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Tirgu pie stacijas plāno
pārcelt trīs gadu laikā

 Sintija Čepanone

Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai pasteidzinātu tirgus modernizāciju un pārcelšanu
pie dzelzceļa stacijas, kur saskaņā ar Jelgavas pilsētas
attīstības programmu iecerēts izveidot satiksmes termināli un tirgu, pagājušajā nedēļā Jelgavas pilsētas
dome pieņēma lēmumu par privātā kapitāla piesaisti
pašvaldības īpašumā esošajai kapitālsabiedrībai SIA
«Jelgavas tirgus». Potenciālie investori pieteikumus var
iesniegt līdz 12. augustam.
Apstiprinātajos SIA «Jelgavas
tirgus» pamatkapitāla palielināšanas noteikumos norādīts, ka
pamatkapitāla palielināšanas
mērķis ir pārtikas un nepārtikas
tirgus būvniecība un izveide Sporta ielā 2B un Zemgales prospektā
19A trīs gadu laikā. Pamatkapitālu
plānots palielināt par 800 000 eiro,
piešķirot jaunajam sabiedrības dalībniekam 800 000 kapitāla daļas.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas
pilsētas karogu»
rezultāti

Paldies 208 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija
jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
karogu ir publicēti 28. jūlija numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija
publicēti 13 pilsētas karogi. Pareizi
atbildēja 138 dalībnieki.
Balvu saņem katrs desmitais parei
zās atbildes autors – Daina Kārkliņa,
Nataļja Aņisko, Olga Dakstiņa,
Ludmila Markeviča, Līga Barovska,
Tamāra Bondarenko, Gunārs Segliņš, Ilze Palabinska, Mārtiņš Roze,
Kristīne Ziemele, Irēna Sloga, Jānis
Sinkevičs, Sanita Hercberga.
Balvu no Jelgavas pilsētas
pašvaldības var saņemt, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005556
vai 63005574.

Potenciālie investori pieteikumu
tirgus kapitāla daļu iegūšanai,
jaunizveidojamā tirgus teritorijas
plānojuma skici un tirgus attīstības koncepciju var iesniegt līdz
12. augusta pulksten 12 Jelgavas
pilsētas domes administrācijas
Administratīvās pārvaldes Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā
11, 131. kabinetā.
Gatavību investēt tirgus attīstī-

bā jau paudis SIA «ERA2K TT».
Tā īpašnieks Vladimirs Šalajevs
norāda: «Tirgus vadības mērķis
ir izveidot modernu tirgu jaunā
vietā, piesaistot jaunus nomniekus, tostarp tirdzniecības centrus,
kino. Lai to panāktu, jāiegulda
liels darbs, nepieciešami arī lieli
līdzekļi. Es kā Jelgavas iedzīvotājs
esmu ieinteresēts, lai pilsētā šāds
tirgus būtu, tāpēc esmu gatavs
ieguldīt savu naudu.» Jāpiebilst,
ka saskaņā ar pamatkapitāla
palielināšanas noteikumiem investoram nauda SIA «Jelgavas
tirgus» pamatkapitālā jāiemaksā
sešu mēnešu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas.
Šobrīd SIA «Jelgavas tirgus»
pamatkapitāls ir 751 245 eiro.
Pēdējos gados tas strādā ar zaudējumiem, jo attīstīt tirgu esošajā

teritorijā nav iespējams – liela daļa
tirgus teritorijas ir privātīpašumi.
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektorā informē, ka tirgus ēkas
ir apsekojuši Būvniecības valsts
kontroles biroja speciālisti un
pašvaldībai snieguši atzinumu, ka
paviljoni ir sliktā tehniskā stāvoklī.
Tirgus esošajā vietā vēl var darboties dažus gadus, jo uzņēmumam
ir finanšu rezerve un nav ārēju
saistību, tomēr jāmeklē attīstības
risinājumi.
Maijā Jelgavas dome pieņēma
lēmumu uz 30 gadiem iznomāt
SIA «Jelgavas tirgus» zemesgabalus Sporta ielā 2B un Zemgales
prospektā 19A tirgus attīstībai un
saimnieciskās darbības veicināšanai. Abi zemesgabali ir Jelgavas
pilsētas pašvaldības īpašums un
iznomāti bez tiesībām tos atsavi-

nāt. SIA «Jelgavas tirgus» valdes
loceklis Valdis Labanovskis lēš,
ka jau šoruden sāksies jaunā
kompleksa, kurā atradīsies tirgus,
autoosta un tirdzniecības telpas,
un papildu stāvlaukuma projektēšana. Pēc optimistiskākajām
prognozēm, projektam vajadzētu
būt gatavam 2017. gada pirmajā
pusē, kad varētu tikt uzsākts
būvniecības nulles cikls.
Jāpiebilst, ka 2015. gadā Jelgavas pilsētas pašvaldība, virzoties
uz mūsdienu prasībām atbilstoša
tirgus un multimodālā transporta
mezgla izbūvi, ap dzelzceļa staciju
sakārtoja sešus ielu posmus 1900
metru kopgarumā, izbūvēja jaunu Sporta ielas posmu, izveidoja
stāvvietas 250 automašīnām pie
Sporta ielas un sakārtoja satiksmes organizāciju šajā teritorijā.

FK «Jelgava» Izraēlā sagaida līdzjutējs no Telavivas
 Jānis Kovaļevskis

Šodien pulksten 20 FK
«Jelgava» Jeruzalemē
Eiropas līgas 3. kvalifikācijas kārtas atbildes
spēlē tiksies ar vietējo
«Beitar». Pirmajā spēlē
28. jūlijā Rīgā, «Skonto» stadionā, jelgavnieki nospēlēja neizšķirti
(1:1), un tas nozīmē,
ka atbildes spēlē būs
nepieciešama uzvara
vai rezultatīvs neizšķirts.
Komanda 18 spēlētāju, pavadošā personāla un 76 līdzjutēju
sastāvā Jeruzalemē ieradās jau
2. augusta pievakarē, lai aprastu
ar vietējiem apstākļiem un vairāk
nekā 30 grādu svelmi, kas uz spēles laiku gan varētu mazināties.
Ierindā ir tie paši 16 futbolisti,
kuri bija spēles pieteikumā, abām
komandām tiekoties Rīgā, kā arī
jauniegūtais leģionārs lietuvietis
Karolis Laukšzemis, kurš gan ne-

varēs spēlēt, jo Eiropas līgā šosezon
jau paguvis pārstāvēt FK «Suduva». Mājās palikuši traumētie
Kirilo Siličs un Daniils Turkovs, kā
arī apslimušais Verners Zalaks, bet
četru spēļu diskvalifikāciju turpina
izciest Abdulajs Diallo.
Latvijas Futbola federācijas
sporta direktors jelgavnieks Dainis
Kazakevičs pirms gaidāmās spēles
uzsvēra, ka svarīgākais šajā spēlē
būs nosargāt savu vārtu drošību,
jo vismaz vienus vārtus gūt jelgavniekiem ir pa spēkam. «Mēs jau
esam bijuši šādā situācijā pērn,
kad pēc 1:1 pret Bulgārijas «Litex» Jelgavā izbraukumā spējām
panākt 2:2, kas ļāva kvalificēties
nākamajai kārtai. Papildu stimuls
komandai varētu būt arī atmosfēra tribīnēs,» tā D.Kazakevičs.
Interesanti, ka jelgavniekus Jeruzalemē sagaidīja kluba līdzjutējs
Edgars Kristāls, kurš deviņdesmito gadu vidū no Jelgavas kopā ar
ģimeni pārcēlies dzīvot uz Izraēlu.
Lai gan latviešu valoda Edgaram
piemirsusies, viņš joprojām lasa

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

Jelgavas futbolistus Jeruzalemē sagaidīja kluba līdzjutējs Edgars
Kristāls (vidū), kurš deviņdesmito gadu vidū no Jelgavas kopā
Foto: Ivars Veiliņš
ar ģimeni pārcēlies dzīvot uz Izraēlu.
Latvijas portālus un seko līdzi
Jelgavas futbola kluba gaitām
neklātienē. «Mans tēvs strādāja
RAF par inženieri un no četru
gadu vecuma ņēma mani līdzi uz
«RAF Jelgava» futbola komandas
spēlēm. Kopš tā laika jūtu līdzi komandai, tādēļ biju ļoti priecīgs, ka
jelgavnieki Eiropas līgā tiekas ar
Izraēlas komandu un varēšu spēli
apmeklēt klātienē,» tā Edgars,
kurš nākotnē plāno atgriezties uz
dzīvi Latvijā.

63048800

Spēle notiks Teddy stadionā, kas
spēj pulcēt 34 tūkstošus skatītāju,
bet uz jelgavnieku spēli tiek gaidīti
aptuveni 20 tūkstoši līdzjutēju. Arī
tas būs jauns izaicinājums mūsu
futbolistiem, jo lielākā daļa no
viņiem nekad nav spēlējuši tik liela
līdzjutēju skaita priekšā.
Spēli tiešraidē varēs vērot kanālā www.best4sports.tv, bet reportāžām par Jelgavas futbolistu gaitām
Jeruzalemē aicinām sekot līdzi
portālā www.jelgavasvestnesis.lv.

Lai veicinātu īpašumu
pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, kā arī atbalstītu iedzīvotāju iniciatīvu piedalīties ielas
kanalizācijas un ielas
ūdensapgādes tīklu izbūvē, šī gada pašvaldības budžetā līdzfinansējuma nodrošināšanai
tika paredzēti attiecīgi
30 000 un 50 000 eiro.
Tiesa, visi šim mērķim
pieejamie līdzekļi tā arī
netiks apgūti iedzīvotāju nelielās aktivitātes
dēļ, toties tie, kuri tomēr sasparojās komunikāciju izbūvei, jau
rudenī varēs novērtēt
centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojumu priekšrocības.
«Šogad pirmo reizi pilsētā tika
piedāvāta iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamo
māju pieslēgšanai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai jeb kanalizācijas pievada izbūvei savā
īpašumā. Tiesa, no pašvaldības
budžetā šim mērķim paredzētajiem 30 000 eiro saskaņā ar jau
noslēgtajiem līdzfinansējuma
līgumiem apgūta būs vien trešā daļa,» stāsta SIA «Jelgavas
ūdens» Projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode. Kanalizācijas pievada būvniecību savā
kopīpašumā šogad apņēmušies
veikt trīs daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji (Garozas ielā 66 un 68,
kā arī Dobeles ielā 52) un piecu
privātmāju saimnieki (Druvu ielā
4, Palu ielā 10 un 12, Riņķa ielā 9
un Vīgriežu ielā 23).
I.Strode piebilst, ka pieslēgšanās centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, atbilstoši izstrādātajai apliecinājuma kartei
izbūvējot pievadu savam īpašumam, jānodrošina trīs mēnešu
laikā, tostarp pievads jānodod
ekspluatācijā un ar «Jelgavas
ūdeni» jānoslēdz līgums par
pakalpojuma lietošanu.
Jāatgādina, ka šajā programmā
pašvaldības līdzfinansējums tika
paredzēts ne vairāk kā 50 procenti no pieslēguma būvdarbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot
2500 eiro dzīvojamajām mājām ar
četriem vai vairāk dzīvokļiem un
nepārsniedzot 1000 eiro pārējām
dzīvojamajām mājām. Kopējais
iedzīvotāju sagatavotajos pieteikumos pieprasītais pašvaldības
atbalsts kanalizācijas pievada
izbūvei ir 9482,78 eiro.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Paaugstinātais nodoklis nav
motivējis graustu īpašniekus
 Jānis Kovaļevskis

« Pē c B ū v n i e c ī b a s
valsts kontroles biroja
(BVKB) datiem, šobrīd
Jelgavā neviens no sabiedriski nozīmīgajiem
objektiem nav kritiskā
stāvoklī un neviena
objekta ekspluatācijas
pārtraukšana nav pieprasīta. Savā ziņā mūs
glābj padomju laika
neefektīvā būvniecība,
kad visi būvkonstrukciju elementi tika celti
ar pamatīgu rezervi.
Tas šobrīd ļauj ēkas
ekspluatēt ilgāk par
to plānoto kalpošanas
laiku,» stāsta Jelgavas
pilsētas pašvaldības
Būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina.

Pilsētā ir daudz ēku, kuras
nav nodotas ekspluatācijā?
Pietiekami daudz, jo prasības, kas jāizpilda, lai ēku
nodotu ekspluatācijā, ir samē-

Vai jums ir skaidrs,
cik turpmāk
maksāsiet par
elektrību?
Diāna,
friziere:
– Vēl neesmu iedziļinājusies, kā
izmaiņas sadales pakalpojuma tarifos ietekmēs mani,
bet zinu, ka tās stājās spēkā 1.
augustā. Informāciju par izmaiņām saņēmu savā e-pastā, taču
vēl neesmu tuvāk iepazinusies
ar šo izmaiņu būtību. Uzskatu,
ka pārmaiņas ieviest nebija nekādas vajadzības – tikai kārtējais
papildu maksājums cilvēkiem.
Ivans, pensionārs:
– Esmu informēts, ka
turpmāk par
elektrību
maksāsim
vairāk, taču man un sievai nav
saprotams, kā var piemērot
maksu par skaitītājiem, ja es pareizi saprotu. Mums nav skaidra
šī tarifa izmaiņu būtība, un
uzskatām, ka pamatotas vajadzības ieviest jaunu maksājuma
kārtību nebija.

Sarunā ar Būvinspekcijas vadītāju – plašāk par to, kas šobrīd
jāņem vērā, uzsākot būvdarbus,
un ko praksē mainījis jaunais
Būvniecības likums.
Jaunā Būvniecības likuma prasības ir paaugstinātas ne tikai sabiedriski
nozīmīgajiem objektiem –
tās attiecas arī uz tiem, kas
vēlas ko celt vai pārbūvēt
savā privātīpašumā. Kā tas
iespaidojis ikdienas darbu,
kontrolējot šo procesu?
Līdz ar 2014. gada 1. oktobri
būvniecības nozarē notika mazā
revolūcija, jo stājās spēkā jaunā likuma normas. No Būvinspekcijas
funkciju viedokļa šīs izmaiņas
nav pārāk lielas, bet prasības
pret potenciālo būvnieku gan
kļuvušas stingrākas. Atbilstoši
spēkā esošajam regulējumam
būvniecības process sākas jau
ar būvniecības ieceri, kura kopā
ar skici jāiesniedz saskaņošanai
pašvaldības Būvvaldē, un tikai
tad var ķerties pie projektēšanas darbiem. Diemžēl to cilvēki
bieži pārkāpj un darbus uzsāk
vēl pirms visu saskaņojumu saņemšanas. Šādās situācijās esam
spiesti apturēt būvdarbus, un tas
cilvēkam izmaksā vēl dārgāk.
Ir arī atsevišķi gadījumi, kad
neizpildīto būvniecības prasību
dēļ esam spiesti pieprasīt ēkas
nojaukšanu. Piemēram, Aroniju
ielā tika uzsākta ēkas būvniecība,
nesaņemot rakstisku piekrišanu
no kaimiņiem. Tas ir pietiekams
iemesls, lai pieprasītu ēkas nojaukšanu. Tādēļ pirms jebkuru
būvdarbu uzsākšanas aicinu
rūpīgi pārliecināties par to, vai
ir ievēroti visi nosacījumi.
Arī būvatļaujas pagarināt
vairs nevar bezgalīgi. Būvdarbi
jāpabeidz un ēka jānodod ekspluatācijā astoņu gadu laikā.
Tiem, kas būvniecību uzsākuši
pirms 2014. gada 1. oktobra,
maksimālais termiņš ir 2022.
gada 30. septembris. Ja līdz
šim laikam ēka nebūs nodota
ekspluatācijā, tiks piemērots
nekustamā īpašuma nodoklis
trīs procentu apmērā no kadastrālās vērtības. Tas nozīmē,
ka nodoklis būs aptuveni 15
reizes lielāks nekā gadījumā, ja
viss tiks paveikts termiņā.

Pilsētnieks vērtē

«Labākais risinājums graustu problēmai būtu ekonomiskās aktivitātes palielināšanās nekustamā īpašuma tirgū. Augot
pieprasījumam pēc mājokļiem, ražošanas un biroja telpām, parādītos arī interese par tādiem objektiem kā Pumpura ielā
Foto: Austris Auziņš
3A,» tā Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina.
rā augstas. Ēkā jābūt pilnībā
pabeigtiem fasāžu izbūves darbiem, jābūt izbūvētām visām
inženierkomunikācijām, vismaz vienai dzīvojamajai istabai,
sanitārajam mezglam, virtuvei
un labiekārtotai teritorijai
ielas pusē. No dokumentācijas
nepieciešama kadastrālā uzmērīšanas lieta, kas izmaksā
ap trīs eiro par kvadrātmetru.
Jāiesniedz dūmvadu kanālu
pārbaudes un elektroinstalāciju
pārbaudes akti, kurus apstiprina sertificēti speciālisti. Ja ēkas
būvniecība uzsākta pēc 2009.
gada, nepieciešams arī ēkas
energoefektivitātes novērtējums. Samērā grūti izpildāma
prasība ir arī ēkas arhitekta
atzinuma saņemšana par veikto
būvdarbu atbilstību projektam,
jo bieži vien ēkas būvniecība ir
uzsākta pirms desmit un vairāk
gadiem un arhitekti dažādu
iemeslu dēļ nav sasniedzami.
Ņemot vērā, ka visu šo prasību izpilde izmaksā samērā
dārgi, esam nākuši pretim
pilsētniekiem – no šī gada vairs
netiek piemērota pašvaldības
nodeva 70 eiro apmērā par
ēkas pieņemšanu ekspluatācijā.
Jāuzsver arī tas, ka jaunbūvēs,
kuras nav nodotas ekspluatācijā, dzīvot ir aizliegts. Par to var
tikt piemērots sods.
Ar kādiem būvniecības
noteikumu pārkāpumiem
nākas saskarties visbiežāk?
Visbiežāk sastopamies ar jau
minēto nelikumīgo būvniecību, īpaši gadījumos, ja cilvēks
būvē privātmāju pašu spēkiem.
Šādās situācijās cilvēki daudz
brīvāk uztver likumā noteiktās
prasības. Kopumā gan privātmāju būvniecība, salīdzinot ar tā
sauktajiem treknajiem gadiem,
ir gājusi mazumā. Šobrīd nopirkt gatavu ēku ir ievērojami
lētāk, nekā iegādāties zemi un
būvēt pašam. Ja vēl 2008. gadā
kopumā izsniedzām vairāk nekā
500 būvatļauju, tad šobrīd šis
skaitlis ir zem 200. Arī eksplua-

tācijā pieņemto ēku skaits ir
būtiski samazinājies: 2008. gadā
ekspluatācijā pieņēmām 270
būves, bet 2015. gadā – tikai 162.
Lai pieslēgtu īpašumu
centralizētajam ūdensvadam vai saimnieciskajai
kanalizācijai, nepieciešama
apliecinājuma karte (līdzvērtīga projektam – red.)
un jāpiesaista sertificēts
būvnieks. Agrāk to bija iespējams paveikt atvieglotā
veidā. Cik samērīgs ir šāds
regulējums?
Pašvaldības iebilda pret šo
prasību, tomēr Ekonomikas
ministrija likuma veidošanas
gaitā uzstāja, ka izņēmumus
nevaram pieļaut. Tagad esam
nonākuši situācijā, ka cilvēki
ekonomisku apsvērumu dēļ
neizmanto «Jelgavas ūdens»
izbūvēto infrastruktūru, jo pieslēgšanās atkarībā no tā, cik
tālu atrodas tīkli, var izmaksāt
pat līdz 3000 eiro. Apzināmies,
ka Jelgavā augstā gruntsūdens
līmeņa dēļ dažādi individuālie
risinājumi nav vēlami, tādēļ
šobrīd pašvaldībā strādājam
pie tā, lai panāktu izmaiņas
noteikumos un pieslēgšanās
centralizētajiem tīkliem
cilvēkiem būtu izdevīgāka. Līdzīga situācija ir arī citās pašvaldībās.
BVKB ir apsekojis arī lielāko daļu pilsētas sabiedrisko ēku – kādi ir secinājumi?
Vai Jelgavā ir daudz tā saukto problemātisko būvju?
Mums ir laba sadarbība ar
BVKB. Tiekam pieaicināti,
kad viņi ar savu komisiju pieņem ekspluatācijā sabiedriski
nozīmīgos objektus. Pēdējais
lielākais objekts, kur strādājām
kopā, bija 2. internātpamatskolas sporta halle Filozofu ielā.
Tas bija sarežģīts objekts, jo
pilsētā pirmo reizi tika realizēts
zemas enerģijas patēriņa ēkas
būvniecības projekts. Tāpat
mums ir pieejama informācija

par biroja veiktajiem sabiedrisko
ēku apsekojumiem pilsētā. Atsevišķas nepilnības tika konstatētas Jelgavas tirgus paviljonos,
Zemgales veselības centrā un
Jelgavas poliklīnikā, bet pēc
saņemtajiem aizrādījumiem nepilnības novērstas vai piedāvāti
risinājumi, lai ēku ekspluatācija
nebūtu jāpārtrauc.
Kādā stāvoklī ir tā sauktā padomju laika apbūve,
piemēram, vecie universālveikali?
Šajā ziņā daudz kas ir atkarīgs no ēkas īpašnieka. Daudzdzīvokļu māju gadījumā tie ir
dzīvokļu īpašnieki. Ja ēka ir
ekspluatēta atbilstoši nosacījumiem, veiktas regulāras
apsekošanas un nepieciešamie remontdarbi, lielākoties
viss ir kārtībā. Jāņem vērā,
ka padomju laikā bieži vien
būvmateriāli netika taupīti
un izlietoti racionāli, tādēļ
ēku nestspēja un kalpošanas
laiks parasti ir lielāks nekā
paredzēts tehniskajā dokumentācijā. Tas attiecas arī uz
minētajām universālveikalu ēkām, tostarp «Kanclera
namu», «Rosmi», «Pērnavu».
Tomēr jāņem vērā, ka atbilstoši likumdošanai īpašniekam
sabiedriskajām ēkām tehniskā
apsekošana jāveic ne retāk kā
reizi desmit gados. Daudzās
publiskā pielietojuma ēkās,
piemēram, izglītības iestādēs,
ir veikti energoefektivitātes
uzlabošanas darbi, kuri būtiski palielinās ēku kalpošanas
laiku. Sarežģītāka situācija
ir ar daudzdzīvokļu ēkām, jo
dzīvokļu īpašniekiem parasti
ir grūti vienoties par veicamo
darbu apjomu un finansēšanas
kārtību. Daļā ēku renovācijas
projekts ir laba iespēja vienlaikus ar ēkas siltināšanas
darbiem, kuriem iespējams
piesaistīt ES līdzfinansējumu,
paveikt arī citas nepieciešamās
lietas. Piemēram, sakārtot
sliktā tehniskā stāvoklī esošos

balkonus un nomainīt bojāto
jumta segumu.
Cik plašs šobrīd ir Jelgavas graustu saraksts, un kā
šo cīņu pret nesakopto objektu īpašniekiem ietekmē
iespēja piemērot augstāku
nekustamā īpašuma nodokļa likmi?
Pilsētas graustu sarakstā ir
23 objekti, un jāatzīst, ka šobrīd
likumā paredzētās sankcijas un
iespēja piemērot paaugstināto
NĪN likmi trīs procentu apmērā
šo objektu saimniekus nemotivē
sakārtot īpašumus. Pat nojaukšana maksā lielu naudu, un,
ja īpašniekam šo līdzekļu nav,
nekādi piespiedu mehānismi
nedarbosies. Tas gan nenozīmē,
ka mēs neko nedarām. Regulāri piemērojam administratīvo
sodu, bēdīgi slavenajā jaunbūvē
Pumpura ielā 3A par pašvaldības
līdzekļiem esam veikuši logu un
durvju aizmūrēšanas darbus,
tomēr pēc laika ieeja jau atkal ir
izlauzta. Daļai objektu regulāri
mainās īpašnieki, kurus likumā
paredzētā veidā ir grūti sasniegt.
Šajā ziņā atbalstāms priekšlikums būtu izveidot katram valsts
iedzīvotājam oficiālo elektronisko
adresi, jo praksē deklarētajās
adresēs iedzīvotāji ne vienmēr ir
sasniedzami. Arī bankas pārņemtos īpašumus sakārtot nesteidz.
Savā ziņā sanāk cīņa ar
vējdzirnavām?
Tik bezcerīgi gan nav – atsevišķos objektos ir arī pozitīvas tendences. Tā, piemēram,
tikko bijušā linu kombināta
teritorijā īpašnieks par saviem
līdzekļiem nojaucis bīstamās
ēkas. Īpašnieks nomainījies arī
nepabeigtajai jaunbūvei Dobeles
šosejā 86, kur ir iecere nojaukt
augšējos stāvus un pabeigt ēkas
celtniecības darbus. Graustu
sarakstā esošos objektus apsekojam bieži, tāpat sekojam
līdzi informācijai par īpašnieku
maiņu, lai varētu nekavējoties
reaģēt. Tas ir ikdienas darbs.

Sarmīte,
klientu konsultante:
– Par izmaiņām tarifos
esmu informēta – tas
tika plaši stāstīts televīzijā un
drukātajos medijos. Manuprāt,
šādas pārmaiņas bija nepieciešamas, lai cilvēki izvērtētu
savu elektroenerģijas patēriņu.
Piemēram, daudzām saimniecībām ir trīsfāžu pieslēgums, bet
elektroenerģijas patēriņš – minimāls. Šī sistēma ļaus efektivizēt
elektrības patēriņu gan lielām
saimniecībām, gan nelieliem
mājokļiem.
Inita, juriste:
– Esmu lasījusi informāciju par grozījumiem
internetā –
«Elektrum»
mājaslapā – un zinu, ka no 1.
augusta spēkā stājās izmaiņas
elektroenerģijas tarifos, bet
par to ietekmi uz manu rēķinu
esmu informēta visai nosacīti.
Artūrs, metinātājs:
– Mūsu ģimenē ir tā,
ka rēķinus
maksā mana
sieva, tādēļ
es personīgi šīs izmaiņas neizjūtu. Nemāku teikt, cik tad mēs
turpmāk maksāsim par elektrību.
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Ar pašvaldības līdzfinansējumu
paplašinās komunikācijas
No 1.lpp.

Tikai ceturto daļu no kopumā pieejamajiem 50 000 eiro
jelgavnieki pieteicās izmantot,
gar savu īpašumu izbūvējot
ielas kanalizācijas un ielas
ūdensapgādes tīklus. Atšķirībā no iepriekšējiem diviem
gadiem, kad pašvaldības līdzfinansējumu varēja piesaistīt
tikai ielas kanalizācijas tīklu
izbūvei, šogad tika piedāvāta
iespēja pretendēt uz atbalstu
arī ielas ūdensapgādes tīklu paplašināšanai. Diemžēl neviens
no pretendentiem nepieteicās
izbūvēt abus tīklus vienlaicīgi.
Atbilstoši apstiprinātajiem
pieteikumiem un jau noslēgtajiem līgumiem par pašvaldības
līdzfinansējuma nodrošināšanu ielas kanalizācijas tīklu un
pievada izbūve tiks īstenota
Aroniju ielā 19, bet ūdensapgādes tīkli tiks paplašināti
Vīgriežu ielā 18, 20, 21 un 23,
Parka ielā 21a un Vidus ielā 25.
Kopējais šim mērķim pieprasītais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir 12 341,27 eiro.

 Sintija Čepanone

Tuvākajos mēnešos ar
izmaiņām transporta
kustībā jārēķinās, pārvietojoties pa Dobeles
ielu: posms no Uzvaras
ielas līdz Pasta/Blaumaņa ielai šomēnes slēgts
ūdensvada remontdarbu dēļ, savukārt pēc
tam tur tiks atjaunota
lietus kanalizācija.
«Šajā Dobeles ielas posmā visā
garumā tiks izbūvēts ūdensvads,»
informē SIA «Jelgavas ūdens»
tehniskais direktors Viktors Juhna, atklājot, ka kopējais ielas tīklu
garums, ko plānots nomainīt, ir
187,3 metri, savukārt pievadi tiks
izbūvēti apmēram 70 metru kopgarumā. Plānots, ka ūdensvada
remontdarbi šajā posmā ilgs līdz
31. augustam.
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka darbu laikā
Dobeles ielas posmā no Uzvaras
ielas līdz Pasta/Blaumaņa ielai
satiksme būs slēgta. Tāpat slēgta
kreisā braukšanas josla Uzvaras

ZIŅAS

Svin simto jubileju

«No vienas puses, iedzīvotāju
aktivitāti šajā programmā var
vērtēt kā zemu, jo kanalizācijas
vai ūdensapgādes tīkli šogad
tiks izbūvēti tikai četros objektos, apgūstot ceturto daļu
no kopējās pieejamās summas.
Taču, no otras puses, apzināmies, ka gan vienas mājas,
gan vienas ielas iedzīvotājiem
savā starpā nav viegli vienoties
par veicamajiem darbiem, bet,
lai izbūvētu ielas tīklus tikai
vienam īpašumam, līdztekus
pašvaldības līdzfinansējumam
pašam jābūt gatavam ieguldīt
ap 3000 – 4000 eiro,» norāda
I.Strode.
Jāpiebilst, ka šobrīd SIA
«Jelgavas ūdens» jau izsludinājusi būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumus par visiem
četriem objektiem, kas startē
šajā programmā. Pieteikumi
no potenciālajiem darbu veicē Jana Bahmane
jiem tiek gaidīti līdz 8. augustam, savukārt jaunizbūvētie
«Mātes dzīves ceļš nav
ielas kanalizācijas un ielas
bijis viegls – mans tēvs
ūdensapgādes tīkli ekspluatānomira jauns, atstācijā jānodod līdz 30. oktobrim.

Slēgts Dobeles ielas posms

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto: Austris Auziņš

atvedusi meita Vanda, kura šeit
ieradusies darba gaitās un laidusi pasaulē bērnu. Anna kopā ar
pārējiem bērniem atbraukusi uz
Latviju, lai palīdzētu audzināt
dams viņu ar septiņiem
mazmeitu – tā arī palikusi šeit
bērniem. Tolaik man
uz dzīvi. M.Aivare atzīst – kaut
bija četri gadi, bet jauarī ģimenei nācies piedzīvot grūnākajai māsai – divi,»
tus laikus, māte bērnus izaudzistāsta Annas Sajas,
nājusi par krietniem cilvēkiem.
kurai šonedēļ apritēja
«Trūkuma laikos citi gāja uz kaisimts gadi, meita Marija
miņu dārzu, bet mums mamma
Aivare. Savu jubileju
bija iemācījusi godāt tikumu,»
Annas kundze sagaidīja
atminas simtgadnieces meita,
kuplā ģimenes lokā –
skaidrojot, ka visu mūžu māte
jubilāri godināja bērni,
bijusi ticīga un tā audzinājusi arī
mazbērni un mazmazsavus bērnus. Pēc vīra zaudējubērni, bet pilsētas vārdā
ma Anna piedzīvojusi vēl vienu
simtgadnieci un viņas
dzīves triecienu – septiņu gadu
meitu Mariju, kas aprūvecumā nomirusi viņas meita.
pē māti, sveica Jelgavas
Anna, stipras ticības un mīlestīdomes priekšsēdētāja
bas vadīta, vairs nav izgājusi pie
vietnieks Jurijs Strods
vīra un visu mūžu nodzīvojusi,
un Jelgavas Sociālo lietu
glabājot uzticību savu bērnu
pārvaldes vadītāja Rita
tēvam. «Mamma mīl tēvu līdz
Stūrāne.
pat šai dienai – nav daudz tādu
stāstu,» tā Marija.
Simtgadnieces ģimene nāk no
Papildus diviem smagiem
Baltkrievijas, un uz Latviju to zaudējumiem 2005. gadā Anna

ielā pirms Dobeles ielas. Apbraucamais ceļš transportlīdzekļiem
un sabiedriskajam transportam
darbu laikā organizēts pa Uzvaras
ielu, Ausekļa ielu un Blaumaņa
ielu, satiksmei var izmantot arī
Lapskalna ielu. Savukārt gājēju
kustība nodrošināta pa esošajām
ietvēm gar ceļa darbu zonu.
Noslēdzoties ūdensvada remontdarbiem, «Pilsētsaimniecība» turpat plāno atjaunot arī
lietus kanalizāciju, kas šobrīd ir
ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, un
pēc tam arī brauktuves asfalta
segumu. Šobrīd par šo darbu
veikšanu izsludināts iepirkums.
«Pilsētsaimniecības» vadītājs
Māris Mielavs lēš, ka tādējādi šis
Dobeles ielas posms transporta
satiksmei varētu būt slēgts līdz
oktobrim.
Jāpiebilst, ka līdz 10. augustam
lietus kanalizācijas kolektora rekonstrukcijas dēļ būs ierobežota
satiksme arī Dobeles ielas posmā
no Pulkveža Brieža ielas līdz
Ausekļa ielai – tur pie ēkas Nr.52  Sintija Čepanone
slēgta viena virziena braukšanas
Lai trūcīgās ģimenes ar
josla un divvirzienu satiksme
skolas vecuma bērniem
organizēta ar ceļa zīmēm.

cietusi no kaimiņu suņa uzbrukuma. Jelgavniece 89 gadu
vecumā reanimācijā aizvadījusi
desmit dienas, un ārsti esot
vairākkārt piekodinājuši, ka
tuviniekiem jābūt gataviem pieņemt smagāko iznākumu. Pēc
ilgā atveseļošanās perioda Anna
pārdzīvojusi divus insultus un
infarktu, taču, neskatoties uz
likstām, šogad nosvinējusi savas
dzīves simto gadadienu. Savā
simtajā dzimšanas dienā Anna
sēž pie bagātīgi klāta svētku
galda, un viņai apkārt ir liels
tuvinieku pulks kā pateicība
par mīlestību un rūpēm, ko
Anna sniegusi saviem bērniem.
«Visu mūžu mamma veltījusi
mums – izaudzinājusi vairākas
paaudzes,» saka Marija, kura
jau 40 gadus dzīvo kopā ar māti
un bijusi viņai līdzās grūtākajās
dzīves situācijās.
Pašvaldība jubilārei dāvināja
naudas pabalstu 143 eiro apmērā veselības uzlabošanai. A.Sajai
tika pasniegts arī Latvijas Valsts
prezidenta sūtīts apsveikums.

Trūcīgās ģimenes bez maksas var
saņemt skolas piederumus
pilnvērtīgi varētu sagatavoties jaunajam mācību gadam, tās aicinātas
izņemt bezmaksas skolas piederumu komplektu – individuālos
mācību piederumus vai
skolas somu.

Sociālo lietu pārvaldes Veselības
veicināšanas un aprūpes nodaļas
vadītājs Jānis Vērzemnieks atgādina, ka Eiropas Atbalsta fonda palīdzība kancelejas preču komplektu
veidā paredzēta trūcīgajām ģimenēm, kurās aug bērni vecumā no 5
līdz 16 gadiem. Lai saņemtu skolas
piederumus, jāuzrāda Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes 2016. gadā
izdota izziņa par trūcīgas personas

statusu. Kalendārajā gadā katram
trūcīgas ģimenes bērnam vecumā
no 5 līdz 16 gadiem pienākas viens
komplekts.
«Kaut arī iespēja saņemt pēc
izvēles skolas somu vai mācību
piederumus tiek nodrošināta
kopš jūnija, līdz šim jelgavnieki
bijuši diezgan kūtri šīs palīdzības
saņemšanā. Piemēram, jūnijā
tika izņemti 40 mācību piederumu komplekti un piecas skolas
somas,» J.Vērzemnieks norāda,
ka kopumā Jelgavai 2016. gadam
paredzēti apmēram 150 komplekti. Viņš skaidro, ka līdz šim pieprasītākas bijušas nevis skolas somas,
bet tieši mācību piederumu komplekti – burtnīcas, klades, zīmēšanas papīrs, vāciņi, rakstāmlietas,
akvareļa un guaša krāsas un citi
mācībām nepieciešamie individuālie mācību līdzekļi. «Jāatzīst, tas
arī izglītības darbinieku vērtējumā

ir ļoti bagātīgs komplekts, kas noder visiem vecumiem. Turpretim
piedāvātās somas, kas paredzētas
skolēniem līdz 16 gadiem, vairāk
tomēr der mazāko klašu bērniem,»
tā viņš, gan uzsverot, ka somas
gan krāsu, gan zīmējumu ziņā ir
ļoti daudzveidīgas un tās vizuāli
ne ar ko neatšķiras no veikalā
nopērkamajām.
Jāuzsver, ka mācību piederumu komplektu vai skolas somu
pēc izvēles varēs saņemt visas
Jelgavas trūcīgās ģimenes, kuras
atbilst kritērijiem, taču ģimenes
lūgtas to neatlikt uz pēdējo brīdi.
Bezmaksas piederumus skolai var
saņemt Latvijas Sarkanā Krusta
Jelgavas nodaļā Stacijas ielā 13
(pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 11 līdz 15)
vai bērnu radošo domu un darbu
centrā «Svētelis» Pļavu ielā 2 (ceturtdienās no pulksten 12 līdz 16).

Atjaunos ietvi Svētes ielā
 Ilze Knusle-Jankevica

Šomēnes gan gājējiem, gan autovadītājiem jārēķinās ar zināmiem satiksmes ierobežojumiem Svētes
ielas posmā no Pasta
ielas līdz iebrauktuvei
uz veikalu «Elvi», jo
tur tiks rekonstruēta
ietve.

Kā skaidro pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris
Mielavs, Svētes ielas ietves posma
atjaunošanas darbi iekļauti šā
gada budžetā, jo pa to ir diezgan
liela gājēju kustība un ietve ir ļoti
nolietojusies. «Šajā posmā ietvei
tiks demontēts asfaltbetons, kas ir
ļoti sliktā stāvoklī, un ieklāts bruģa
segums,» viņš norāda.
Darbus plānots pabeigt līdz
29. augustam. To laikā autovadī-

tāji Svētes ielas posmā gar ietvi
nevarēs novietot automašīnas, jo
pa turieni tiks organizēta gājēju
satiksme. Šajā ielas posmā atrodas
vairāki sabiedriski objekti – veikali,
frizētava, skaistumkopšanas salons, atslēgu serviss.
Atjaunošanas darbus veic SIA
«Trafik ceļu būve», ar ko noslēgts
līgums saskaņā ar cenu aptauju.
Kopējās darbu veikšanas izmaksas
ir 16 886,47 eiro (ar PVN).
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Īsi
 Lai vairāku uzņēmumu darbiniekiem nodrošinātu iespēju no
Rubeņu ceļa pēc pulksten 19 nokļūt
pilsētas centrā, ieviestas izmaiņas
6. autobusa maršrutā GEOR–Benefice–Satiksmes iela pulksten 19.04.
No 1. augusta mainīts 6. maršruta
GEOR–Benefice–Satiksmes iela sākumposms, novirzot sabiedrisko
transportu no Langervaldes ielas pa
Meža ceļu, Akmens ceļu un Rubeņu
ceļu un iekļaujot papildu autobusu
pieturas: «Agroķīmija» (pulksten
19.03), «Autotas» (pulksten 19.04),
«Būvuzņēmums» (pulksten 19.05)
un «Rubeņu ceļš» (pulksten 19.06).
Līdz ar izmaiņām reisa garums palielinājies par 1,48 kilometriem, bet
izpildes laiks – par četrām minūtēm,
informē SIA «Jelgavas autobusu
parks». Jāuzsver, ka reiss no sākuma
pieturas «GEOR» turpmāk izbrauks
par četrām minūtēm agrāk – pulksten 18.58 –, bet posmā no Rubeņu
ceļa un Loka maģistrāles krustojuma
līdz reisa noslēgumam Satiksmes
ielā sabiedriskā transporta virzība pa
maršrutu un izbraukšanas laiki no
autobusu pieturām netiek mainīti.
Papildinformācija – JAP mājaslapas
www.jap.lv sadaļā «Reisu grozījumi
2016».
 Jelgavas šosejas (A8) posmā
no Dalbes līdz pagriezienam uz
Ozolniekiem (29,95. – 31,80.
km) vairākus turpmākos vakarus
paredzēts veikt asfaltēšanas
darbus, informē VAS «Latvijas valsts
ceļi». Asfaltēšanu, sākot no 3. augusta, plānots veikt pēc pulksten
20, un tās laikā satiksmi regulēs ar
vienu luksoforu posmu vai satiksmes
regulētājiem. «Asfaltēšanu nevar
veikt lietus laikā, līdz ar to tieši no
laika apstākļiem atkarīgs, kurās konkrēti dienās notiks darbi,» norāda
uzņēmums. Būvdarbus šajā Jelgavas
šosejas posmā veic SIA «Lemminkainen Latvija», kas tos paredz pabeigt
septembra sākumā. Šo būvdarbu izmaksas ir 443 587 eiro, ieskaitot PVN.
 Jūlija beigās notika Vides izglītības fonda rīkotais sestais Ekoskolu
forums, kas šogad bija veltīts jūras un
dabas aizsardzības jautājumiem. Tajā
piedalījās arī Jelgavas pirmsskolas
izglītības iestāde «Zīļuks», kas kopā
ar 200 dalībniekiem no 84 izglītības
iestādēm pilnveidoja savas zināšanas
vides izglītības jomā. Bērniem tika
piedāvātas vairākas nodarbības, kurās
bija iespēja apgūt videi draudzīgu
gatavošanu, atkritumu samazināšanu
ikdienā, nederīgo apģērbu otrreizēju
izmantošanu un citas prasmes, kas
palīdzēs mazināt negatīvo ietekmi uz
vidi. Bet forums noslēdzās ar pārgājienu gar jūru, kas veltīts kampaņas
«Mana jūra» piecu gadu jubilejai un
jūras piesārņojošo atkritumu problēmai. Pārgājiena laikā tika rīkots
publisks pasākums, kura dalībnieki
uzskaitīja atkritumu daudzumu piekrastē, lai iegūtu vērtīgu informāciju
par piesārņojošo atkritumu izplatību.
 Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība aicina visus interesentus piedalīties seminārā par sabiedrisko drošību
Jelgavā. Seminārs par sabiedrisko
drošību notiks 19. augustā pulksten 13 NVO telpās Pasta ielā 44,
informē biedrības valde. Papildu
informāciju var iegūt pa tālruni
26497501, 29659394.
 CBS «Igate» turpina Jelgavas
pagalmu sakopšanas aktivitātes
uzņēmuma aizsāktajā sociālās
atbildības projektā «Jelgavas
pagalms», un par šā gada objektu
no iepriekš pieteiktajiem izvēlēts
pagalms Jāņa ielā 2. Tajā tiks demontēts novecojis un saplaisājis asfaltēts
laukums, tā vietā izbūvējot rotaļu
laukumu un soliņus atpūtai. Šajā pagalmā tiks uzstādītas arī trīs šūpoles
dažāda vecuma bērniem, slīdkalniņš
un smilšu kaste ar smiltīm un pārsegu,
kā arī jaunas atkritumu urnas. Uzņēmums «Igate» demontēs bojātās un
degradētās konstrukcijas un uzstādīs
jaunas, izmantojot savu tehniku, bet
aktīvākie nama iedzīvotāji piedalīsies
šo darbu veikšanā. «Igate» sociālās atbildības projektu «Jelgavas pagalms»
aizsāka 2013. gadā.
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Svarīgi atrast katram bērnam
piemērotāko sporta veidu
 Ģirts Pommers

sporta veidu piedāvājums ir ļoti plašs,
un tas nozīmē vien to, ka konkurences
apstākļos bērnu piesaistīšana kādam
sporta veidam notiek jau agrā vecumā.

Bērnam uzsākot skolasgaitas, ģimenē aktualizējas jautājums par interešu pulciņu
un sporta nodarbību izvēli.
2016./2017. mācību gadā
Jelgavas skolās mācības uzsāks ap 750 pirmklasnieku,
un lielākajai daļai šo bērnu
vecāku būs jāizlemj, ar kādām fiziskām aktivitātēm
viņu atvase nodarbosies.
Bērniem kustības jebkurā
vecumā veicina ne tikai fizisko, bet arī garīgo attīstību,
taču, pēc vairāku ekspertu
domām, tieši 7 – 8 gadi ir
īstais vecums, lai pastiprinātu uzmanību pievērstu
tieši sporta nodarbībām. Nav
vienas formulas, kā izvēlēties
savam bērnam atbilstošāko
sporta veidu, tomēr ir vairāki
priekšnosacījumi, kas vecākiem būtu jāņem vērā.
Jau kopš dzimšanas bērns kustas,
attīstās un aug, līdz aptuveni 18 – 20
gadu vecumā sasniedz pieauguša cilvēka
fiziskos rādītājus. Augšana ir tikai viena
no bērna sarežģītā attīstības procesa sastāvdaļām, kurā notiek gan fiziskas, gan
garīgas pārmaiņas. To ietekmē daudzie
ārējās iedarbības faktori, kuri katrā
gadījumā var būt stipri atšķirīgi. Tas
attiecas gan uz ēdienu, gan miegu, gan
pārciestajām slimībām, gan fiziskajām
un garīgajām aktivitātēm.
Kā atzīmē fizioterapeits un sporta
skolotājs Andris Fridrihsons, bērns
ikdienas kustības ar papildu fiziskām
aktivitātēm var sākt ap 3 – 5 gadu
vecumu: «Bērnam ir jākustas jau kopš
pašas dzimšanas, bet pirmās nodarbības
var sākt, sasniedzot trīs gadu vecumu, – tās būs vispārēji attīstošas, bez
jebkādas speciālas ievirzes. Tā varētu
būt vingrošana, peldēšanās, vārtīšanās
vai jebkas cits, kas piemērots konkrētam
vecumam.»

Pirmie izaicinājumi vecākiem

Pirmais nopietnais izaicinājums gan
vecākiem, gan bērniem ir, sasniedzot
skolas vecumu. Tieši šajā periodā bērna ķermenis būs gatavs intensīvākām
slodzēm. Tas ir brīdis, kad jāizlemj,
kādā virzienā un ar kādām metodēm
attīstīt savu atvasi. Skolu piedāvājumā
visbiežāk ir dažādi interešu pulciņi –
kori, dejas, zīmēšana, teātris, kā arī
virkne sporta nodarbību. Izvēloties
kādu no sporta veidiem, noteikti jāsāk
ar to, ka skaidri jādefinē vecāku motivācija, ar kādu bērns tiek virzīts uz
sporta nodarbībām. Tai nevajadzētu
būt saistītai ar vecāku nepiepildītiem
sapņiem vai ambīcijām kādā sporta
veidā vai cerībām par savas atvases
Nataļja
Gorškova,
Jelgavas 4.
vidusskolas
sporta skolotāja, titula «Latvijas
gada sporta
skolotāja»
ieguvēja:
«Pirms bērnam izvēlas sporta
veidu, jāskatās, kādas aktivitātes
viņam vislabāk patīk, piemēram,
spēlēt bumbu ar citiem bērniem,
vienkārši skriet pa parku, varbūt
peldēties upē vai skrituļot. Ļoti
svarīgi ir, kā viņš komunicē ar
pārējiem bērniem, un no tā atkarīgs, vai izvēlēties komandas
sporta veidu vai individuālu. Un,
protams, viss ir jāizmēģina, jo citreiz šķiet, ka bērns labi iemācījies
peldēt, viņam patīk būt ūdenī, bet,
aizvedot uz peldēšanas treniņiem,

Ambīcijas un sapņi
par profesionālo sportu

Jauniešu futbola akadēmijas «Jelgava» treneris Gatis Mašals atzīst, ka, uzsākot futbola treniņus, pirmajos gados uzsvars
tiek likts uz vispārējo fizisko sagatavotību. Visbiežāk tas tiek darīts ar dažādu rotaļu, stafešu un citu vingrinājumu palīdzību.
«Specifiskos vingrinājumus sākam izpildīt tikai 11 – 12 gadu vecumā, kad bērni jau ir fiziski attīstījušies un šos vingrinājumus var veikt droši.» Jāpiebilst, ka JFA «Jelgava» šobrīd ir lielākā privātā bērnu un jauniešu sporta organizācija Jelgavā un
Zemgales reģionā – šobrīd tajā strādā 14 sertificēti treneri.
Foto: no JV arhīva
spožu profesionālo karjeru. Tieši Kā izvēlēties īsto sporta veidu?
otrādi – panākumi no jaunajiem sporIzvēloties savam bērnam atbilstošu
tistiem ir jāprasa, sasniedzot apmēram sporta veidu, ļoti liela loma ir vecāku
16 gadu vecumu. «Manuprāt, laba zināšanām par savas atvases interesēm,
ideja ir sākt ar vieglatlētikas nodarbī- fiziskajām spējām un pat rakstura tipu.
bām – tās ir gandrīz visu sporta veidu Vērīgi vecāki, izvēloties sporta sekciju,
pamatā. Vieglatlērespektēs bērna
tikas pluss ir tas,
vēlmes un intereka, pārejot uz jebses, kā arī centīsies
kuru citu sporta Šobrīd Jelgavā darbojas 56 sporta organi- pamanīt dotības un
veidu, bērns būs zācijas, kas apvieno dažāda vecuma iedzī- sportiskās iemaņas,
apguvis pareizu
votāju grupas. Jaunākie sportot gribētāji var kuras bērnam dāelpošanu un virkni
vājusi daba.
pamatkustību, arī sevi apliecināt trijās Jelgavas sporta skolās.
Jelgavas Bērnu
tehnisko un speci- • Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta un jaunatnes sporfisko elementu ap- skolā tiek īstenotas profesionālās ievirzes ta skolas direktors
guve notiks ātrāk.
izglītības programmas deviņos sporta Jānis Leitis atzīst,
Noteikti nevajag
ka prioritāte, izvēbaidīties, ja tiek veidos: airēšanā, basketbolā, BMX, džudo, loties savam bērizmēģināti vairāki futbolā, mākslas vingrošanā, smaiļošanā nam sporta veidu,
sporta veidi vai tie un kanoe airēšanā, šahā un vieglatlētikā.
ir nodrošināt to,
mainīti, tikai ie• Jelgavas Specializētā peldēšanas lai bērns sportojot
teiktu katrā mēģijūtas labi. «Mūsu
nāt noturēt bērnu skola piedāvā interešu izglītības program- pieredzē ir bijuši
vismaz pusgadu, mu «Peldēšana» no astoņu gadu vecuma. vairāki gadījumi,
lai tiek apgūti • Jelgavas Ledus sporta skolā tiek kad tiek mainīti
sporta veida papiedāvātas trīs nodaļas: hokeja, daiļslido- sporta veidi, un tas
matelementi. Ar
pat ir atzīstami, jo
komandas sporta šanas un šorttreka. Papildus tiek realizēta ir jāmeklē iespējas,
veidiem noteikti slidotapmācības programma, kas domāta kā bērns var sevi
nav jāsteidzas, jo pirmsskolas un 1. klašu audzēkņiem.
pilnvērtīgi realizēt.
galvenā vērtība
Vēl nesen bija gadījebkurās nodarbībās ir bērna indivi- jums, kad meita no futbola vēlējās pāriet
duālā fiziskā attīstība un ķermeņa uz basketbolu, taču mamma bija nobažīnostiprināšana, nevis gūtie vārti vai jusies, jo pati ir bijusi basketboliste, tādēļ
atdotās rezultatīvās piespēles,» secina nevēlējās, lai bērns saskaras ar pašas
A.Fridrihsons.
piedzīvotajām grūtībām. Tāpat ir bijis
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nemaz tik labi nesokas, jo viņam,
teiksim, nepatīk monotonais
darbs. Neapšaubāmi – svarīga ir
arī trenera personība, viņa profesionālā kompetence, tas, kā viņš
spēj iedvesmot un motivēt nodarboties ar konkrētu sporta veidu.
Bērnam ir jājūt, ka viņš var un ka
viņa spēkos ir sasniegt to, kam
gatavojas. Runājot par pāragru
specializāciju, jāņem vērā, ka mazs
bērns vēl nav gatavs nopietniem
treniņiem, tāpēc vecākiem nevajag
forsēt un meklēt bērnam sporta
veidu ar nopietnu slodzi. Visam
savs laiks, un sākumā bērns ir
jāieinteresē un jāattīsta fiziskās
īpašības caur spēlēm un rotaļām.
Tāpēc es iesaku vecākiem vispirms
pavērot, kā notiek treniņu process
maziem bērniem, lai saprastu, vai
izvēlētie treniņi tiešām atbilst bērna vecumam. Galvenais, lai sports
sagādā prieku un gandarījumu.»

Aigars Cipruss, bijušais
Latvijas hokeja izlases
uzbrucējs,
Jelgavas Ledus sporta
skolas vecākais treneris:
«Negribētu
iedziļināties profesionālā sporta
niansēs, jo jebkuras sportošanas
sākumā par to domāt nav pareizi.
Galvenais ir pilnvērtīga fiziskā attīstība. Skaidrs, ka galvenā loma bērna
sporta veida izvēlē ir vecākiem. Pēc
pieredzes varu teikt, ka visi bērni, kas
tikuši līdz sportošanai, ir aktīvi – daži
klusāki pēc dabas, noslēgtāki, citi
ir hiperaktīvi. Jāsaprot, ka treniņi
bērnu disciplinē. Trenerim ir milzīga
loma bērna personības veidošanā
un attīstīšanā. Labākais vecums,
kad sūtīt bērnu uz kāda sporta veida

gadījums, kad augumā pastiepies zēns
ar labu potenciālu basketbola spēlēšanai
tomēr izlēma pāriet uz vieglatlētikas
treniņiem. Katram bērnam ir nepieciešama individuāla pieeja,» tā speciālists.
Svarīgu lomu sporta veida izvēlē spēlē
arī sadzīviskie faktori – finansiālie tēriņi
par ekipējumu, attālums līdz treniņu
vietai un iespējas regulāri apmeklēt
treniņnodarbības.
Jelgavā labi pazīstamā sporta ārste
Anda Zvīgule, kura ar pilsētas mazajiem
sportistiem strādā jau kopš 1991. gada,
atzīst, ka viņas pieredzē gadījumu, kad
bērnam veselības dēļ atteikta iespēja
sportot, nav bijuši daudz. Krietni vairāk ir situāciju, kad sportošanai traucē
vecāku ambīcijas vai negatīvā pieredze.
«Ir bijis, ka basketbolistu ģimenē, kurā
abi vecākie dēli jau sasnieguši labu profesionālo līmeni basketbolā, arī jaunākais
uzsāk treniņus šajā sporta veidā. No
malas redzams, ka viņam ir gan fiziskie
dotumi, gan talants, taču pietrūkst paša
galvenā – intelekta un nosvērtības.
Savdabīga situācija ir ar peldēšanu –
treniņi tiek sākti jau agrā vecumā, bet,
sasniedzot pusaudžu gadus, tie nereti
tiek pamesti, jo jaunietis šo sporta veidu
jau ir «atēdies». Pozitīvi vismaz ir tas, ka
peldēšana ir labs pamats, lai turpinātu
sevi pilnveidot citos sporta veidos. Šie
bērni parasti ir ļoti labi fiziski attīstīti.
Izvēloties sporta veidu, katram censonim
ir jāpievēršas individuāli,» tā A.Zvīgule.
Speciāliste atzīmē, ka Jelgava ir viena
no nedaudzajām Latvijas pilsētām, kur

nodarbībām, ir 7 – 8 gadi. Jaunākiem vēl nav nostiprinājusies kaulu
struktūra, tāpat arī šiem bērniem ir
grūti noturēt uzmanību. Savukārt,
ja bērnam nebūs interesanti, tas ātri
vien var radīt riebumu pret konkrēto
sporta veidu un sportošanu kā tādu.
Sportošanai jābūt brīvai, patīkamai un pozitīvas emocijas raisošai.
Jāapzinās arī, ka ne visi bērni var
iejusties kolektīvā. Ja bērns ir nervozs
un nespēj atrast kopīgu valodu ar
pārējiem, neiesaistās procesos, tad
noteikti nevajadzētu izvēlēties komandas sporta veidu. Tas var bojāt
psihi, bērnam būs daudz sāpju un
pārdzīvojumu, sāksies apcelšana
kolektīvā, kas radīs lieku stresu gan
bērnam, gan vecākiem. Tad labāk
izvēlēties individuālo sporta veidu,
un arī manā pieredzē ir bijuši gadījumi, kad puikas no hokeja pāriet
uz vieglatlētiku un citiem sporta
veidiem. Dzīvē viss var mainīties.»

Savukārt tiem vecākiem, kuri savas atvases nākotni vēlētos saistīt ar
profesionālo sportu, aktuāla noteikti varētu būt leģendārā Latvijas izlases basketbolista un trenera Valda Valtera pieredze,
kurš pats savus divus dēlus izaudzinājis
par profesionāliem basketbolistiem. Viņš
ir viens no nedaudzajiem Latvijā, kurš atklāti ir runājis par ģenētikas lomu sporta
veida izvēlē un tās ietekmi augstvērtīgu
sportisko rezultātu sasniegšanā. «Ir pierādīts, ka apmēram 75 procenti no sportista
panākumiem atkarīgi no ģenētikas, tādēļ
plānoju izveidot speciālu programmu, kas
vecākiem varētu atvieglot izvēli, jo būs
zināms gan piemērotākais sporta veids,
gan maksimālie sasniegumu «griesti»,
lai saprastu: bērnam būs iespēja kļūt par
profesionāli vai ierindas amatieri. Šobrīd
vecāki saviem bērniem izvēlas dažādus
sporta veidus «uz aklo», tērējot gan laiku,
gan iespaidīgus finansiālos līdzekļus.
Šāda programma ļautu efektīvāk sagatavot nākamos čempionus.» Jāatzīmē,
ka V.Valters basketbola sabiedrībā tiek
uzskatīts par talantīgu basketbolistu
audzinātāju, taču pats eksperts atzīst,
ka liela loma ir intuīcijai: «Padomju Savienībā bija teiciens, ka katram trenerim
ir sava acs – bija tādi, kas spēja saskatīt
bērnos talantu, un tādi, kuriem tas
neizdevās. Uzskatu, ka man bija šādas
spējas – atlika vien ieiet basketbola zālē
un pavērot spēlētājus, lai noteiktu, kurš
būs spēlētājs, bet kurš – ne. To noteica
spēlētāja kustības, izturēšanās laukumā
un vairākas citas pazīmes.»

Jelgava piedāvā daudz,
jāizvēlas individuāli

Mūsu pilsētā šobrīd var uzsākt treniņus gandrīz visos populārākajos komandu sporta veidos – basketbolā, hokejā,
futbolā. Tāpat pilsētā jau tradicionāli
populāra ir peldēšana, smaiļošana un
kanoe airēšana, kā arī akadēmiskā
airēšana. Ļoti plašas iespējas ir savu
bērnu nodarbināt ar kādu no cīņas
sporta veidiem – karatē, džudo, boksu
vai teikvondo. Tāpat kvalitatīvi treniņi
iespējami arī vieglatlētikā Zemgales
Olimpiskā centra stadionā.
Vecākiem noteikti jāatceras, ka
bērnam sportojot jāizjūt maksimāli
pozitīvas emocijas un jājūtas piepildītam. Treniņi ir jāapmeklē brīvprātīgi,
bet sportiskie rezultāti no jaunajiem
censoņiem jāprasa atbilstošā vecumā.
Noteikti jāiegaumē, ka izvēlētais sporta
veids, iespējams, būs hobijs visa cilvēka
mūža garumā, kas reizēm ir daudz
labāka investīcija nekā īsa profesionālā
sportista karjera.

Helmuts Rodke, daudzkārtējs Latvijas
čempions
vieglatlētikā,
fiziskās sagatavotības un
vieglatlētikas
treneris:
«No trīs gadu
vecuma var sākt nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kas pakāpeniski
kļūst par sporta treniņiem – kaut vai
kustību rotaļu veidā. Bet svarīgi ir uzsākt regulārus treniņus līdz 12 gadu
vecumam, kas būtu pēdējais brīdis.
Un, protams, labāk vēlu, nekā nekad.
Te gan jāņem vērā, ka kaulu stiprība
un cīpslu anatomija veidojas tikai
līdz 20 gadu vecumam. Meitenēm ir
svarīgi uzsākt sporta nodarbības līdz
pubertātes vecumam, jo pēc tam viņas var būt daudz grūtāk motivēt. Par
sporta veida izvēli – nav tāda «īstā».

Ikviens jūsu lēmums konkrētajā brīdī
būs pareizs, jo tas kaut ko iemācīs.
Jāņem vērā, kas bērnam patīk (bet
ne vienmēr), iespējas, ģenētika un
veselības stāvoklis. Bērna perspektīvas
tajā vai citā sporta veidā nosakāmas
pēc kaulu lieluma, pēdas izmēra,
vecāku auguma parametriem, tradīcijām ģimenē, iedzimtām veiklības
vai ātruma īpašībām, no tā – patīk
vai nepatīk būt komandā, nervu
sistēmas noturīguma, cīnītāja gara
un temperamenta. Īstais sporta
veids būs tas, kurā bērna potenciālās
stiprās īpašības vai dabas dotumi
varēs izpausties visefektīvāk. Mans
personīgais viedoklis – lai arī kādā
sporta veidā bērns sāk trenēties, galvenais ir pamatīga vispusīgā fiziskā
sagatavotība, nevis šaura specializācija. Ilgtermiņa vērtība ir spēcīga
un pašpārliecināta personība, fiziski
un garīgi stiprs cilvēks, nevis veselību
sabeidzis «sportists».»
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Pārceļ spēles

Saistībā ar FK «Jelgava» startu Eiropas
līgas kvalifikācijas turnīrā pārceltas divas
Latvijas «SynotTip» Virslīgas spēles. 31.
jūlijā plānotais izbraukuma mačs pret
«Riga» FC tiks aizvadīts 19. oktobrī
(spēle notiks «Skonto» stadionā Rīgā,
tās sākums – pulksten 19). Tāpat mainīts
datums jelgavnieku mājas spēlei pret FK
«Liepāja», kas bija paredzēta 7. augustā. Spēle Zemgales Olimpiskajā centrā
notiks 8. augustā, tās sākums plānots
pulksten 18.

Palicis vēl viens posms

Aizvadīts trešais no četriem Jelgavas
ielu basketbola čempionāta posmiem.
Tajā piedalījās vien astoņas komandas.
Vīriešu grupā piecu komandu konkurencē uzvarēja titulētā vienība «Armet»,
kurā šoreiz spēlēja Toms Neilands, Andris
Justovičs un Edgars Krūmiņš. Šī komanda
ar uzvaru divos no trim aizvadītajiem
posmiem ir pārliecinoši vadībā arī turnīra
kopvērtējumā. Puišu grupā pirmā vieta
komandai «Iesācēji»: Deividam Minčenokam, Artūram Berčenko un Markusam
Lekutrim. Meiteņu grupā divu komandu
konkurencē šoreiz spēcīgākās «L–trio» –
komandas sastāvā bija Undīne Laugale,
Sabīne Rutka un Ieva Stallīte. Pēdējais ielu
basketbola čempionāta posms notiks 27.
augustā no pulksten 12 Pasta salā.

Kuls Lielupes ūdeņus

20. augustā no pulksten 12 Lielupē
pie promenādes notiks Latvijas atklātā
čempionāta 7. posms ūdens motosportā. Jelgavas kluba «Paisums» vadītājs
Valdis Kuķalks norāda, ka tas ir noslēdzošais Latvijas čempionāta posms.
No jelgavniekiem tajā plāno piedalīties
V.Kuķalks un Jānis Kuķalks (abi startēs
FR 1000 laivu klasē), Guntis Lauss un
Jānis Simanovs (abi – RN 2000 klasē).
Čempionāta kopvērtējumā vislabākajās
pozīcijās šobrīd atrodas G.Lauss, kurš
cīnās par otro trešo vietu. Skatītājiem
ieeja sacensībās būs bez maksas, tāpēc
V.Kuķalks aicina jelgavniekus atbalstīt
savējos un izbaudīt šo azartisko sporta
veidu. Jāpiebilst, ka sacensību laikā būs
ierobežota piekļuve pilsētas pludmalēm.
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Iegūst naudu inventāram

Jelgavas 4. vidusskola atzīta par aktīvāko
skolu Latvijas Veselības nedēļā. «Tikām
atzīti par aktīvāko skolu Latvijā un no
Latvijas Tautas sporta asociācijas saņēmām 150 eiro sporta inventāra iegādei,»
stāsta 4. vidusskolas sporta skolotāja
Nataļja Gorškova. Viņa norāda, ka naudas
izlietojumu pārrunās ar pārējiem skolas
sporta skolotājiem, kad visi augusta beigās atgriezīsies no atvaļinājuma. Tāpat
N.Gorškova informē, ka Latvijas Sporta
federāciju padome pieteikusi jelgavniekus Eiropas izcilības balvai «#Be Active
Education Award 2016». Augusta beigās tiks izziņoti trīs finālisti, kas saņems
uzaicinājumu piedalīties Eiropas Sporta
nedēļas pasākumā un balvu pasniegšanas
ceremonijā Briselē.

Vieglatlētēm
čempionātā –
divas medaļas
 Ilze Knusle-Jankevica

Jūlija izskaņā Ogrē notika
Latvijas čempionāts vieglatlētikā, kurā Jelgavas sportistes
izcīnīja vienu zelta un vienu
sudraba medaļu. Visdrīzāk,
panākumu atslēga ir tā, ka
abas meitenes nodarbojas ar
to, kas viņām patīk, un dara to
ar maksimālu atdevi.
Septīto reizi čempiones titulu diska
mešanā izcīnīja 29 gadus vecā jelgavniece
Dace Šteinerte (trenere Maija Ukstiņa),
kura disku raidīja 49,76 metrus tālu un
sezonas līderi Ingu Miķelsoni apsteidza
par vairāk nekā pieciem metriem, atstājot
viņu otrajā vietā. «Savu sniegumu vērtēju
kā labu – rezultāts ir stabils, pēdējos
gados esmu metusi diezgan līdzīgi, un,
tā kā līmenis diska mešanā Latvijā ir tik
zems, ar to pietiek, lai uzvarētu Latvijas
čempionātā jau 7. reizi,» atklāta ir vieglatlēte. Trešo vietu diska mešanā izcīnīja
gados jauna sportiste (dzimusi 1999. gadā)
no Valmieras.
Dace spriež, ka būtu varējusi izspiest
no sevis vairāk, tomēr nesanāca. «Vienkārši nebija metamā diena.» D.Šteinerte
neslēpj, ka šobrīd ir apjukusi un arī viņas
tālākie sportiskie mērķi ir zem jautājuma
zīmes, jo no augusta Daces trenere dodas
pelnītā atpūtā un sportiste nezina, kā
un pie kā trenēsies nākamgad. Tāpat
viņa vēlētos mazliet lielāku finansiālu
atbalstu. «Es negaidu kaut kādus nenormālus finansiālus līdzekļus. Ir skumīgi,
ka vieglatlētika Jelgavā balstās tikai uz
treneru un viņu audzēkņu entuziasmu,»
spriež vieglatlēte, piebilstot, ka savukārt
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Sporta pasākumi
5. augustā pulksten 10 – galda tenisa
rīti (Sporta hallē).
5. augustā pulksten 18 – vingrošanas nodarbība «Līdzsvars un balanss»
(Pasta salā).
6. augustā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāta 8. kārta biljardā (Jelgavas
6. vidusskolā).

Meklē darbu
Sieviete (42 gadi) meklē aprūpētājas darbu, ir medicīniskā izglītība. T.20035232.
Aukles vai medicīnas māsas darbu.
T.28236557.

Piedāvā darbu
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs (reģ.
Nr.90000418861) aicina darbā vecāko medicīnas māsu. Galvenās prasības: medicīniskā
izglītība un reģistrācija ārstniecības personu
(māsu) reģistrā. Stabils atalgojums. CV sūtīt pa
e-pastu Maija.Neilande@aprupescentrs.jelgava.
lv vai zvanīt pa tālruni 63026313 (darba dienās).
SIA «Rūķu māja» PPII (reģ.Nr.43602010526)
piedāvā darbu angļu valodas skolotājai(-am), kā arī izskatīsim jūsu piedāvājumus dažādiem radošiem interešu pulciņiem pirmsskolā. Pulciņu vadītājiem jābūt
pašnodarbinātai personai. T.26460913.

Pārdod

pozitīvais ir tas, ka ir iespēja trenēties
stadionā un sporta sistēmai piesaistīta
profesionāla fizioterapeite Liene Brička.
Neskatoties uz to, Dace negrasās padoties un turpinās nodarboties ar sportu.
«Disks ir mana aizraušanās, dievinu šo
disciplīnu, tāpēc turpināšu mest, cik labi
varēšu,» tā viņa, gan piebilstot, ka lielāko
daļu nākamās sezonas pavadīs jūrā, jo
viņas pamatnodarbošanās ir stūrmane
uz tankkuģa.
Sudraba medaļu 400 metros izcīnīja
Jelgavas BJSS skrējēja Anna Ševčenko
(trenere Aļona Fomenko), kura distanci
veica 58,16 sekundēs. Tas ir sportistes
personīgais rekords. «Manuprāt, tas
bija mans labākais šīs vasaras sezonas
starts,» vērtē A.Ševčenko, piebilstot, ka
čempionātā galvenais mērķis arī bija
uzlabot personīgo rekordu. Anna norāda,
ka trenējas 400 metros tāpēc, ka, pēc
treneres domām, viņa ir izturīga un ātra,
un šī distance ir sprints uz izturību, tāpēc
meitenei ļoti piemērota.
Annai ir 17 gadi, un viņa septembrī
sāks mācības Jelgavas 6. vidusskolas 11.
klasē. Uz jautājumu, vai sudrabs Latvijas
čempionātā tik agrā vecumā netraucēs
turpmākajiem sportiskajiem mērķiem,
viņa atbild noliedzoši. «Nē, tas pat ir ļoti
labi, jo tas mani mudinās nākamajā sezonā censties būt vēl labākai.» Jāpiebilst,
ka uzvarētājas laiks 400 metros bija 57,15
sekundes, savukārt 3. vietas ieguvēja
distanci veica 58,69 sekundēs.
Jāpiebilst, ka daudziem mūsu vieglatlētiem Latvijas čempionāts bija pēdējās
nopietnās šīs sezonas sacensības, jo jau
piektdien visa pasaule pievērsīsies šī gada
vērienīgākajam sporta notikumam – Rio
olimpiskajām spēlēm.

Septīto reizi
čempiones
titulu diska
mešanā izcīnīja
29 gadus vecā
jelgavniece
Dace Šteinerte
(trenere Maija
Ukstiņa), kura
disku raidīja
49,76 metrus tālu un
sezonas līderi
Ingu Miķelsoni
apsteidza par
vairāk nekā pieciem metriem,
atstājot viņu
otrajā vietā.
Foto: Latvijas
Vieglatlētikas
savienība

1-ist. dzīvokli. T.29558600
2-ist. dzīvokli Jelgavā. T.29777410.
Granti, smilti, šķembas, zemi līdz 14 m³.
T.29576557
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868.
Jauktu malku. T.29507086.

Foto: no personīgā arhīva

BJSS basketboliste palīdz
juniorēm izcīnīt vietu
pasaules čempionātā
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas U-18 basketbola izlases meitenes Eiropas junioru
čempionātā pirmo reizi vēsturē izcīnījušas 4. vietu un
ieguvušas tiesības nākamvasar piedalīties pasaules U-19
čempionātā. Komandā nozīmīga loma bija arī Jelgavas
BJSS basketbolistei Janetai
Rozentālei.
Latvijas izlase čempionātā aizvadīja
septiņas spēles, un J.Rozentāle spēlēja
visās. «Visgrūtāk bija pret Franciju un
Krieviju, jo daudzas no šo komandu spēlētājām bija atlētiskākas, garākas un ar
lielāku masu, tāpēc viņām bija vieglāk dominēt pie groziem,» stāsta basketboliste.
Vislabāk spēle viņai vedusies pret Čehijas
izlasi – tajā Janeta guva 15 punktus. Viņa
gan ar komandas panākumiem, gan ar
savu sniegumu ir ļoti apmierināta, kaut
atzīst, ka gribējies pašai parādīt vēl labāku
sniegumu. Tomēr te jāpiemin, ka J.Rozentāle ir dzimusi 1999. gadā un spēlēja kopā
ar gadu vecākām meitenēm.
Komanda čempionātā pavisam aizvadīja septiņas spēles. Pēc trīs uzvarām A
grupā pār Nīderlandi, Čehiju un Slovākiju
mūsu izlase iekļuva astotdaļfinālā, kur
tikās ar Izraēlu. Arī šo komandu izdevās
pieveikt, un izlase soļoja tālāk – ceturtdaļfinālā. Arī tur ar nelielu pārsvaru
izdevās pieveikt pretinieces – Nīderlandes
komandu. Pusfinālā Latvijas izlase tikās
ar Franciju, un nācās atzīt pretinieču
pārākumu. Tas nozīmē, ka jāspēlē par
bronzas medaļām. Vēlreiz apliecināt savu
varējumu un turpināt pārrakstīt vēsturi
mūsu meitenēm neļāva Krievijas komanda, kas spēles izskaņā bija veiksmīgāka.
Un tomēr – Latvijas meitenes pirmo reizi
iekļuva Eiropas komandu top četriniekā
un nākamgad varēs piedalīties pasaules
U-19 čempionātā.
Jautāta, kāpēc treneris uzticas Janetai,
kaut gan viņa ir jaunāka, sportiste spriež
– varbūt tāpēc, ka viņa ir diezgan gara
auguma (1,82 metri) un trenerim kaut kas
iepaticies viņas spēles stilā. Visprecīzāk uz
šo jautājumu var atbildēt Latvijas U-18
izlases galvenais treneris Ainārs Čukste:

«Janeta savā vecuma grupā ir viena no
labākajām spēlētājām Latvijā. Ar savu
sniegumu pagājušā gada Eiropas U-16
čempionātā un šogad pasaules U-17 čempionātā viņa pierādīja, ka var palīdzēt arī
junioru izlasei. Ungārijas pilsētā Šopronā
Janeta nospēlēja pat labāk nekā cerēju,
ar cīņassparu un neatlaidību iekarojot
stabilu vietu komandas centra spēlētāju
rotācijā. Par viņas devumu komandai
liecināja gan lielais spēles laiks (vidēji spēlē
gandrīz 27 minūtes), gan labā statistika –
vidēji spēlē gūti 6,4 punkti un izcīnītas 6,4
atlēkušās bumbas. Vienlaikus uzsvēršu,
ka Janetai ir ļoti daudz iespēju uzlabot
savu sniegumu, gan noslīpējot individuālo
meistarību, gan kļūstot fiziski spēcīgākai.»
Par J.Rozentāles sniegumu priecājas
arī Jelgavas BJSS, un viņu lidostā, atgriežoties no čempionāta, sagaidīja Jelgavas
U-19 komandas biedrenes. «Viņa, protams, nezināja, ka būsim lidostā, tāpēc arī
sanāca tik forši. Uzdāvinājām sarkanus
un baltus balonus un uztaisījām plakātu,»
stāsta viena no viņām – Ronda Ozoliņa.
Laikā, kamēr Janeta cīnījās Šopronā,
viņām bijusi nometne, un meitenes kopā
skatījušās Latvijas U-18 spēles. «Tā bija
ļoti svarīga mūsu dienas daļa. Izlases
sniegumu vērtējam pozitīvi – ir ļoti liels
prieks par šādiem sasniegumiem, un
esam lepnas, ka viena no mūsu komandas
spēlētājām arī ir pielikusi roku šī rezultāta
sasniegšanai,» tā R.Ozoliņa.
Jāpiebilst, ka jūnija otrajā pusē J.Rozentāle ar U-17 meiteņu izlasi piedalījās
pasaules čempionātā basketbolā. Tajā
mūsu komanda aizvadīja spēles ar Japānas, Kanādas, Ķīnas, Korejas, Mali
izlasēm un izcīnīja 10. vietu. Izlasē spēlēja
vēl divas Jelgavas BJSS basketbolistes
– Katrīna Kārkle un Sindija Smirnova.
«U-17 čempionāts bija kaut kas jauns,
jo mums bija jāspēlē pret Āzijas, Āfrikas
un Amerikas komandām – tā bija jauna
pieredze,» norāda J.Rozentāle, piebilstot,
ka visgrūtākais bija tas, ka pēc čempionāta
bijusi tikai viena brīva diena un jau bija
jādodas uz treniņnometni ar U-18 izlasi.
«Loma abās komandās man vienāda, tikai
U-18 es skaitos sīkā,» smej meitene.
J.Rozentāle septembrī uzsāks mācības
10. klasē, un viņas sapnis ir doties mācīties
un spēlēt basketbolu uz Ameriku.

Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
Smilti, melnzemi, granti, ar piegādi vai
bez. T.27650077.
Akmeņogles, granulas, kokskaidu briketes. Piegāde. T.26181848, 63080355.
Skaldītu malku ar piegādi. T.29943808.
Vai maina dārzu ar māju pret dzīvokli.
T.25123171.

Vēlas īrēt
Telpu vai 1-ist.dzīvokli divas reizes mēnesī
privātām nodarbībām. T.29588225.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434
Dārgi pērku apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Pērku PSRS un pirmskara apgleznotas
porcelāna vāzes, dekoratīvus šķīvjus un
figūriņas. T.29954171.
Ejošu automašīnu līdz 400 EUR, vēlams
ar TA. T.26297084.

Dažādi
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
dibināšana; īres, pirkuma līgumi.
Raiņa 14. T.29179847
Juridiskie pakalpojumi: prasības par
uzturlīdzekļiem, paternitāti, laulības
šķiršanu, maksātnespēju, darba samaksu.
Līgumu sagatavošana, konsultācijas. RAF
dzīv.masīvs, Rīgas iela 53a. T.26406466.
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Pļauju zāli. T.25994203.
Apbedīšanas piederumi, pieminekļi, kapu
labiekārtošana. T.29537176.
Skursteņu, mūrīšu, krāšņu tīrīšana, mūrēšana, remonts. T.27073304.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
MIRDZA APINE (1927. g.)
KĀRLIS JEZDAUCKIS (1952. g.)
LARISA GARNOVA (1940. g.)
VIKTORS ČERŅAKS (1962. g.)
VLADIMIRS ŠUĻKOVSKIS (1955. g.).
Izvadīšana 04.08. plkst.14 Bērzu kapsētā.
VLADIMIRS RASŠČUPKINS (1937. g.).
Izvadīšana 04.08. plkst.11 Bērzu kapsētā.
GUNĀRS NEZINIS (1936. g.).
Izvadīšana 05.08. plkst.13 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 8. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province». (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2273.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 142.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Rozamunde Pilčere. Vēlēšanu solījumi un citi meli».
Vācijas melodrāma. 2015.g.
12.30 «Brazīlija. Latviešiem pa pēdām».*
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.15 «Brēmenes muzikanti». Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2009.g.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 179. un 180.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 141.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2273.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 41.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Izsauciet vecmāti! 5». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
22.15 «Propaganda». Dokumentāla filma.
23.20 «Nakts ziņas». 23.30 Olimpisko spēļu ziņas. 23.40 Laika ziņas.
23.45 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
0.35 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». Dok.seriāls. 1.sērija.
1.25 «Pateikt un pateikties. Anda Līce». LTV videofilma.

LTV7
6.50 «Peldēšana».
7.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
7.30 «Rio 2016 rīta apskats».
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
8.30 «Pludmales volejbols vīriešiem».* Latvija – Kanāda.
9.20 «Vingrošana». Atlases sacensības sievietēm.
10.55 «Peldēšana».*
12.40 «Basketbols vīriešiem».* Spānija – Horvātija.
14.10 «Rokasbumba vīriešiem». Slovēnija – Ēģipte.
15.05 «Rio 2016 rīta apskats».*
15.55 «Pludmales volejbols sievietēm». Šveice – Austrālija;
Brazīlija – Argentīna.
17.45 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.00 «Pludmales volejbols vīriešiem». Polija – Krievija.
18.55 «Peldēšana».
20.25 «Regbijs sievietēm». Pusfināla spēles.
21.30 «Olimpisko spēļu ziņas».
21.40 «Olimpisko spēļu studija».
22.00 «Vingrošana». Komandu sacensību fināls vīriešiem.
23.30 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.40 «Vingrošana». Komandu sacensību fināls vīriešiem.
0.40 «Regbijs sievietēm». Fināls par 3/4 un 1/2 vietu.
1.40 «Rokasbumba sievietēm». Brazīlija – Rumānija.
3.00 «Pludmales volejbols vīriešiem». Itālija – Kanāda.
4.00 «Peldēšana».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.25 «Karamba!» Humora raidījums.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 14.sērija.
11.50 «Sarunas par romantiku». ASV melodrāma. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Miljonāru savedēja 3». ASV realitātes šovs. 2010.g.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 105.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 106.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 64.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.10 «Zvejas nacionālās īpatnības». Krievijas komēdija. 1998.g.
0.10 «Amerikāņi 3». ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
1.00 «Attīstības kods 2».
1.25 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 64.sērija.
2.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 10.sērija.
6.45 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.00 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.30 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.00 «Bēthovens 4». ASV komēdija. 2001.g.
11.00 ««Gatavo 3» mežā».
11.35 «Māmiņu klubs».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 11.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 27. un 28.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 4.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 43.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 19.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 31. un 32.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 44.sērija.
21.00 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 12. un 13.sērija.
23.10 «Skaistule un briesmonis 3». ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
0.10 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 19.sērija.
1.10 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 4.sērija.
2.10 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 27. un 28.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 44.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 9. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

6.02 «Province». (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2274.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 143.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Vitnijas Braunas pavasaris». ASV ģimenes filma.
12.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.10 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 15.sērija.
13.45 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.15 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 181. un 182.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 142.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2274.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 42.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
22.05 «Putina ceļš». Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.20 Olimpisko spēļu ziņas. 23.30 Laika ziņas.
23.35 «Ardievu, Ļeņin!» Vācijas komēdija (ar subt.). 2003.g.
1.45 «Propaganda». Dokumentāla filma.

LTV7
6.15 «Pludmales volejbols vīriešiem». Brazīlija – Austrija.
7.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
7.30 «Rio 2016 rīta apskats».
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
8.30 «Vingrošana».* Komandu sacensību fināls vīriešiem.
11.00 «Peldēšana».*
12.50 «Basketbols vīriešiem». Francija – Ķīna.
14.20 «Regbijs sievietēm».* Fināls par 3/4 un 1/2 vietu.
15.10 «Rio 2016 rīta apskats».*
16.00 «Pludmales volejbols vīriešiem». Brazīlija – Kanāda.
16.50 «Regbijs vīriešiem». Austrālija – Francija.
17.25 «Rokasbumba vīriešiem». Vācija – Polija. 1.puslaiks.
18.10 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.25 «Rokasbumba vīriešiem». Vācija – Polija. 2.puslaiks.
19.00 «Regbijs vīriešiem». ASV – Argentīna; Fidži – Brazīlija.
20.10 «Pludmales volejbols vīriešiem». ASV – Meksika.
21.00 «Olimpisko spēļu ziņas».
21.10 «Olimpisko spēļu studija».
21.30 «Pludmales volejbols vīriešiem». Latvija – Kuba.
22.20 «Vingrošana sievietēm». Komandu sacensību fināls.
23.55 «Olimpisko spēļu ziņas».
0.05 «Regbijs vīriešiem». ASV – Brazīlija; Argentīna – Fidži.
0.55 «Basketbols vīriešiem». Lietuva – Nigērija.
2.45 «Rokasbumba vīriešiem». Ēģipte – Zviedrija.
4.00 «Peldēšana».
5.55 «Basketbols vīriešiem». Argentīna – Horvātija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 15.sērija.
11.45 «Dora Helta. Vismaz nav auksti». Romantiska komēdija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums. 1.sērija.
14.55 «Miljonāru savedēja 3». ASV realitātes šovs. 2010.g.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 107.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 108.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 65.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Uta Danella. Prāgas noslēpums». Romantiska drāma.
23.05 «Mīlas dēka 2». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
0.15 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
1.00 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.25 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 65.sērija.
2.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
2.55 «Degpunktā 6».
3.20 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 11.sērija.
6.45 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 3.sērija.
8.00 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.30 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.00 «X cilvēki: sākums. Vilknadzis». ASV fantastikas trilleris.
11.10 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 12.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 4.sērija.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 29. un 30.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 5.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 44.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 20.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 33. un 34.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 45.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 3». Seriāls. 9. un 10.sērija.
23.00 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
0.00 «Pēdējais cilvēks uz zemes». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
1.00 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
1.30 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 20.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 29. un 30.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 45.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 10. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province». (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2275.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 144.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Izsauciet vecmāti! 5». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
12.50 «Krāsainās pasaules». Dokumentāla filma.

TV PROGRAMMA
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Mia un es». Animācijas seriāls.
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 183. un 184.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 143.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2275.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 43.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 7.sērija.
22.40 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas». 23.10 Olimpisko spēļu ziņas. 23.20 Laika ziņas.
23.25 «Midsomeras slepkavības 9». Detektīvseriāls. 2.sērija.
1.10 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.

LTV7
7.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
7.30 «Rio 2016 rīta apskats».
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
8.30 «Peldēšana».*
10.20 «Basketbols vīriešiem».* Lietuva – Nigērija.
11.55 «Regbijs vīriešiem».* ASV – Brazīlija; Argentīna – Fidži.
12.45 «Basketbols vīriešiem».* Argentīna – Horvātija.
13.35 «Rokasbumba vīriešiem». Argentīna – Horvātija.
14.50 «Riteņbraukšana». Individuālais iedzīšanas brauciens sievietēm.
15.45 «Rio 2016 rīta apskats».*
16.35 «Riteņbraukšana». Individuālais iedzīšanas brauciens vīriešiem.
17.35 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
17.50 «Riteņbraukšana». Individuālais iedzīšanas brauciens vīriešiem.
19.00 «Peldēšana».
21.00 «Olimpisko spēļu ziņas».
21.10 «Olimpisko spēļu studija».
21.55 «Vingrošana». Individuālo sacensību fināli vīriešiem.
23.30 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.40 «Vingrošana». Individuālo sacensību fināli vīriešiem.
0.45 «Basketbols vīriešiem». ASV – Austrālija.
2.45 «Pludmales volejbols sievietēm». ASV – Šveice.
3.55 «Peldēšana».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums. 1.sērija.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 16.sērija.
11.45 «Uta Danella. Prāgas noslēpums». Romantiska drāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 109.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 110.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 66.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 10.sērija.
22.10 «Miroņu rītausma». Šausmu filma. 2004.g.
0.10 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
1.00 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 66.sērija.
1.45 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
2.35 «Galileo 3».
2.55 «Degpunktā 6».
3.20 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 12.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.10 «Lizija Magvaira». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
11.10 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 13.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 31. un 32.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 6.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 45.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 21.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 35. un 36.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 46.sērija.
21.00 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 8.sērija.
22.00 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
0.40 «Ģēnijs uzvalkā 3». Seriāls. 11.sērija.
1.35 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 21.sērija.
2.30 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 31. un 32.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 46.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 11. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province». (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2276.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 145.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Tautas mūzikas koncerts «Lai balstiņas tālu skan»».*
13.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.30 «Zebra».*
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 185. un 186.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 144.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2276.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki».
LTV videofilma. 44.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 4. augusts
20.30 «Panorāma». 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Rīgas Centrāltirgus». Dokumentāla filma.
22.15 «Lilīhammera 3». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.20 Olimpisko spēļu ziņas. 23.30 Laika ziņas.
23.35 «Brazīlija. Latviešiem pa pēdām».*
0.05 «Personība. 100 g kultūras».*
1.00 «Putina ceļš». Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
6.30 «Pludmales volejbols vīriešiem». Austrija – Kanāda.
7.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
7.30 «Rio 2016 rīta apskats».
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
8.30 «Peldēšana».*
10.30 «Futbols». Brazīlija – Dānija.
12.20 «Basketbols vīriešiem».* ASV – Austrālija.
14.00 «Pludmales volejbols vīriešiem». Austrija – Kanāda.
15.05 «Rio 2016 rīta apskats».*
15.55 «Džudo». Svara kategorijā līdz 100 kg vīriešiem.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.15 «Džudo». Svara kategorijā līdz 100 kg vīriešiem.
19.00 «Pludmales volejbols vīriešiem». Nīderlande – Krievija.
19.55 «Regbijs». Pusfināli vīriešiem.
21.30 «Olimpisko spēļu ziņas».
21.40 «Olimpisko spēļu studija».
22.00 «Vingrošana». Individuālo sacensību fināli sievietēm.
23.25 «Pludmales volejbols vīriešiem». Latvija – Brazīlija.
0.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
0.30 «Regbijs». Fināli.
1.40 «Vingrošana». Individuālo sacensību fināli sievietēm.
2.15 «Riteņbraukšana trekā».
4.00 «Peldēšana».
5.50 «Basketbols vīriešiem». Lietuva – Argentīna.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 17.sērija.
11.45 «Mīļais, es nepadošos». Vācijas komēdija. 2012.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 2.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 111.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 112.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 67.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
22.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
0.05 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
0.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 67.sērija.
1.40 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
2.20 «Galileo 3».
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 13.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.10 «Lesija». Filma visai ģimenei. 2005.g.
11.10 «Drošības aģenti VAIROGS 3». ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 14.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 33. un 34.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 7.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 46.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 22.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 37. un 38.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 47.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
22.00 «Olimpa krišana». ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.20 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
0.55 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
1.25 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 7.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 33. un 34.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 47.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 12. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «700 pasaules brīnumi. Izraēla».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province». (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 1.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 146.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 12.sērija.
12.10 «Personība. 100 g kultūras».*
13.10 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.30 «Vāsa». Animācijas filma.
13.40 «Tornis». Animācijas filma.
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 187. un 188.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 145.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Novēli man lidojumam nelabvēlīgu laiku».
Rīgas kinostudijas drāma. 1980.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.10 Olimpisko spēļu ziņas. 23.20 Laika ziņas.
23.25 «Rio 2016». Koncerts.
1.35 «Lilīhammera 3». Seriāls. 7.sērija.
2.30 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 12.sērija.

3.20 «Midsomeras slepkavības 9». Detektīvseriāls. 2.sērija.
4.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
7.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
7.30 «Rio 2016 rīta apskats».
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
8.30 «Pludmales volejbols vīriešiem».* Latvija – Brazīlija.
9.20 «Peldēšana».*
10.50 «Regbijs».* Fināli.
11.50 «Riteņbraukšana trekā».*
13.35 «Basketbols vīriešiem».* Lietuva – Argentīna.
15.10 «Rio 2016 rīta apskats».*
16.00 «Džudo». Svara kategorijā virs 100 kg vīriešiem.
17.50 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.05 «Džudo». Svara kategorijā virs 100 kg vīriešiem.
18.55 «Peldēšana».
21.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
21.30 «Olimpisko spēļu studija».
22.00 «Riteņbraukšana trekā».
23.30 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.40 «Riteņbraukšana trekā».
0.50 «Basketbols vīriešiem». ASV – Serbija.
2.45 «Pludmales volejbols».
4.00 «Peldēšana».
5.30 «Pludmales volejbols».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 18.sērija.
11.45 «Pasaules lāpītāja». Vācijas romantiska komēdija. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 3.sērija.
15.30 «Rio 2016. Vieglatlētika».
19.10 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 68.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Rio 2016. Vieglatlētika».
22.10 «Pie bagātās kundzes».
Rīgas kinostudijas satīriska drāma. 1969.g.
0.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.00 «Galileo 3».
2.20 «Rio 2016. Vieglatlētika».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 14.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10»».
8.40 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.10 «Mans lielais, resnais melis». ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
11.10 «Nozieguma skelets 10». Seriāls. 18.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 15.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 35. un 36.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 8.sērija.
16.30 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 15.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 23.sērija.
17.55 «Virtuve». Krievijas seriāls. 39. un 40.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Spēles plāns». ASV komēdija. 2007.g.
22.40 «Pols». ASV piedzīvojumu komēdija. 2011.g.
0.45 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
1.15 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 15.sērija.
1.45 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 8.sērija.
2.40 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 35. un 36.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 13. augusts
LTV1
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Varenā brīvdiena ar Vollesu un Gromitu». Animācijas filma.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Princese uz zirņa». Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2010.g.
11.40 «Balss pavēlnieks».*
13.15 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dok.seriāls. 2.sērija.
14.10 «Kūku kari».*
15.05 «Olimpisko spēļu ziņas».
15.10 «Latvijas sporta leģendas. Jānis Lūsis».*
16.15 «Viens ciems. Visa Latvija».* Valgalciems.
17.00 «Brazīlija – dabas vēsture». Dok.filmu cikls. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.25 «Ķīpsalā». Dokumentāla filma.
18.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 37. un 38.sērija.
20.00 «Brazīlija. Latviešiem pa pēdām».
20.30 «Panorāma». 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 «Kino gars. Tā nav dzīve, tas ir kino». Rīgas svētku koncerts.
23.45 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.55 «Rio 2016». Koncerts.
2.00 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
3.35 «Rīgas svētki 2006. «Zem zvaigžņotās debess»».
Koncerts Doma laukumā.
5.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*

LTV7
7.20 «Rio 2016 rīta apskats».
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
8.30 «Olimpisko spēļu studija».
9.00 «Peldēšana».*
10.20 «Basketbols vīriešiem».* ASV – Serbija.
12.10 «Pludmales volejbols».*
13.00 «Diennakts basketbola turnīrs «Krastu mačs»».
15.55 «Rio 2016 rīta apskats».*
16.15 «Riteņbraukšana trekā».
17.40 «Olimpisko spēļu ziņas».
17.50 «Diennakts basketbola turnīrs «Krastu mačs»».

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 4. augusts
17.55 «Pludmales volejbols».
18.50 «Airēšana». Fināli.
20.05 «Basketbols vīriešiem». Brazīlija – Argentīna.
21.00 «Olimpisko spēļu ziņas».
21.10 «Basketbols vīriešiem». Brazīlija – Argentīna.
22.00 «Olimpisko spēļu studija».
22.20 «Riteņbraukšana trekā».
23.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.30 «Riteņbraukšana trekā».
0.25 «Pludmales volejbols».
0.55 «Basketbols vīriešiem». Spānija – Lietuva.
2.50 «Pludmales volejbols».
4.00 «Peldēšana».
5.40 «Futbols». 1/4 finālspēle.

LNT
5.25 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 8.sērija.
6.45 «Karamba!» Humora raidījums.
7.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 19.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Latvijas faili. Maratons augstpapēžu kurpēs».
Latvijas dokumentāla filma. 2016.g.
11.00 «Bīsties – atvaļinājums! 2». Dok.seriāls. 6. un 7.sērija.
12.55 «Mis Mārpla 2». Lielbritānijas detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
15.30 «Rio 2016. Vieglatlētika».
19.00 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.10 «Mans bērns var!? 2». TV šovs.
22.10 «Lepnums un aizspriedumi». Romantiska drāma. 2005.g.
0.30 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 6.sērija.
1.15 «Galileo 3».
2.00 «Rio 2016. Vieglatlētika».

8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Tīģeris». Animācijas filma.
8.38 «Miega rūķi». Animācijas filma.
8.50 «Avārijas brigāde. Torte». Animācijas filma.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
9.55 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.25 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 16.sērija.
10.55 «Deivids Sušē pa svētā Pētera pēdām».
Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».*
Pārraide no Rīgas baptistu Vīlandes draudzes.
13.00 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.30 «Ķīpsalā». Dokumentāla filma.
13.55 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 37. un 38.sērija.
15.05 «Mans zaļais dārzs».*
15.40 «Olimpisko spēļu ziņas».
15.45 «Mana dziesma».*
17.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.25 «Aculiecinieks».*
18.45 «Rozamunde Pilčere. Pievilkšanās spēks».
Vācijas un Lielbritānijas melodrāma. 2015.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika
ziņas.
21.15 «Province».* Lidojošā mūķene.
21.45 «Aculiecinieks».* Jaunie priesteri.
22.00 TIEŠRAIDE. «Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas svētki Aglonā. Tautas Krusta ceļš».
0.10 «Olimpisko spēļu ziņas».

0.20 «Deivids Sušē pa svētā Pētera pēdām».
Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
1.25 «Lai top!»* Pozitīvo emociju raidījums.
3.10 «Brazīlija – dabas vēsture». Dok.filmu cikls. 5.sērija.
4.05 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
5.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
5.15 «Kūku kari».*

LTV7
7.30 «Rio 2016 rīta apskats».
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
8.30 «Diennakts basketbola turnīrs «Krastu mačs»».
8.35 «Olimpisko spēļu studija».
9.00 «Peldēšana».*
10.25 «Basketbols vīriešiem».* Spānija – Lietuva.
12.05 «Pludmales volejbols».
13.00 «Diennakts basketbola turnīrs «Krastu mačs»».
15.00 «Rio 2016 rīta apskats».*
15.20 «Volejbols sievietēm». Serbija – Nīderlande.
17.25 «Olimpisko spēļu ziņas».
17.35 «Futbols».* 1/4 finālspēle.
19.20 «Riteņbraukšana trekā».*
19.55 «Vingrošana». Finālsacensības vīriešiem un sievietēm.
21.00 «Olimpisko spēļu ziņas».
21.10 «Olimpisko spēļu studija».
21.30 «Vingrošana». Finālsacensības vīriešiem un sievietēm.
23.00 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.10 «Riteņbraukšana trekā».
2.00 «Teniss». Fināls vīriešiem.
4.55 «Pludmales volejbols».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
5.50 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 22.sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.10 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
8.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
9.35 «Amerikāņu nindzjas 2». ASV šovs.
10.35 «Autoziņas».
11.05 «Garšas mednieki 2».
12.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.30 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 8.sērija.
14.30 «Māsa uzdarbojas 2». ASV komēdija. 1993.g. Lomās:
16.40 «Spēles plāns». ASV komēdija. 2007.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Otrpus žogam». ASV animācijas filma. 2006.g.
21.10 «Reiz Romā». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
23.05 «Rozā pantera atgriežas». ASV un Lielbritānijas komēdija. 1976.g.
1.15 «Olimpa krišana». ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
3.25 «Garšas mednieki 2».
4.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 14. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.

SIA «Spectre Latvia» (reģ.Nr.40003527355)
aicina savai komandai pievienoties

KVALIFICĒTAS(-US) ŠUVĒJAS(-US)
darbam Kalnciemā.

Uzņēmums piedāvā:
• visas sociālās garantijas;
• divu nedēļu apmaksātu apmācību kursu šūšanā;
• kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
• bezmaksas nokļūšanu Kalnciemā no Jelgavas un
Jūrmalas un atpakaļ (ieskaitot apdzīvotas vietas, kas
ir pa ceļam minētajā maršrutā), daļēji apmaksātas
transporta izmaksas, ja nav šajā maršrutā;
• daļēji apmaksātas pusdienas;
• daļēju medicīnas/veselības apdrošināšanas
izdevumu kompensāciju;
• draudzīgu kolektīvu, gaišas telpas, labiekārtotu darba
vidi, mūsdienīgu darba aprīkojumu.
Pieteikumu sūtīt pa e-pastu santa.goleva@spectre.lv
vai zvanīt pa tālruni 26330630.
Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

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

Nāc un veido savu karjeru
Jelgavas Amatu vidusskolā!
Turpinās dokumentu pieņemšana
Pēc pamatskolas
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists
Grāmatvedis
Tērpu stila speciālists
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Konditors
Pavārs
Frizieris

Mācību
ilgums
gados
4
4
4
4
4
3
3
3

Ar 7 klašu izglītību

Montāžas darbu atslēdznieks

Ar 8 klašu izglītību
Pavāra palīgs

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»
turpina uzņemt bērnus
no 1,6 līdz 6 gadu vecumam.
Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63011290, 20021871, 26448426.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties mirušā Jura Pabērza
(dzimšanas dati – 21.09.1949., dzīvoja
nakts patversmē Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 9, Jelgavā) radiniekus.
Lūdzam personas, kurām kaut kas zināms par viņa radiniekiem, pieteikties
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā
vai zvanīt pa tālruni 63028550.

3
2

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

No 17 gadu vecuma ar pamatizglītību
Atslēdznieks
Virpotājs
Frēzētājs
Pavārs
Šuvējs

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

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

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

LNT

TV3

5.25 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 9.sērija.
6.50 «Karamba!» Humora raidījums.
7.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 20.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mans bērns var!? 2». TV šovs.
10.55 «Viesmīle». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
13.05 «Rozamunde Pilčere. Sieviete uz klints».
Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
15.00 «Pasaules spožākie talanti». TV šovs. 1.sērija.
15.30 «Rio 2016. Vieglatlētika».
19.00 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.15 «Latvijas faili. Māris Štrombergs». Latvijas dokumentāla filma.
21.15 «Izdzīvotāji 30». ASV realitātes šovs. 2015.g. 11.sērija.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Samazini mani».
Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
0.05 «Purvāji 4». ASV seriāls. 5.sērija.
0.55 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 7.sērija.
1.40 «Karamba!» Humora raidījums.
2.00 «Galileo 3».
2.20 «Rio 2016. Vieglatlētika».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.55 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

5.00 «Tētuka meitiņas 8».
Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
5.50 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 23.sērija.
6.55 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā 2».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Saimnieks meklē sievu 3».
Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 11. un 12.sērija.
13.25 «Bēthovens 5». ASV komēdija. 2003.g.
15.25 «Reiz Romā». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
17.20 «Otrpus žogam». ASV animācijas filma. 2006.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Amerikāņu nindzjas 2». ASV šovs.
20.10 «Dzelzs vīrs».
ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2008.g.
22.50 «Spiegu spēle». Lielbritānijas, ASV
piedzīvojumu drāma. 2001.g.
1.25 «Paranormālā parādība 4».
ASV šausmu filma. 2012.g.
2.55 «Saimnieks meklē sievu 3». Latvijas realitātes šovs.
2015.g. 11. un 12.sērija.
4.35 «TV3 ziņas».
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 4. augusts

Pasākumi pilsētā
5. augustā pulksten 21 – latviski jautra dziesmu spēle «Muļķe sirds». Piedāvā
«Muzikālais teātris 7». Režisors – V.Šoriņš. Piedalās: A.Stafecka, D.Skutelis, A.Daņiļenko, L.Robežniece, Z.Neimanis, Z.Jančevska, Z.Burnicka, V.Zilveris, J.Suvorova, grupa
«Tirkizband» un dejotāji A.Kivlenieka vadībā. Biļešu cena – € 6 – 10 (Pasta salā).
7. augustā pulksten 13 – ekskursija kājām «Klīstošā studenta pēdās». Sākums – no
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa. Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Dalības maksa
– € 1; skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas.
12. augustā pulksten 15 – Starptautiskā jaunatnes diena. Latvijas pašvaldību un
nevalstisko organizāciju aktivitātes, orientēšanās un Jelgavas pilsētas «Basta» futbola
turnīra noslēguma posms (Jelgavas 6. vidusskolā).
13. augustā pulksten 11 – Zinību dienai veltīts pasākums – tirdziņš (Zemgales
Olimpiskajā centrā).
13. augustā pulksten 18 – «Rumbas kvarteta» koncerts un zaļumballe «Jaunības
atmiņās...». Jaunā diska «Cita dziesma» prezentācija. Biļešu cena iepriekšpārdošanā
– € 7; norises vietā – € 9 (Pasta salā).
19. augustā pulksten 18 – ekskursija kājām «Zudušos Jelgavas dārgumus meklējot». Sākums – no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa. Pieteikšanās pa tālruni 28677630.
Dalības maksa – € 1; bērniem līdz piecu gadu vecumam – bez maksas.
19. augustā pulksten 20 – TV3 pilngadības kabarē. Grandiozajā šovā piedalīsies
«Cabaret» dīvas E.Rozentāle un A.Vītoliņa, kā arī R.Eilands, dejotāji, akrobāti, TV3
seriālu aktieri un ētera personības. Režisors V.Runtulis. Biļešu cena – € 12 – 70 (Zemgales Olimpiskajā centrā).

Izstādes
No 4. augusta – Jelgavas mākslinieku plenēra izstāde «Pa Jaņa Rozentāla pēdām»
(Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
Līdz 28. augustam – izstāde «Greizā attīstība». Autores – Ingūna Skuja un Melisa
Breidena (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 29. augustam – fotokonkursa «Mana Jelgava» 1. posma dalībnieku darbu
izstāde (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 29. augustam – fotoizstāde «Starptautiskajam smilšu skulptūru festivālam
«Summer Signs» 10 gadi» (kultūras nama 1. stāva galerijā).

Dodas
svētceļojumā

2. jūlijā ar Svēto Misi Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrālē aizsākās svētceļnieku ceļš uz Aglonu.
Šogad priestera Jurija Gorbačevska vadībā ceļā devās aptuveni 25 jelgavnieki, to vidū arī vecāki ar bērniem, kuri
ceļu mēros ratiņos. Antonam Punculam šis svētceļojums būs īpašs, jo kājām uz Aglonu šogad viņš izlēmis doties
pēdējo reizi. «Pēc mēneša man apritēs 75 gadi, un esmu nolēmis, ka šis svētceļojums kājām man būs pēdējais –
nākamgad uz Aglonu došos ar auto,» tā Antons. Uzrunātie svētceļojuma dalībnieki atklāj, ka šis ir viņu laiks pašiem
ar sevi, tas sniedz garīgo piepildījumu un paceļ virs ikdienas rūpēm. Svētceļnieki aizvadīs 300 kilometrus garu ceļu,
dienā mērojot aptuveni 25 kilometrus. Ceļā tiks aizvadītas Svētās Mises, rīta un vakara lūgšanas, kā arī ikvienam
organizāciju sagatavotajās aktivitātēs, ceļiniekam būs iespēja doties pie grēksūdzes un individuāli aprunāties ar priesteriem.
Foto: Austris Auziņš
plašākai publikai parādīt savus talantus
un piedalīties orientēšanās sacensībās
Jelgavā. Tāpat pasākuma gaitā notiks
Jelgavas pilsētas «Basta» futbola turnīra
noslēguma posms.
No pulksten 15.30 līdz 19.30 plānotas
improvizētas brīvdabas diskusijas, kurās
pieci Saeimas deputāti – Rihards Kols,
par godu valsts 95. dzimšanas dienai nodibināta pirmā Tautas konservatoJuris Viļums, Valdis Kalnozols, Inguna  Jana Bahmane
izdotajā grāmatā «1918. – 1920. Latvi- rija Latvijā. Savukārt 1922. gada 15.
Sudraba, Kārlis Krēsliņš – runās par jauGatavojoties Latvijas simtjas Republikas Pagaidu valdības sēžu oktobrī uzstādīts piemineklis Latvijas
niešiem aktuālām tēmām. Tiks apskatīts,
gadei, Ģederta Eliasa Jelprotokolos, notikumos, atmiņās». Neatkarības karā pie Jelgavas kritušo
piemēram, tāds temats kā jauniešiem
gavas Vēstures un mākslas
Minētās grāmatas saturu papildināja un tur apbedīto karavīru piemiņai
draudzīgs brīvprātīgais darbs, tiks runāts
muzejs aicināts iesaistīties
arī dažu reģionālo muzeju krājuma Meža kapos, un tas ir pirmais piepar to, kā politiskie un sociālie notikumi
šim
valsts
vēstures
konmateriāli. Lai valsts simtgadei vel- mineklis Brīvības karā kritušajiem
Eiropā ietekmē ikdienu Latvijā. No
tekstā nozīmīgajam notitītā grāmata «1920. – 1925. Latvijas Latvijā. Jelgavā 1924. gadā dibināts
pulksten 15 līdz 20 jaunieši varēs piedakumam veltītās grāmatas
Republikas Ministru kabineta sēžu Jelgavas Latviešu teātris. Arī 1925.
līties orientēšanās un sporta aktivitātēs,
«1920. – 1925. Latvijas Reprotokolos, notikumos, atmiņās» gads ir nozīmīgiem notikumiem basavukārt no pulksten 21 muzicēs grupa
publikas Ministru kabineta
būtu pēc iespējas saturiski daudzpu- gāts, piemēram, 18. jūlijā, piedaloties
no Siguldas «Neon Saturdays».
sēžu protokolos, notikusīgāka un laiku raksturojošiem unikā- Valsts prezidentam Jānim Čakstem,
«Ikviens jaunietis Latvijā – no Zilupes
mos, atmiņās» izveidē. Lai
liem dokumentiem bagātāka, Valsts Jelgavā ielikts pamatakmens pirlīdz Liepājai, no Apes līdz Bauskai – airastu patiesi nozīmīgas un
kanceleja aicināja Latvijas muzejus majai cukurfabrikai Latvijā, un 20.
cināts pievienoties un Jelgavā nosvinēt
unikālas
vēstures
liecības,
piedalīties tās izveidē, izpētot muzeja septembrī «Academia Petrina» svin
Starptautisko jaunatnes dienu. Tā būs
kas palīdzētu pilnvērtīgāk
krājumā atrodamās vēsturiskās liecī- 150 gadu jubileju. 1925. gadā tika
diena, kas vēlreiz mums atgādinās, kāpēc
raksturot grāmatā atspobas par minēto laikposmu.
dibināta mākslinieku biedrība «Zaļā
ir tik kolosāli būt jaunam,» jauniešus
guļoto piecgadi, muzejs
Šobrīd Jelgavas muzejs ir apzinājis vārna», kas ir viena no zināmākajām
iesaistīties pasākumā aicina Latvijas
aicina artefaktu vākšanā
15 vēstures faktus, kas varētu būt no- biedrībām latviešu kultūrā. Šie un
Jaunatnes padomes izpilddirektore Inese
iesaistīties arī jelgavniekus,
zīmīgi grāmatā aprakstītās piecgades citi muzeja atlasītie fakti ir nozīmīgi
Šubēvica.
daloties savās atmiņās, foraksturotāji ne tikai Jelgavas, bet arī Latvijas vēstures veidotāji, un muPasākumu aicināts apmeklēt ikviens
togrāfijās un citās tā laika
Latvijas kontekstā, taču tagad muzeja zeja direktore aicina iesaistīties arī
jaunietis. Ieeja – bez maksas.
vēstures liecībās.
uzdevums ir atrast šos vēstures noti- jelgavniekus. «Tās var būt fotogrākumus apliecinošus artefaktus. «Tas fijas, atmiņas – jebkas, kas raksturo
Valsts kanceleja sadarbībā ar Lat- ir izaicinājums – meklēt un saprast, konkrēto piecgadi. Iesaistīties var arī
vijas Nacionālo vēstures muzeju, ka daudz kas nav zināms arī mums,» bērni un mazbērni, palīdzot vecākiem
Latvijas Nacionālo arhīvu, Latvijas skaidro Ģederta Eliasa Jelgavas Vēs- un vecvecākiem pierakstīt liecības un
Kara muzeju un Latvijas Nacionālo tures un mākslas muzeja direktore nodot tās muzejam,» skaidro G.Grase.
bibliotēku, kā arī Rīgas vēstures un Gita Grase.
Ikviens, kas savā personīgajā arkuģniecības muzeju un Rakstniecības
Muzejs kā nozīmīgu divdesmito hīvā atradis kādu nozīmīgu vēstures
un mūzikas muzeju turpina Latvijas gadu sākuma notikumu izcēlis, liecību, kas raksturo laika periodu
Republikas valdības sēžu protokolu piemēram, Tautas konservatorijas no 1920. līdz 1925. gadam, aicināts
pirmpublicēšanu, kas tika aizsākta dibināšanu – 1921. gadā Jelgavā tika sazināties ar muzeju.

6. vidusskolā – Starptautiskās
jaunatnes dienas svinības
 Jana Bahmane

Atzīmējot Starptautisko jaunatnes dienu, kas ik gadu tiek
svinēta 12. augustā, biedrība
«Latvijas jaunatnes padome»
sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Jelgavas
pilsētas domi aicina jauniešus
no visas Latvijas iesaistīties
izglītojošās un izklaidējošās
aktivitātēs. Tās 12. augustā
no pulksten 15 līdz 22.30
notiks Jelgavas 6. vidusskolas
teritorijā.
«Tas ir lielisks veids, kā atgādināt
sabiedrībai par jauniešiem kā nozīmīgu
sabiedrības resursu, kā arī veicināt dažādu jauniešu organizāciju, pašvaldību
iestāžu, jauno talantu atpazīstamību un
savstarpēju komunikāciju. Tas ir veids,
kā novērtēt to, ko nozīmē būt jaunam,»
Jaunatnes dienas nozīmi skaidro Latvijas
Jaunatnes padomes Strukturētā dialoga
projekta vadītāja Paula Āboliņa-Ābola,
turpinot, ka pasākuma norises vieta izvēlēta, lai godinātu pirmo Latvijas jauniešu
galvaspilsētu – Jelgavu.
Jaunieši no visas Latvijas varēs iesaistīties Latvijas pašvaldību un nevalstisko

Muzejs aicina iesaistīties valsts
simtgadei veltītas grāmatas izveidē

Izskanēs gadu desmitos iemīļotās zaļumbaļļu melodijas
 Jana Bahmane

13. augustā pulksten 18
Pasta salā ar jaunām un
tautā jau iemīļotām latviešu dziesmām viesosies
ansamblis «Rumbas kvartets». «Ansambļa mērķis ir
akcentēt mūzikas «dzīvo»
skanējumu, muzicējot pagājušā gadsimta 20. un 30.
gadiem raksturīgajā manierē – bez skaņu pastiprinošām iekārtām,» stāsta pasākuma koordinatore Anna
Pilmane. Koncertā «Jaunības atmiņās...» piedalīsies
arī viesmūziķi Dzintars Čīča
un Kaspars Antess.

«Vecāka gadagājuma cilvēki, kuri
piedzīvojuši kara laiku, parasti ansambļa spēlētās melodijas uztver
daudz emocionālāk – dažiem pat sariešas asaras, atsaucot atmiņā pirmo
deju, pirmo mīlestību vai pat kāzu
valsi,» ansambļa repertuāru raksturo A.Pilmane. Koncerta trijās daļās
skatītāji varēs iepazīties ar dziesmām
no «Rumbas kvarteta» jaunā albuma
«Cita dziesma», izbaudīt Dz.Čīčas un
K.Antesa sniegumu, kā arī ansambļa
pavadībā izdejoties pie tautā iemīļotām zaļumbaļļu melodijām.
«Rumbas kvartets» ir no Kuldīgas,
kur 2013. gada maijā, kopā sanākot
četriem vīriem, aizsākās ansambļa
ceļš. Šobrīd kvartets aktīvi piedalās
daudzos saviesīgos pasākumos, tā re-

pertuārā ir aptuveni simts starpkaru
perioda zaļumballēs spēlēto melodiju,
tajā skaitā galda dziesmas, kuras aktīvi tiek spēlētas arī mūsdienās.
Ikviens ansambļa mūzikas cienītājs, kas vēlas piedalīties «Rumbas
kvarteta» jaunā albuma izlozē, aicināts pirms koncerta doties uz kasi
Pasta salā un uz lapiņas norādīt
savu vārdu un uzvārdu, pievienojot
arī atslēgas frāzi «Jelgava – pilsēta
izaugsmei». Izlozi veiks paši mūziķi,
personīgi pasniedzot albumu konkursa uzvarētājam.
Biļetes var iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs. Biļešu cena iepriekšpārdošanā – 7 eiro, savukārt pasākuma
norises vietā stundu pirms koncerta
sākuma – 9 eiro.

