņš, jo ar komandas
biedriem N.Miezi, Agni Čavaru un Kārli
Paulu Lasmani ceļazīmi uz Ventspils
turnīru izcīnīja jau 7. jūlijā Liepājā.
Tomēr Edgars bija skatītāju rindās un
atbalstīja jelgavniekus. Pavisam ceļazīmes uz Ventspils turnīru tiek izcīnītas
piecos kvalifikācijas posmos, no kuriem
trīs jau aizvadīti, bet nākamie notiks 21.
jūlijā Krāslavā un 22. jūlijā Cēsīs.
Turnīrā «Ghetto Basket Ventspils
Challenger» 16 komandas divu dienu
turnīrā sacentīsies par iespēju piedalīties augstākas klases turnīrā – FIBA
3x3 pasaules tūres posmā Šveices pilsētas Lozannā 24. un 25. augustā.
Pasākumu Jelgavā organizēja biedrība «Streetbasket» sadarbībā ar Jelgavas
pilsētas pašvaldību, Sporta servisa centru un citiem sadarbības partneriem.
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Sporta pasākumi
 19. jūlijā pulksten 17 – Latvijas U-18
futbola izlases pārbaudes spēle: Latvija
– Islande (ZOC).
 21. jūlijā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāta biljardā 7. kārta
(Uzvaras ielā 12).
 21. jūlijā pulksten 11 – Baltijas valstu U-16 un U-20 komandu čempionāts
vieglatlētikā (ZOC).
 21. jūlijā pulksten 12 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts burāšanā
junioriem (Lielupē, Pils salas pusē).
 29. jūlijā pulksten 18 – «SynotTip»
Virslīgas spēle futbolā: FK «Jelgava» – FK
«Ventspils» (ZOC).
 3. un 4. augustā pulksten 10 un
5. augustā pulksten 9 – Latvijas neatkarības kauss futbolā U-16 vecuma
grupā (ZOC).
 5. augustā pulksten 10 – Zemgales
jaunatnes čempionāts futbolā U-11grupā (ZOC).
 7. augustā pulksten 12 – Latvijas
jaunatnes čempionāta spēle futbolā
U-13 grupas zēniem: «Jelgavas BJSS» –
«Talsu NSS» (ZOC).
 11. augustā pulksten 11 – Latvijas
jaunatnes čempionāta spēle futbolā
U-13 grupas zēniem: «Jelgavas BJSS» –
«AFA Olaine» (ZOC).
 12. augustā pulksten 10 – Zemgales jaunatnes čempionāts futbolā U-9
grupā (ZOC).
 15. augustā pulksten 19.30 – Eiropas līgas volejbola spēle sievietēm:
Latvija – Spānija (ZOC).
 18. augustā pulksten 11 – Latvijas
jaunatnes čempionāta spēle futbolā
U-14 grupas zēniem: «Jelgavas BJSS/
JFA Jelgava» – «Rīga United FC» (ZOC).
 19. augustā pulksten 10 – Zemgales jaunatnes čempionāts futbolā U-12
grupā (ZOC).

Jelgavas pilsētas
pašvaldība informē
Jelgavas pilsētas dome 2018. gada 28. jūnijā pieņēma
lēmumu Nr.8/9 «Tematiskā plānojuma «Publisko ūdeņu
teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās» izstrādes uzsākšana».
Par tematiskā plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte.
Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt Jelgavas publisko ūdeņu, tiem piegulošo teritoriju faktisko
izmantošanu, pieejamību un kuģošanas iespējas, kā arī
izstrādāt risinājumus turpmākajām ūdens teritoriju un
piegulošo krastmalu izmantošanas iespējām.
Atklātās ūdens platības Jelgavā ir 272 ha jeb 4,5% no
pilsētas teritorijas. Ūdens objektiem Jelgavas pilsētā
piemīt nozīmīgs estētisks un arī ekonomisks potenciāls,
kas saistīts ar upju transporta attīstību, tūrisma un
rekreācijas pakalpojumu sniegšanu. Lielupe vēsturiski
ir bijusi nozīmīgs ūdensceļš arī kravu transportēšanai.
Ņemot vērā sabiedrības augošo interesi par ūdens
objektu un to krastmalu izmantošanu atpūtai, sportam, zvejai un ūdens transportam, pieņemts lēmums
izstrādāt atbilstošu tematisko plānojumu. Tematiskā
plānojuma risinājumi tiks iekļauti jaunajā Jelgavas
teritorijas plānojumā (apmēram 12 gadiem), kura
izstrāde ir uzsākta, un tā 1. redakciju ir plānots izstrādāt
līdz 2019. gada 1. novembrim.
Informāciju par tematiskā plānojuma izstrādi interesenti
var saņemt Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11,
Jelgavā, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, kontakttālrunis uzziņām – 63005493, 63005475, e-pasts
Dace.Sture@dome.jelgava.lv. Informācija pieejama arī
pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un Latvijas
ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv
sadaļā «Teritorijas attīstības plānošana».

Piedāvā darbu
SIA «Eilaj» (reģ.Nr.43603082377) piedāvā
darbu krāsotājiem(-ām), špaktelētājiem(-ām) un demontāžas darbu veicējiem(-ām). CV sūtīt pa e-pastu diana@
eilaj.lv T.63112710.

Līdzjūtība
Visdziļākā līdzjūtība Eugenijam Vaivodam un Kasparam Vaivodam, māti un
vecmāmiņu mūžības ceļā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
VALĒRIJS GERASIMOVS (1956. g.)
JĀNIS SINKEVIČS (1935. g.)
AUSTRIS CĪRULIS (1942. g.)
RIŠARDS ŠABUCKIS (1949. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 23. jūlijs
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Zemes stāsti.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2681.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls. 2016.g. 77.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Rozamunde Pilčere. Mīla, zagļi un dimanti. Drāma (ar subt.).
12.35 Mans zaļais dārzs.*
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
13.55  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.25  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.35 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 155. un 156.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 76.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2681.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 13.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10  Izsauciet vecmāti! 7. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
22.10  Daktere Fostere. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 3.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.30 Atslēgas (ar subt.).*
23.45  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma. 3.sērija.
0.40 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
1.25 Adreses (ar subt.).*

LTV7
5.00 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 100 līdz 100.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Pukša dziedāšanas svētki.*
8.05 Melu laboratorija.*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 153. un 154.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
11.55 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no Beļģijas.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.15 Sajūti Latgali!*
15.45 Karaliste.*
16.20 Izgudrotāji.*
16.55 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu!
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
20.10  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
22.05 SOKO Štutgarte. Seriāls. 10. un 11.sērija.
23.50  Midsomeras slepkavības 11. Detektīvseriāls. 1.sērija.
1.40 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 45.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 55.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 6.sērija.
11.45 Cik maksā mīlestība? Lielpilsētas pasaka. Komēdija. 2016.g.
13.40 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 5.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 7.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Seriāls. 2017.g. 15.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 6. Realitātes šovs. 2014.g. 2.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 24.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi. 1983.g.
22.40 Okšķeris 3. Ukrainas detektīvseriāls. 8.sērija.
23.45 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
0.50 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 24.sērija.
1.35 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 45.sērija.

TV3
5.00 Greislenda. ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
5.55 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
8.50 Krēsla. Aptumsums. ASV fantāzijas melodrāma. 2010.g.
11.15 Televeikala skatlogs.
11.30 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
12.00 Džungļu izaicinājums. Realitātes šovs. 4.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 35. un 36.sērija.
16.50 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 71. un 72.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 13.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 37.sērija.
21.15 Kobra 11-22. Seriāls. 9.sērija.
22.25 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. Seriāls. 2016.g. 4.sērija.
23.25 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 11.sērija.
0.25 Sveika, Rīga!*
0.55 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
1.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 37.sērija.

Otrdiena, 24. jūlijs
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
5.30 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.

6.02 Zemes stāsti.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2682.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 78.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Personība. 100 g kultūras.*
11.55  Nāve paradīzē 4. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 13.sērija.
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 157. un 158.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 77.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2682.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 14.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 Vienas vasaras zieds. LTV iestudējums. 4., 5. un 6.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25  Darelu ģimene 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.15 Saules apžilbinātie. Itālijas drāma (ar subt.). 2015.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 100 līdz 100.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Es mīlu ēdienu!*
7.30 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 3.sērija.*
8.00 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss
«Balss pavēlnieks».*
9.30 Rūpes par Zemi. Dokumentāls cikls.
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 155. un 156.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
11.55 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu! (krievu val., ar subt.).
13.05 Pasaules meistarsacīkstes rallijkrosā. Pārraide no Lielbritānijas.*
15.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
15.55  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
16.55 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu! (krievu val., ar subt.).
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Ēdienu detektīvi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
20.10  Pa pilsētu jumtiem. Barselona. Dok. f. cikls (ar subt.).
21.10  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
22.10 Sešas balles pēc Rihtera skalas. Vācijas drāma. 2013.g.
23.55 LTV7 piedāvā... «SeMS» svin 7!*
1.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 46.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 56.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 7.sērija.
11.40 Inga Lindstrēma. Bākas ugunis. Vācijas melodrāma. 2006.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 6.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 8.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 16.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 6. Realitātes šovs. 2014.g. 3.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 25.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Ketija Forda. Tu un es. Vācijas melodrāma. 2016.g.
23.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
0.00 Salemas raganas 2. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
0.50 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 25.sērija.
1.35 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 46.sērija.

TV3
5.00 Greislenda. ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
5.55 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
8.50 Izlaiduma balle. ASV traģikomēdija. 2011.g.
11.15 Televeikala skatlogs.
11.30 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
12.00 Kobra 11-22. Seriāls. 9.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 36. un 37.sērija.
16.50 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 73. un 74.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 14.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 38.sērija.
21.15 Hūtens un lēdija: dārgumu meklētāji. Seriāls. 2016.g. 4.sērija.
22.20 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 15.sērija.
23.25 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
0.20 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
1.20 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
1.45 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 38.sērija.

Trešdiena, 25. jūlijs
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
5.30 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Zemes stāsti.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2683.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls. 2016.g. 79.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Izsauciet vecmāti! 7. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
11.55  Nāve paradīzē 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 14.sērija.
13.55  Vispera. Animācijas seriāls.
14.20 Bings. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 159. un 160.sērija.

TV PROGRAMMA
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 78.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2683.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 15.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 Latvijas Loto izlozes.
21.15 Ilgais ceļš kāpās. Latvijas drāma. 1981.g. 3.sērija.
22.30 Kurši. Dokumentāla filma.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15  Inspektors Benkss. Detektīvseriāls (ar subt.). 2010.g. 3.sērija.
0.55  Daktere Fostere. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 3.sērija.
1.55 Es mīlu ēdienu!*

LTV7
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. Vasara Jūrmalā.
5.30 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 100 līdz 100.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls.
7.00 Es mīlu ēdienu!*
7.30 Zemes stāsti.*
8.00 Province (ar subt.).*
8.30 Būt latvietim. Zviedrija.*
9.10 Aculiecinieks.*
9.25 Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad. Jānis Kubilis (ar subt.).*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 157. un 158.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
11.55 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu! (krievu val., ar subt.).
13.05 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.35 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.*
14.05 Deviņdesmitie.*
15.00 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (ar subt.).
16.00  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
17.00 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu! (ar subt.).
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok. seriāls. 6.sērija.
20.05 Zīda ceļš. Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija (ar subt.).
21.10  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
22.10  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.00 Personība. 100 g kultūras.*
0.00 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
0.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums. Dok. ser. 6.sērija.
1.00 Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls (ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 47.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 57.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 8.sērija.
11.40 Ketija Forda. Tu un es. Vācijas melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 7.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 9.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Seriāls. 2017.g. 17.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 6. Realitātes šovs. 2014.g. 4.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 26.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 7. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
22.30 Noziedznieks. Spraiga sižeta filma. 2016.g.
0.35 Pilsēta. ASV krimināltrilleris. 2010.g.

TV3
5.00 Greislenda. ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
5.55 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
8.50 Mans lielais, resnais melis. ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 15. un 16.sērija.
12.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 15.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 37. un 38.sērija.
16.50 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 75. un 76.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 15.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 39.sērija.
21.15 Tēta nedienas 6. Realitātes šovs (ar subt.). 3.sērija.
23.55 Karaliskie grēki 3. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
0.50 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
1.20 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 39.sērija.
1.55 UgunsGrēks 7. Latvijas seriāls. 70. un 71.sērija.

Ceturtdiena, 26. jūlijs
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
5.30 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Zemes stāsti.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2684.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls. 2016.g. 80.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Vienmēr prezidente. Dokumentāla filma.
11.55  Nāve paradīzē 4. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 15.sērija.
13.50  Vispera. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 161. un 162.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 79.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2684.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Nāve paradīzē 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.55  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 16.sērija.

Ceturtdiena, 2018. gada 19. jūlijs
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 Atslēgas.
21.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
22.00  Rivjēra. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 3.sērija.
22.55 Nakts ziņas. 23.04 Sporta ziņas. 23.06 Laika ziņas.
23.10 Starptautiskais folkloras festivāls «BALTICA 2018».
Dižģimeņu koncerts «Dzimtas dziesmas».*
0.45 Latvija toreiz... Marisa Vētras acīm. LTV videofilma.
1.45 Vienas dienas restorāns.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 1.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
7.00 Sieva uz pilnu slodzi. Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
9.00 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013».*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 159. un 160.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
11.55 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu! (ar subt.).
13.05 Vienas dienas restorāns.*
13.35 Kūku kari.*
14.35 Ciemos. TV spēle.*
15.20 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls (ar subt.).
16.00  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
17.00 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu! (ar subt.).
18.05 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Pazemes pāreja. Krievijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
21.30  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
22.30 Zīda ceļš. Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija (ar subt.).
23.30 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.15 Personība. 100 g kultūras.*
1.10 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls (ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 48.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 58.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 9.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Valentīnas skūpsts. Drāma. 2015.g. 1.daļa.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 8.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 10.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Seriāls. 2017.g. 18.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 6. Realitātes šovs. 2014.g.
5.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 27.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 9.sērija.
22.10 Sievu maiņa 11. ASV realitātes šovs. 2016.g. 8.sērija.
23.30 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.
0.30 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 12.sērija.
1.15 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 27.sērija.

TV3
5.00 Greislenda 2. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
5.55 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
8.50 Riko, Oskars un nozagtais akmens. Piedz. f. 2016.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 17. un 18.sērija.
12.00 Hūtens un lēdija: dārgumu meklētāji. Seriāls. 2016.g. 4.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.35 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 38. un 39.sērija.
16.50 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 77. un 78.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 16.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 40.sērija.
21.15 Rezidents. ASV seriāls. 2017.g. 13.sērija.
22.20 A komanda. ASV spraiga sižeta filma. 2010.g.

Piektdiena, 27. jūlijs
LTV1
5.00 700 pasaules brīnumi. Ziemeļindija.*
5.30 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Zemes stāsti.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2685.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Seriāls. 2016.g. 81.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
11.55  Nāve paradīzē 4. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Miranda. Lielbritānijas komēdijseriāls. 16.sērija.
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 163. un 164.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 80.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2685.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Aculiecinieks.*
19.05 Kurš ir kurš? (Ar subt.).*
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10  Alekss Igo. Kā putns bez spārniem. (ar subt.). 2014.g.
22.55 Nakts ziņas. 23.04 Sporta ziņas. 23.06 Laika ziņas.
23.10 Daudz laimes, jubilār!*
23.55  Rivjēra. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 3.sērija.
0.45  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
1.45  Inspektors Benkss. Detektīvseriāls (ar subt.). 2010.g.
3.sērija.

LTV7
5.00 Ielas garumā. 15 no 100. Skanstes apkaime (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 1.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 2.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls (ar subt.).
7.00 Sieva uz pilnu slodzi. Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
8.00 Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas.*
9.40 Aculiecinieks.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 161. un 162.sērija.
11.00 Strādāju tiesā. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
11.55 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu! (ar subt.).
13.10 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
14.00 Personība. 100 g kultūras.*
15.00 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 3.sērija (ar subt.).
15.25 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
15.55  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
16.55 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu! (ar subt.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
19.50 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
20.05 Aculiecinieks.*
20.25  Tās tik ir operas! Seviljas bārddzinis. Dok. f. cikls.
21.20 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls (ar subt.).
22.15  Auni. Islandes, Dānijas, Norvēģijas un Polijas traģikomēdija.
0.00 Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas koncerts «Paldies, kolosāli!».*
1.55 Anekdošu šovs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 49.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 59.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 10.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Valentīnas skūpsts. Drāma. 2015.g. 2.daļa.
13.40 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 9.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 2. Vācijas seriāls. 11.sērija.
15.50 Daktere Kvinna 6. ASV seriāls. 11.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Seriāls. 2017.g. 19.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 6. Realitātes šovs. 2014.g. 6.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 28.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Kandisa Renuāra. Detektīvseriāls. 2012.g. 7. un 8.sērija.
23.30 Vārdi. ASV drāma. 2012.g.
1.20 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 28.sērija.

TV3
5.00 Greislenda 2. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
5.55 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.35 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
8.50 Pieci draugi 3. Vācijas ģimenes filma. 2014.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts. ASV seriāls. 2012.g. 19. un 20.sērija.
12.00 Rezidents. ASV seriāls. 2017.g. 13.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
14.50 Pilna māja 7. ASV komēdijseriāls. 21.–24.sērija.
16.50 Radu būšana 5. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 79. un 80.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Brīnumainā aukle un lielais sprādziens. Komēdija. 2010.g.
22.30 Mīlestība un citas katastrofas. Romantiska komēdija. 2006.g.
0.25 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 11.sērija.
1.20 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.
1.50 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 3., 4. un 5.sērija.

Sestdiena, 28. jūlijs
LTV1
5.00 Dzintara puse.*
5.30 100 līdz 100.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Porziņģis. No Liepājas līdz Ņujorkai.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 2. Animācijas seriāls.
8.00  Vispera. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 Mans zaļais dārzs.
10.30  Karaļa jaunais tērps. Pasaku filma (ar subt.). 2010.g.
11.40 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. 11. un 12.sērija.
12.35 Daudz laimes, jubilār!*
13.20 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
13.55 Kurš ir kurš? (Ar subt.).*
15.25 Balss pavēlnieks. Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
izpildītāju konkurss.*
17.00  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Es mīlu ēdienu!*
18.50 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
19.20  Smalkais stils. Lielbritānijas komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Dzimuši Latvijā. Jūrmalas festivāla atklāšana.
23.40 Savējie sapratīs. Sešdesmitie – sākums. Dokumentāla filma.
1.00  Auni. Traģikomēdija. 2015.g.

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (ar subt.).
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 2.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Svešās mājas. Dokumentāla filma.
9.30 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 19. jūlijs
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Mākslas pulss. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
11.05 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
11.40 Kūku čempions 6: lūdzu, vēl vienu gabaliņu! (ar subt.).
13.00 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Folkloras
konkursu uzvarētāju koncerts «Gudru ņēmu padomiņu»*
15.00 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
16.00 12 elementi ainavā.*
16.30  Tās tik ir operas! Seviljas bārddzinis. Dok. f. cikls.
17.25 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
18.20 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18
junioriem. Latvija – Horvātija.
20.35  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.35  Midsomeras slepkavības 11. Detektīvseriāls. 2.sērija.
23.30 Daudz laimes, jubilār!*
1.00 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards. Animācijas seriāls.
5.25 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 19.sērija.
5.45 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2016.g. 12.sērija.
6.30 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs. 8.sērija.
7.50 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
9.00 Dzīvnieku dakteri. Seriāls.
10.00 Noliktavu kari 2. Realitātes šovs. 2011.g. 5., 6. un 7.sērija.
11.30 Amerikas sliktākie pavāri 6. Realitātes šovs. 2., 3. un 4.sērija.
14.25 Bernards. Animācijas seriāls.
14.40 Atkal 16. Vācijas komēdija. 2014.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kandisa Renuāra. Detektīvseriāls. 2012.g. 7. un 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.05 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 2015.g. 51. un 52.sērija.
23.20 Trauksmes signāls 999. Spraiga sižeta trilleris. 2016.g.
1.30 Rozamunde Pilčere. Valentīnas skūpsts. Drāma. 1.daļa.

Svētdiena, 29. jūlijs
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 2. Animācijas seriāls.
8.00  Vispera. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.42  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  Ēdienu detektīvi. Dok. daudzsēriju filma (ar subt.). 4.sērija.
11.00  Pa pilsētu jumtiem. Tokija. Dok. filmu cikls (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums Marijas Magdalēnas baznīcā.
13.00 Aculiecinieks.*
13.15 Atslēgas (ar subt.).*
13.35 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 23.sērija.
14.35  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
15.50  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
16.25 Salna pavasarī. Rīgas kinostudijas drāma. 1955.g.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.*
18.50 Rozamunde Pilčere. Argentīnas tango. Drāma (ar subt.). 2016.g.

20.30 Panorāma. 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10  Darelu ģimene 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.05 Istabenes dienasgrāmata. Drāma (ar subt.). 2015.g.
23.50  Alekss Igo. Kā putns bez spārniem. Krimināldrāma (ar subt.).
1.30 Savējie sapratīs. Sešdesmitie – sākums. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Province (ar subt.).*
5.30 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dok. f. 2.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams (ar subt.).*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. 15 no 100. Skanstes apkaime (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 12 elementi ainavā.*
9.30 Ar sapni mugursomā.*
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok. seriāls. 7.sērija.
11.00 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 218.–220.sērija.
12.20 Endija piedzīvojumi aizvēsturē. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
12.35 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Seriāls (ar subt.). 2016.g.
12.50  Karaļa jaunais tērps. Vācijas pasaku filma. 2010.g.
14.05 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss
«Balss pavēlnieks».*
17.10 Leģenda. Helmuts Balderis. Dokumentāla filma.

TV3
5.00 Greislenda 2. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
5.55 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
6.55 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.20 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
7.50 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.20 Pīļu stāsti. Animācijas seriāls.
9.10 Sliktie roboti. 3.sērija. Izjokošanas šovs.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Virtuve 5. Krievijas seriāls. 9.–12.sērija.
12.55 Kā kļūt par zvaigzni Brodvejā. ASV komēdija. 2014.g.
14.50 Latiņas celšana. Austrālijas ģimenes filma. 2016.g.
16.50 Brīnumainā aukle un lielais sprādziens. Ģimenes komēdija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Dzīves grāmata. ASV animācijas filma. 2014.g.
21.30 Citādie. 3. daļa: sabiedrotie. Fantastikas filma. 2016.g.
23.50 Krēsla. Rītausma. 1.daļa. Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2011.g.
2.00 Simpsoni 10. Animācijas seriāls.

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
(reģ.Nr.90000418861) aicina darbā
SĒTNIEKU(-CI) (961301) uz nenoteiktu laiku.
Galvenie pienākumi:
• teritorijas uzkopšana – slaucīšana,
grābšana, zāles pļaušana u.c. darbi;
• labiekārtošanas darbi.
Prasības:
• pamatizglītība;
• valsts valodas prasme A1 līmenī;
• atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma
72. panta piektās un sestās daļas prasībām;
• spēja racionāli organizēt savu darbu.
Piedāvājam:
• algu 430 EUR (bruto);
• darba līgumu uz nenoteiktu laiku;
• darba vietu Jelgavā, Zirgu ielā 47a;
• sociālās garantijas.
Pieteikties personīgi Jelgavā, Zirgu ielā 47a,
līdzi ņemot CV.
Tālrunis uzziņām – 63026313.
Lielākais kultūras pasākumu organizators
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»
(reģ.Nr.90001282471)

AICINA SAVAI KOMANDAI PIEVIENOTIES
JURISTU(-I) UZ NOTEIKTU LAIKU.
Galvenie pienākumi:
• izstrādāt, analizēt tiesisku darījumu dokumentus un
tiesību piemērošanas aktus;
• sagatavot dažāda veida līgumus, kontrolēt dokumentu
atbilstību LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
• sagatavot iepirkumu dokumentāciju, piedalīties
iepirkumu komisijās;
• sagatavot prasības pieteikumus un pārstāvēt iestādes
intereses tiesā;
• sniegt juridiskos atzinumus un juridisko palīdzību.
Prasības:
• augsta atbildības izjūta, precizitāte, analītiska un
loģiska domāšana;
• prasme patstāvīgi plānot darbu, nosakot prioritātes
konkrētu darbību veikšanai;
• vēlme strādāt komandā un stresa noturība;
• profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē (profesijas kods: 261101).
CV un motivācijas vēstuli līdz 26.07.2018. sūtīt pa
e-pastu kultura@kultura.jelgava.lv.
Informējam, ka sazināsimies tikai ar otrās atlases
kārtas kandidātiem, kurus uz pārrunām aicināsim
telefoniski.

UZŅEMŠANAS KOMISIJA TURPINA PIEŅEMT DOKUMENTUS ESF GRUPĀS
Jelgavas tehnikums 2018./2019. mācību gadā piedāvā iegūt šādas
profesionālās kvalifikācijas:
JELGAVAS
TEHNIKUMS

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

• autoatslēdznieks (mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā izglītība – 9 vai 12
klases, no 17 gadu vecuma);
• kokapstrādes iekārtu operators (mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā
izglītība – 9 vai 12 klases, no 17 gadu vecuma).

Kāpēc izvēlēties šo profesionālās izglītības
programmu?
• Atbilstoši sekmēm var saņemt stipendiju līdz
115 eiro mēnesī.
• Nodrošināta kvalifikācijas prakses vieta.
• Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas
prakses vietu un izdevumi par naktsmītni
kvalifikācijas prakses laikā.
• Apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana uz

kvalifikācijas prakses laiku un obligātās veselības
pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās
profesijas specifika.
Uzņem nenodarbinātus jauniešus vecumā no
17 līdz 29 (ieskaitot) gadiem.
Dokumentus pieņem Jelgavas tehnikumā (Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 37), 204. kabinetā.
Tālrunis/fakss 63025605, e-pasts
info@jelgavastehnikums.lv.

18.20 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18
junioriem. Latvija – Grieķija.
20.35 Tornis. Vācijas drāma. 2016.g.
22.20 Pasaules kausa izcīņas posms jāšanas sportā Kleistos.
0.20  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.20 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars - 98». «Time after Time».
1.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls (ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Jauniņā 4. ASV komēdijseriāls. 2014.g. 20. un 21.sērija.
6.05 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2010.g. 12.sērija.
6.45 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.10 Doktors Mārtins 7. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
8.10 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 Laipni lūgti kruīzā! 2. Seriāls. 2017.g. 1.sērija.
10.00 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.40 Noliktavu kari 2. Realitātes šovs. 2011.g. 8. un 9.sērija.
11.40 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums. 2017.g. 1.sērija.
12.40 Amerikas sliktākie pavāri 6. Realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
14.35 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 9.sērija.
15.35 Nāvējošās dabas katastrofas. Dok. ser. 2012.g. 4.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 7. Detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
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20.00 LNT ziņas.
20.10 Lieliskais gadsimts. Kosema. 2015.g. 53. un 54.sērija.
22.25 Pūķa sirds. ASV piedzīvojumu filma. 1996.g.
0.20 Vārdi. ASV drāma. 2012.g.

TV3
5.00 Greislenda 2. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
5.50 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
6.45 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 37.sērija.
7.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
7.40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
8.10 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.40 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
9.00 Aizraujošās zoomīklas. Seriāls.
10.00 Superbingo.
11.05 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 5.sērija.
12.50 Amerikāņu nindzjas 4. Realitātes šovs. 2012.g. 17.sērija.
13.45 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 37. un 38.sērija.
14.40 Sliktie roboti. 3.sērija. Izjokošanas šovs.
15.15 Zeme izsauc Eho. Fantastikas piedzīvojumu filma. 2014.g.
17.05 Dzīves grāmata. ASV animācijas filma.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Džungļu izaicinājums. Realitātes šovs. 5.sērija.
20.10 Kurjers 3. ASV un Francijas trilleris. 2008.g.
22.15 Pāris poliču. ASV spraiga sižeta komēdija. 2010.g.
0.25 Vilkatis. ASV šausmu trilleris. 2010.g.

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 19. jūlijs

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

izskanēs Uzvaras parkā

Ņikita Tijušs, 12 gadi

Es mīlu
Katram ir savs uzdevums zināms,
Lai nedziest pavards,
lai katram ir ko ēst un apģērbt dod.
Un jautājums «Vai mīli?»
ir pat neapstrīdams,
Ja katrs dzimteni redzēt citādu prot.
Un, ja rūpju prizmā nedaudz
aizmiglojas prāts
Un gribas bēgt, un meklēt siltu stūri,
Tad attapsies,
ka ilgu vilnis Tavu sirdi māc,
Atgriezīsies mājās,
lai cik tur gāja sūri.
Bet, kā saka, katram mākonim ir
zelta maliņa,
Grūtības var pārvarēt ikviens,

Ja šķiet, ka dzimtene Tava – Latvija
Nestāv vairs kājās, bet ceļos krīt –
palīdzi atkal tai staltai būt!
Mēs katrs esam kā ķēdes posms,
Ejam līdzi, roku rokā, ar laiku,
Mūsos tek senču asinis,
kas ir mūsu sākumposms,
Kas liek redzēt savu zemi maigu.
Un jautājums «Vai mīli?»
ir pat neapstrīdams,
Ja katrs dzimteni redzēt citādu prot.
ANŽELIKA GRAKOVIČA,
Jelgavas Valsts ģimnāzija,
11.m klase

Pasākumi pilsētā
19. jūlijā pulksten 18.30 – tautasdziesmu sadziedāšanās vakars (pilsētas bibliotēkā).
21. jūlijā pulksten 11 – veloekskursija ««Prāta vētras» ceļš no skolas aktu zāles līdz
arēnai». Ilgums – 3 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445. Dalība –
2,50 €, skolēniem – 1,50 € (sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
21. jūlijā pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienu nodarbība «Koka karošu un
skalu paliktņu izgatavošana». Meistari – D.Lēgenbergs un G.Sirēviča. Dalības maksa
– 3,50 €. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
21. jūlijā pulksten 21 – grupas «Prāta vētra» vasaras koncerttūre. Biļešu cena –
25–40 € (pļavā pretī Jelgavas pilij).
28. jūlijā pulksten 22 – zaļumballe ar grupu «Reprīze» J.Kaufelda vadībā. Ieeja – no
pulksten 21. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).
29. jūlijā pulksten 14 – pastaiga pa Jelgavu: ekskursija cikla «Jelgavas likteņstāsti»
ietvaros. Ilgums – 2 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums
– no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
4. augustā pulksten 21 – koncerts «Mana vasaras melodija 2018». Vadītāji – L.Bērziņa un M.Grigalis. Piedalās: A.Mielavs, A.Auzāns, G.Veits, J.Stībelis, Ž.Siksna, A.Ieviņš,
grupa «Vintāža» u.c. Pēc koncerta – balle. Iespēja iegādāties biļeti tikai ballei. Biļešu
cena – 5–18 € (Uzvaras parkā).
11. augustā pulksten 21 – simtgades zaļumballe kopā ar grupu «Tirkizband»
(Uzvaras parkā).
12. augustā pulksten 17 – Liepājas ceļojošā leļļu teātra «Maska» muzikāla izrāde
bērniem «Brīnumstabulīte». Ieeja – bez maksas. Režisore – A.Lieldidža (Uzvaras parkā).
18. augustā pulksten 22 – zaļumballe ar Gunti Skrastiņu un grupu «No pusvārda».
Ieeja – no pulksten 21. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).
18. augustā pulksten 12 – «Pludmales festiņš»: pasākums ģimenēm un ne tikai
(Lielupes promenādē).
18. augustā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Ciemos pie Jelgavas apkārtnes
ražotājiem». Ilgums – 8 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (sākums
– no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
18. augustā pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienu nodarbība «Podniecība – keramikas krūzītes izgatavošana». Meistare – K.Cukura. Dalības maksa – 5 €. Pieteikšanās
pa tālruni 63005447, 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
19. augustā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Meldermeitiņa».
Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).
23. augustā pulksten 14 – staļinisma un nacisma upuru piemiņas brīdis (Svētbirzē).

Izstādes
Līdz 29. jūlijam – «Mākslinieki Latvijas simtgadei»: Dz.Adieņa gleznu izstāde
«Otrā elpa» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 20. jūlija līdz 22. septembrim – izstāde «Kustība. Osvalda Rožkalna glezniecība» (Vācija) (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 27. jūlija – Rīgas Porcelāna muzeja izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
No 20. jūlija līdz 20. septembrim – izstāde «Kustība. Osvalda Rožkalna glezniecība» (Vācija) (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 29. augustam – Ilzes Egles izstāde «Ceļā ar sevi. Dienvidi» (Ādolfa Alunāna
memoriālajā muzejā).

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

ar populārās mūzikas skaņdarbiem
un līdz pat roķīgākām dziesmām,
«Koncerta «Mana vasaras
bet pasākuma moto ir nemainīgs –
melodija», kas pērn notika
«Un kura ir tava vasaras melodija?».
Pasta salā, ieraksts bija
Tādēļ ikvienam jelgavniekam vēl
pagājušā gada jūnija skapirms koncerta ir iespēja nobalsot
tītākā pārraide telekanālā
par savu vasaras melodiju – balsoLNT, tāpat koncerts iekļuva
šana atklāta portālā www.jelgava.lv,
Latvijas mēneša skatītāko
bet jelgavnieku izvēlētās dziesmas
pārraižu top 10. Tas ir
izpildītājs tiks apbalvots Uzvaras
apliecinājums, ka esam
parkā 4. augustā. S.Mohovikovs
gaidīts notikums kultūras
skaidro, ka katrs mākslinieks bija
dzīvē. Šovasar koncerts
aicināts iesūtīt trīs kompozīcijas, kas
Uzvaras parkā ikvienu aivarētu kļūt par šīsvasaras melodiju,
cina 4. augustā pulksten
bet pasākuma veidotāji izvēlējās
21,» par koncertu «Mana
vienu no katra, ko nodot klausītāju
vasaras melodija» saka pabalsojumam. «Lai šis koncerts atkal
sākuma producents Sandis
sniedz iespēju satikties draugiem un
Mohovikovs.
ģimenēm, atnākt vakarā uz Uzvaras
parku Jelgavā un jauki pavadīt laiku
Šogad koncertā varēs izbaudīt labas mūzikas pavadījumā!» uz kondaudzveidīgu programmu – sākot certu aicina pasākuma režisore Dita

Torstere-Stepīte.
«Manu vasaras melodiju» ieskandinās Ainars Mielavs, Atis Auzāns,
Guntis Veits, Jānis Stībelis, Žoržs
Siksna, Rikardions, Liene Šomase,
māsas Legzdiņas, Atis Ieviņš, Kristīne Prauliņa, grupa «Crazy dools»,
muzikālā apvienība «Vintāža» un
citi mūziķi. Pasākumu vadīs TV
personības Liene Bērziņa un Māris
Grigalis. Bet pēc pusnakts Uzvaras
parkā notiks balle ar grupu «Credo».
Biļetes var iegādāties Jelgavas
kultūras namā un «Biļešu paradīzes»
kasēs un internetā. Cena – 8–18 eiro.
Jāpiebilst, ka ieejas biļete būs derīga
arī zaļumballei pēc koncerta. Tāpat
var nopirkt biļeti tikai uz balli, cena
– 5 eiro. S.Mohovikovs aicina apmeklētājus biļetes iegādāties savlaicīgi,
jo pasākuma norises dienā tās būs
dārgākas.

Izmanto iespēju iemācīties makšķerēt
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien Lielupes labā krasta
promenādē notika jau otrais
makšķerēšanas festivāls, kurā
bērni līdz 14 gadu vecumam
bez maksas varēja mācīties
makšķerēt. «Pasākumā piedalījās ap 200 cilvēku, no
kuriem vairāk nekā puse – ne
tikai bērni, bet arī viņu vecāki
– makšķeri rokās turēja pirmo
reizi,» norāda viens no pasākuma organizatoriem Kārlis
Goldmans.
Bija arī dalībnieki, kuri makšķerēšanas festivālu apmeklēja jau pērn. «Mana
meita šādu pasākumu apmeklēja arī
pagājušajā gadā. Viņai patika, tāpēc
nolēmām arī šoreiz atnākt, it īpaši, ja
ir tik labs laiks,» stāsta astoņgadīgās
Madaras mamma Iveta. «Makšķerēšana ir labs un demokrātisks hobijs, jo
nešķiro pēc dzimuma un vecuma. Tā
māca pacietību, jo ir jāsagaida sava zivs
un, ja sapiņķerējas aukla, tā jāatpiņķerē.
Makšķerējot nepieciešama koncentrēšanās un spēja noturēt uzmanību. Tā māca
priecāties par lomu, lai kāds arī tas būtu,
un nebēdāties, ja neko neizdevās noķert.
Makšķerēšana ļauj izvirzīt mērķi un censties to sasniegt, sniedzot gandarījumu,
ja izdodas,» spriež Iveta, papildinot, ka tā
ir arī ļoti laba atpūta brīvā dabā.
Savukārt Artūrs, kuram ir 14 gadi,
makšķerē jau gadus piecus sešus. To
viņam iemācīja opis, kurš esot labs
makšķernieks un zēnu bieži ņemot līdzi
uz copi. «Lielākoties makšķerēju laukos
dīķī, bet sanāk arī Jelgavā – vairāk gan
Driksā, jo tur var noķert daudz zivju,»

Makšķerēšanas
festivālā dalībnieki varēja arī
iesaistīties radošajās darbnīcās
– atpazīt zivis,
ar bumbiņu
trāpīt makšķernieka zābakos,
piedalīties
mezglu siešanas
nodarbībā, kā
arī izpētīt, kādas
zivis dzīvo Latvijas ūdeņos.
Foto: Ivars Veiliņš
stāsta Artūrs, norādot, ka noķertās zivis
visbiežāk laiž atpakaļ ūdenī. «Gribēju
noķert lielu zivi, bet neizdevās. Bija pieķērusies viena apmēram 15 centimetrus
gara zivs, bet, kad vilku ārā, tā nokrita
no āķa,» norāda zēns. Viņš pasākumā
piedalījās kopā ar 11 gadus veco brāli
Edvīnu, kuram makšķerēt iemācījis
tētis. «Man neveicās – nevienu zivi nenoķēru,» tā Edvīns.
Lai gan pasākuma dalībnieki sacentās
par lielāko lomu, K.Goldmans uzsver, ka
tas nav svarīgākais. «Sacensība ir visur,
kaut vai skolā, kurā atzīmju sistēma visu
laiku liek būt labākam par citiem. Šeit, it
īpaši, ja makšķerē pirmo reizi, ir svarīgi,
lai izdotos noķert zivi, jo tas bērnam ļauj
noticēt, ka viņš var,» stāsta organizators,
piebilstot, ka mazās zivis pie krasta tika
iebarotas un ķērās. Pēc viņa aplēsēm,
vairāk nekā puse dalībnieku tika pie
loma. Kopumā no Lielupes izvilkts vairāk nekā 100 zivju, kuras pēc pasākuma

tika ielaistas atpakaļ upē. Lielāko zivi –
126 gramus smagu sapalu – noķēra 11
gadus vecā Marta Čihiržina.
Pasākuma organizatori dalībniekiem
nodrošināja arī makšķeres, tomēr daudzi
nāca ar savām. «Nebijām cerējuši, ka
būs tik liela atsaucība, bet tas priecē, jo
apliecina, ka makšķerēšana ir populāra.
Un tas ir lieliski, jo Jelgavā ir tik skaista
vieta kā Lielupes labā krasta promenāde, kur vecāki kopā ar bērniem var
makšķerēt,» piebilst K.Goldmans. Tāpat
pasākuma dalībnieki varēja iesaistīties
radošajās darbnīcās – atpazīt zivis, ar
bumbiņu trāpīt makšķernieka zābakos,
piedalīties mezglu siešanas nodarbībā,
kā arī izpētīt, kādas zivis dzīvo Latvijas
ūdeņos.
Bērnu makšķerēšanas festivālu
organizēja jelgavnieki Jānis Cirsis un
K.Goldmans ar Jelgavas pilsētas pašvaldības jauniešu iniciatīvu konkursa
«Jaunieši var» atbalstu.

