IV Vispārējie latviešu
dziesmu un mūzikas svētki
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2. internātpamatskolai
būvē sporta zāli

Lai gan daudzi uzskata, ka Dziesmu
svētki ir latviešu iedibināta tradīcija, tā vis nav. Kopā dziedāšanas
ideja pārņemta no Eiropas – tā ir
19. gadsimta pirmās puses vācu
kultūrtelpas tradīcija, kas atceļoja
arī uz Latviju. 1819. gadā pēc
jurista un komponista Frīdriha
Macijevska iniciatīvas Jelgavā
izveidojās dziedāšanas biedrība
«Mitauer Liedertafel», bet 1864.
gadā – dziedāšanas biedrība
«Lira».
Ar laiku kopā dziedāšana arī latviešu vidē kļuva populāra, un Jura
Neikena aktīvās darbības rezultātā
1864. gadā Dikļos notika pirmie Attēls: IV Vispārējo latviešu dzieslatviešu vīru koru dziedāšanas mu un mūzikas svētku plakāts
svētki, bet 1870. gadā līdzīgi svētki
jau ar daudz lielāku dalībnieku skaitu aizvadīti Dobelē.
Jaundibinātā Rīgas Latviešu biedrība šeit saskatīja iespēju, iesaistot
visus latviešu apdzīvotos novadus, organizēt vispārējos dziedāšanas
svētkus. Pirmie trīs dziedāšanas svētki notika Rīgā, taču jelgavnieki
nevēlējās visus laurus atdot Rīgai. Jelgavas Latviešu biedrība, pateicoties tās enerģiskajam vadītājam Jānim Čakstem, pasludināja,
ka ar nākamajiem – IV Vispārējiem dziesmu un mūzikas svētkiem
– svinēs Kurzemes guberņas izveidošanas 100. gadskārtu. Tas bija
pietiekams arguments, lai, neraugoties uz Rīgas Latviešu biedrības
nikniem iebildumiem, tiktu saņemta cara valdības atļauja. Dziesmu
svētki notika Jelgavā 1895. gadā no 15. līdz 18. jūnijam. Kopkori
veidoja 3000 dziedātāju.
Arī šajos svētkos jelgavnieki apliecināja savu radošumu un spēju
būt līderiem. Pirmo reizi koristi bija tērpti novadu tautas tērpos, tāpat
pirmoreiz pirms svētkiem rīkoja koru un orķestru mēģinājumus, koriem bija noteiktas obligātās dziesmas. Paralēli svētkiem notika teātra
izrādes, liela mēroga lauksaimniecības, rūpniecības un amatniecības
izstāde. Bet vissvarīgākais ir tas, ka šajos svētkos pirmoreiz kopkora
izpildījumā skanēja Kārļa Baumaņa «Dievs, svētī Baltiju (Latviju)».
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Pieaugusi ēdināšanas
maksa pašvaldības
bērnudārzos
 Ritma Gaidamoviča

Viens no lielākajiem šī gada projektiem ir Jelgavas 2. internātpamatskolas sporta zāles celtniecība. Vecā skolas katlumāja, kuras
vietā atradīsies sporta zāle, jau ir nojaukta, un, kā norāda uzņēmuma «LEC» valdes loceklis Didzis Vītols, tuvākajās dienās sāksies
pāļu dzīšana. «Lai varētu sākt pāļu dzīšanu, bija jāsagaida grunts analīzes, jo tās var ieviest nelielas korekcijas konstruktoru
Foto: Raitis Supe
darbā,» tā viņš, paskaidrojot: lai ēka stāvētu stabili un neplaisātu, jāņem vērā grunts nestspēja.
 Ilze Knusle-Jankevica

skolas katlumāju un zāli celt
tās vietā. «Jelgavas 2. internātGada laikā būtiski uzpamatskolā sporta nodarbības
labosies Jelgavas 2.
notiek nepiemērotā vietā – 50
internātpamatskolas
kvadrātmetrus lielā pielāgotā
skolēnu iespējas, jo skoklases telpā un skolas gaitelai tiks būvēta jauna
nī. Šajās telpās nav iespējams
sporta zāle. «Kad tika
skolas audzēkņiem nodrošināt
izstrādāta speciālo skolu
pilnvērtīgas iespējas fiziskai
reorganizācija, apvienoattīstībai, relaksācijai un rehajot 1. pamatskolu un
bilitācijai, tāpēc plānots uzbūvēt
2. internātpamatskolu,
sporta zāli ar rehabilitācijas un
Filozofu ielas skola bija
tehniskajām telpām, ievērojot
vislabākais variants no
zemas enerģijas patēriņa ēkas
infrastruktūras attīstības
prasības – ap 14,5 kWh/m 2
viedokļa. Šis ir pirmais
gadā,» informē pašvaldības
nopietnais solis, lai vakomunikācijas un mediju atrētu nodrošināt bērniem
tiecību galvenā speciāliste Līga
fiziskās attīstības un
Klismeta. Katlumāju paredzēts
rehabilitācijas iespējas,»
izvietot jaunās sporta zāles ēkā.
norāda Jelgavas IzglītīVēl plānots labiekārtot teritoriju
bas pārvaldes pārstāve
pie jaunās sporta zāles un izveiSarmīte Joma.
dot stāvlaukumu apmēram 30
automašīnām.
Lai varētu uzbūvēt jauno
Darbi notiks Eiropas Ekosporta zāli, domes sēdē tika nomikas zonas (EEZ) finanšu
pieņemts lēmums nojaukt veco instrumenta līdzfinansētā pro-

jekta «Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām
ēkām Jelgavā» laikā. Sporta zāli
saskaņā ar iepirkumu konkursa
rezultātiem būvēs SIA «Latvijas
Energoceltnieks». Būvdarbu izmaksas ir 1 541 907,84 eiro, un
darbi jāpabeidz līdz 2016. gada
31. martam. Autoruzraudzību
par 3702,60 eiro veiks SIA «Baltex Group», būvuzraudzību par
6891,91 eiro – SIA «MM61».
Kopējais projekta budžets
ir 1 922 400 eiro, no kuriem
EEZ finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 995 000 eiro,
savukārt Jelgavas pašvaldības
līdzfinansējums – 927 400 eiro.
Pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu. Jautājumu par aizņēmuma
ņemšanu lemjot domes sēdē,
raisījās diskusija, vai jaunā
sporta zāle būs gana noslogota.
«Jelgavas 2. internātpamatskola
īsteno vairākas speciālās pamatizglītības programmas – izglītojamiem ar garīgās veselības un

garīgās attīstības traucējumiem,
izglītojamajiem ar smagiem
garīgās attīstības traucējumiem
vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Liela daļa
audzēkņu skolā uzturas visu nedēļu, tādējādi sporta aktivitātes
un rehabilitācijas pasākumus
var plānot ne tikai pa dienu, bet
arī vakaros,» skaidroja Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks
Aigars Rublis. Jāpiebilst, ka
2014./2015. mācību gadā skolā
bija 182 audzēkņi.
Vēl pašvaldība iesniegs projektu «Enerģētikas konsultantu
rekomendācijas zema patēriņa
ēkas izbūvei» EEZ finanšu
instrumenta programmā enerģētikas eksperta piesaistei.
Paredzēts, ka eksperts apsekos
objektu un sniegs ieteikumus
par atjaunojamo energoresursu
tehnoloģiju izmantošanas iespējām, savukārt projekta noslēgumā izstrādās rekomendācijas
jaunās ēkas ekspluatācijai.

Saņem sodu par pilsētas piemēslošanu
 Sintija Čepanone

Noslēdzies Jelgavā īstenotās akcijas «Pieķer pilsētas piegružotāju» otrais posms – līdztekus Pašvaldības policijas
aktivitātēm arī iedzīvotāji, iesūtot liecības par pilsētā
fiksētajiem pārkāpumiem, iesaistījušies to cilvēku apzināšanā, kuri bezatbildīgi izturas pret apkārtējo vidi. Akcijas
organizatori saka paldies jelgavniekiem par aktivitāti un
ieinteresētību panākt, lai pilsēta kļūtu sakoptāka.

Akcija «Pieķer pilsētas piegružotāju» ilgs līdz 1. novembrim, ik pēc
diviem mēnešiem apkopojot rezultātus un ar veicināšanas balvām
personīgi pasakot paldies aktīvākajiem pilsētas piegružotāju «medniekiem». Nupat apkopoti dati par
jūniju un jūliju, un SIA «Zemgales
Eko» valdes loceklis Aleksejs Jan-

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

kovskis norāda, ka izlozes kārtībā
noskaidroti divi cilvēki, kuri pilsētā
pamanījuši un fotogrāfijās fiksējuši
pilsētas piegružotājus, un viņi saņems dāvanu karti 10 eiro vērtībā.
Savukārt atpazītās vainīgās personas sauktas pie atbildības, bet divos
gadījumos radies pārpratums.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

Noslēgti līgumi ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem, kas
turpmākos trīs gadus
nodrošinās maltīti
pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem.
Jelgavas Izglītības
pārvalde informē, ka
pieaugusi vienas dienas ēdināšanas cena
– vidēji par 30 – 60
centiem.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste pirmsskolas
izglītības jautājumos Sarmīte
Joma stāsta, ka iepirkuma
rezultātā ir atrasti ēdinātāji
visās 11 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Ar
ēdinātājiem noslēgts līgums
uz turpmākajiem trim gadiem.
S.Joma norāda, ka galvenokārt
maltīti dārziņos nodrošinās
tie paši ēdinātāji, kas iestādēs
strādājuši jau līdz šim, jauns
ēdinātājs ir vien «Gaismiņā» un
«Sprīdītī». Šajos bērnudārzos
maltīti nodrošinās SIA «Fama»,
kas līdz šim mūsu pilsētā ēdināšanas pakalpojumu sniedza
Jelgavas 1. internātpamatskolā
un 2. internātpamatskolā.
S.Joma stāsta, ka šoreiz, atsaucoties uz Ministru kabineta
noteikumiem, mainīti iepirkuma nosacījumi, kas arī sadārdzinājis ēdināšanas pakalpojuma
izmaksas. «Atbilstoši jaunajiem
noteikumiem šis bija «zaļais
iepirkums». Iepriekš ēdināšanas uzņēmumi izstrādāja savu
ēdienkarti un piedāvājumu,

taču šogad Izglītības pārvalde
sadarbībā ar LLU Pārtikas
tehnoloģijas fakultātes pārtikas tehnoloģijas speciālistiem
izstrādāja speciālu ēdienkaršu
komplektu, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus un ievērojot visus rādītājus. Būtiski,
ka ēdienkartē izmantojamiem
augļiem un dārzeņiem vismaz
50 procentu apmērā jāatbilst
lauksaimniecības produktu
integrētās audzēšanas vai bioloģiskās lauksaimniecības prasībām, ņemot vērā to sezonalitāti
un pieejamību tirgū un ievērojot
Zemkopības ministrijas izstrādāto vietējo augļu un dārzeņu
pieejamības kalendāru, kas publicēts Iepirkumu uzraudzības
biroja mājas lapā internetā,»
stāsta S.Joma, piebilstot, ka ēdinātāja uzdevums bija izklāstīt,
kā īstenos šo ēdienkarti un no
kurienes iegūs produktus ēst
gatavošanai.
Ņemot vērā šīs izmaiņas,
maksa par ēdināšanu bērnudārzos pieaugusi vidēji par 30
– 60 centiem. Piemēram, ja
iepriekš vecāki par bērniem
līdz trim gadiem par ēdināšanu dienā maksāja no 1,52 līdz
1,84 eiro, tad šobrīd zemākā
cena ir 1,82 eiro «Ķiparos» un
«Zemenītē», bet augstākā – 2,20
eiro «Rotaļā» un «Vārpiņā», bet
par ēdināšanu bērniem vecumā
no trim gadiem iepriekš vecāki
šķīrās no vidēji 1,80 eiro, bet
šobrīd cena ir no 2,18 līdz 2,60
eiro dienā.
Izglītības pārvaldē piebilst,
ka noslēgušies arī iepirkumi
par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu pilsētas skolās un
šobrīd notiek to izvērtēšana.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Pagalmu labiekārtošanas konkurss noslēdzies
Šis gads ir pirmais, kad pašvaldības budžetā tika ieplānoti līdzekļi – 25 000 eiro – daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanas programmai, kas dzīvokļu īpašniekiem dod iespēju
piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 50 procentu apmērā mājai piegulošā zemesgabala
sakārtošanai. No kopumā desmit iesniegtajiem pieteikumiem daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pagalmu labiekārtošanas programmā saskaņā ar komisijas lēmumu apstiprināti seši
pieteikumi. Viens pieteikums, kurā vairāku māju iedzīvotāji plānojuši izbūvēt atkritumu konteineru laukumu, iesniedzējam vēl jāprecizē, tāpēc šobrīd galīgais lēmums par tā realizāciju
nav pieņemts. Taču, ja viss noritēs kā plānots, jau šī gada beigās mūsu pilsētā būs uzlabota
septiņu pagalmu infrastruktūra, atbilstoši pašu dzīvokļu īpašnieku vēlmēm un finansiālajām
iespējām īstenojot, viņuprāt, nepieciešamākos darbus.
Pēc pašreizējām aplēsēm, visu septiņu projektu kopējās darba izmaksas ir 76 300 eiro, taču

gan iedzīvotāju ieguldījuma apmērs, gan pašvaldības atbalsta daļa var mainīties. «Darbiem
nepieciešamais pašvaldības atbalsts, ko pieteikumos norādījuši iesniedzēji, ir 19 513,33 eiro,
un tas nozīmē, ka paši iedzīvotāji daudzdzīvokļu mājas apkārtnes labiekārtošanā no saviem
līdzekļiem ir gatavi ieguldīt 56 786,67 eiro,» tā Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs
Strods. Jāuzsver gan, ka tas, vai visi apstiprināšanai virzītie projekti arī tiks realizēti, izšķirsies
tieši šajās dienās. «Šajā nedēļā apstiprināto projektu pieteicēji tika uzaicināti noslēgt līgumu
– atbilstoši saistošajiem noteikumiem katram iesniedzējam vienas nedēļas laikā no uzaicinājuma publicēšanas dienas jānoslēdz trīspusējs līgums ar pašvaldības iestādi «Pilsētsaimniecība»
un daudzdzīvokļu nama pārvaldnieku. Iepirkuma procedūru par būvniecības darbu veikšanu
organizēs daudzdzīvokļu mājas pārvaldnieks, savukārt pēc tam tiks noslēgts līgums par darbu
veikšanu un varēs sākties būvdarbi,» skaidro J.Strods.

Neprofesionālim
orientēties
dokumentos ir grūti

Stāvlaukumā
ieklās eko bruģi
Natālija Mamonova, Lielās ielas 39 pārvaldniece:
«Pirms pāris mēnešiem Lielajā ielā 39 noslēdzās renovācijas darbi, un
dzīvokļu īpašnieki, uzzinot par pašvaldības izsludināto pagalmu sakārtošanas programmu, vērsās pie SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde»
ar iniciatīvu šīs programmas gaitā uzsākt apkārtnes labiekārtošanu. Kā
aktuālākais darbs tika norādīts stāvlaukuma ierīkošana, jo speciālas vietas,
kur novietot automašīnas, šīs mājas teritorijā šobrīd nemaz nav. Ņemot
vērā, ka Lielajā ielā 39 ir tikai seši dzīvokļi, īpašnieki vienojās, ka stāvvietai
nav jābūt lielai – pietiktu ar vietu deviņām automašīnām. Projekta izstrādes gaitā rasta iespēja šim mērķim atvēlēt daļu zaļās zonas, taču, lai mājas
apkārtne nepārvērstos par asfaltētu laukumu vien, projektā paredzēts 330
kvadrātmetru plašajā stāvlaukumā ieklāt eko bruģi. Tādējādi, kaut arī
laukums būs nobruģēts, tas būs zaļš, jo pa bruģa caurumiņiem sprauksies
ārā iesētais zāliens, vienlaicīgi nodrošinot arī lietusūdens novadīšanu.
Iesniegtā darbu izmaksu kopējā provizoriskā tāme ir 15 680 eiro, un dzīvokļu īpašnieki pretendē uz pašvaldības līdzfinansējumu līdz 5000 eiro.»

Vērienīgus darbus šogad
baidījāmies «pacelt»

Ēriks Indriksons, Aspazijas ielas 25, 27 un 29 pārstāvis:
«Kopā ar citiem Aspazijas ielas māju vecākajiem vienmēr esam turējušies kopā, tāpēc pašsaprotami šķita visiem kopā arī startēt pagalmu
labiekārtošanas programmā, lai noasfaltētu kopīgo iebrauktuvi – lai
nav tā, ka tikai vienas mājas iedzīvotāji maksā par ceļa sakārtošanu, bet
labumu izbauda visās trijās dzīvojošie. Izdrupušais asfalts pārvietošanos
taču apgrūtina visiem! Savukārt bedres uz ceļiem, kas no iebrauktuves
ved uz katru māju, salabosim tāpat. Optimistiskās prognozes ir tādas, ka
apmēram 140 kvadrātmetrus plašo iebrauktuvi varēsim noasfaltēt par
4000 eiro. Ja no tiem atņem pašvaldības līdzfinansējumu, tad uz trīs māju
iedzīvotājiem vajadzēs sadalīt ap 2000 eiro. Visiem izdevumiem, kas saistīti
ar mājas apsaimniekošanu, rūpīgi sekojam līdzi, tāpēc plānotos darbus
varēsim segt no māju uzkrātajiem līdzekļiem.
Atskatoties uz pieteikuma sagatavošanas procesu, varu atzīt: gāja
smagi. Atšķirībā no citiem, mums māju apsaimniekotājs – SIA «Rimidalv»
– nepalīdzēja, tāpēc mans ieteikums pašvaldībai – vienkāršot iedzīvotājiem
projekta sagatavošanu: laicīgi izsludināt pieteikšanos programmai, izvērtēt
pieteikumus un tad, piesaistot profesionāļus, centralizēti organizēt dokumentācijas izstrādi, kā arī palielināt pagalmu labiekārtošanas programmai
paredzēto pašvaldības atbalstu.
Lai izurbtos cauri visām prasībām, man nācās kļūt par būvinženieri.
Jāstudē Būvniecības likums, jāsaprot, kādi dokumenti atbilstoši nolikumam vajadzīgi tieši mūsu gadījumā, jāmeklē, kas varētu palīdzēt katra
dokumenta izstrādē. Man paveicās, jo darbiem nepieciešamo apliecinājuma
karti bez maksas palīdzēja uztaisīt kāda firma – laikam redzēja, cik es
fanātiski šai lietai pievērsos, un tāpēc gribēja palīdzēt. Paldies par to. Taču
jebkurā citā gadījumā tas noteikti būtu par maksu.»

Darbus īstenotu
arī bez pašvaldības
atbalsta
Raitis Vidžis, Zemgales prospekta 4 pārstāvis:
«Jau pirms kāda pusotra gada bijām sākuši gatavot mājas apkārtnes labiekārtošanas projektu, kuru vēlējāmies realizēt, un apstākļu
sakritības dēļ nu tam varēsim piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu: no vienas puses iežogosim mājai piegulošo teritoriju, lai
izskaustu to, ka mūsu mājas pagalmu, staigājot tam cauri, cilvēki
izmanto kā taisnāko ceļu; nobruģēsim stāvlaukumu, jo pašreizējais
grants segums sausā laikā put, bet slapjā pārvēršas par dubļiem;
ierīkosim bērnu spēļu laukumu ar smilškasti, šūpolēm un rotaļu
mājiņu. Mūsu mājai ir kultūrvēsturiskā pieminekļa statuss, tādēļ
visi darbi vēl papildus bija jāsaskaņo.
Mājā ir 40 dzīvokļi, un gribu uzteikt dzīvokļu īpašniekus par
pozitīvo attieksmi – vienoties par veicamajiem darbiem un tam
nepieciešamo pašu finansējumu nebija īpaši grūti. Tā kā esmu
saistīts ar būvniecību, arī projektam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana sadarbībā ar nama pārvaldnieku SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde» nesagādāja problēmas. Iesniegtajos dokumentos atbilstoši komisijas norādījumiem pēc projekta
izvērtēšanas bija jāprecizē tikai viena frāze – viss pārējais bija
sagatavots korekti.
Tā kā darbi iecerēti pamatīgi, pretendējam uz pašvaldības līdzfinansējumu līdz 5000 eiro, savukārt paši esam gatavi ieguldīt ap
30 000 eiro. Lielākās izmaksas prasīs stāvlaukuma nobruģēšana,
jo tas būs paredzēts apmēram 30 automašīnām. Šos darbus jebkurā gadījumā grasījāmies veikt, līdz ar to pašvaldības izsludinātā
pagalmu labiekārtošanas programma mūsu gadījumā bija laba
sakritība – iepriekš jau izstrādāto projektu atlika vien aktualizēt
un pielāgot pašvaldības programmas prasībām.»

Prioritāte – lietusūdens novadīšana
Vineta Ģenderte, Neretas ielas 10 pārstāve:
«Vajadzētu paplašināt stāvlaukumu, noasfaltēt iebraucamo ceļu, nobruģēt gājēju celiņu – vajadzību ir daudz, taču pirmajā reizē sarežģītu
projektu mēs neuzdrošinājāmies «pacelt» – gan cilvēku maksātspējas
dēļ, gan tāpēc, ka nopietnam projektam arī dokumentu izstrāde ir sarežģītāka, un tas, visticamāk, radītu papildu izmaksas, jo būtu nepieciešams
piesaistīt jomas profesionāli, kas palīdz orientēties specifiskajās prasībās.
Varbūt nākamgad, kad iedzīvotāji, novērtējot šogad par mājas uzkrātajiem
līdzekļiem un pašvaldības līdzfinansējumu paveikto, būs gatavi darbiem
atvēlēt arī papildu naudu. Ja kaut kas labs jau sanācis, cilvēkus ir vieglāk
pārliecināt.
Pirmais projekts, ko esam iecerējuši realizēt ar pašvaldības atbalstu,
iepriecinās bērnus, jo iegādāsimies un uzstādīsim bērnu rotaļu ierīces
– slīdkalniņu, šūpoles, karuseli. Ceram iekļauties 4000 eiro. Atsevišķus
labiekārtošanas darbus, kas neprasa būtiskus finansiālus ieguldījumus,
turpināsim paveikt saviem spēkiem kopīgās talkās, taču lielos darbus bez
līdzfinansējuma īstenot ir grūti. Jāatzīst, arī vienoties par darbiem nav
viegli – cilvēkiem, kuriem nav bērnu, nav aktuāls bērnu rotaļu laukums,
kuriem nav mašīnas – stāvlaukums… Turklāt mūsu māja ir liela – deviņas
kāpņutelpas, 125 dzīvokļi.
Ļoti novērtēju pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai, taču pašreizējie nosacījumi gan būtu nedaudz jāmaina. Piemēram, punkts, kas priekšroku atbalstam paredz gadījumos, ja vienu projektu
iesniedz vairākas mājas. Mūsu māja ir ļoti liela, turklāt tās izvietojums ir
tāds, ka mums fiziski nav apkārtējo māju, ar kurām varētu sadarboties!
Līdz ar to apzinos, ka, teiksim, divu trīs mazāku māju pieteikumam būs
priekšroka, lai gan plānotie darbi un apjoms būtu līdzvērtīgs mūsu mājas
izstrādātajam projektam.»

Svetlana Sinagina, Vīgriežu ielas 34 un Asteru ielas 6 pārvaldniece:
«Vīgriežu ielā 34 un Asteru ielā 6 darbi tiks veikti atbilstoši dzīvokļu
īpašnieku pieņemtajam lēmumam, paredzot, ka līdztekus pašvaldības
atbalstam ja ne gluži visu, tad vismaz lielāko izmaksu daļu būs iespējams
segt no uzkrātajiem līdzekļiem. Projekta dokumentācijas sagatavošanu
dzīvokļu īpašnieki deleģēja pārvaldniekam, un SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» sadarbībā ar dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām personām to arī nodrošināja.
Pie 38 dzīvokļu mājas Vīgriežu ielā 34 iedzīvotāji automašīnas tur laukumā, kura asfalta segums ir vidēji apmierinošā stāvoklī, taču problēmas
rodas ziemā un lietus laikā – tur veidojas peļķes, jo lietusūdenim nav kur
aizplūst. Apzinoties, ka visa stāvlaukuma labiekārtošanu vienā reizē
nespēs «pacelt», nolemts atrisināt vismaz šo problēmu. Kopējās projekta
provizoriskās izmaksas nedaudz pārsniedz 5000 eiro, un par šo naudu ar
pašvaldības līdzfinasējumu tiks izbūvēta gūlija vietā, kur mēdz uzkrāties
ūdens, un tā tiks pieslēgta esošajam lietusūdens kanalizācijas tīklam.
Savukārt mājas Asteru ielā 6 teritorijā gūlija ir izbūvēta, taču izvietojuma dēļ nepilda savu funkciju. Projekta gaitā šī problēma tiks novērsta. Tāpat, salabojot bedrītes, tiks uzlabots iebraucamā ceļa stāvoklis. vairāk kā pusotru tūkstoti dzīvokļu īpašnieki cer saņemt kā pašvaldības
Vairākas apkārtējās mājas līdzīgus darbus paveikušas tikai par mājas līdzfinansējumu.»
uzkrātajiem līdzekļiem, arī Asteru ielas 6 iedzīvotāji daļu mājas līdzekļu
Sagatavoja Sintija Čepanone, foto Raitis Supe
iepriekš novirzījuši šim darbam, taču, tā kā pavērās iespēja pretendēt uz
pašvaldības līdzfinansējumu, to nolemts izmantot. Būtiski, ka šo ceļu, lai «Jelgavas Vēstnesis» Metiens – 28000 eks. Iznāk ceturtdienās Reģistrācijas apliecības Nr. 000703171
iebrauktu pagalmā, izmanto arī citu māju iedzīvotāji, tādēļ ieguvēji būs Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO» Adrese: Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV – 3001
visi. Protams, ja projektā startētu vairākas mājas, iespējams, pat visu veco Galvenā redaktore: Kristīne Langenfelde
asfaltu šajā posmā varētu nomainīt, taču pašreizējā situācijā, apzinoties, Redakcija: tālr. 63048801, e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs tālr./fakss: 63048800, e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
ka vairākām mājām panākt vienošanos par kopīgu darbu veikšanu ir Druku nodrošina: SIA «KDM»
finanšu līdzekļu, darba un laika ietilpīgs process, izlīdzēsimies ar bedrīšu © Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
salabošanu. Kopējās darba izmaksas varētu būt ap 3500 eiro, un nedaudz Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.
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Tā, piemēram, pārbaudot
Apoga ielā fiksēto, kad uz ceļa
bija izmests atkritumu maiss,
izrādījās, ka mājas īpašnieks
nav bijis mājās un atkritumu
konteineru izvešanai palūdzis
novietot mazdēlam. Viņš steidzoties ceļa malā atstājis maisu
un devies prom. «Atkritumu
apsaimniekošanas līgums ir noslēgts un atkritumi tiek izvesti,
līdz ar to šajā gadījumā saskatāmas pārpratuma, nevis apzināti
izdarīta pārkāpuma pazīmes,»
komentē A.Jankovskis, piebilstot, ka līdzīgi bijis arī Satiksmes
ielā – tēvs palīdzējis meitai un
ar savu auto no viņas dzīvokļa
pēc tīrīšanas darbiem izmetis
atkritumus meitas mājai piekritīgajos konteineros. Tā kā
iedzīvotāji auto nav atpazinuši,
par to ziņots.
Savukārt Ganību ielā pieķerts
kāds novada iedzīvotājs, kurš
atbrīvojās no diviem atkritumu
maisiem ne savā konteinerā. Viņam piemērots naudas sods 10
eiro apmērā. Bet Saldus ielā fiksēts, ka iedzīvotāji izmetuši ielas malā bijušā īrnieka mantas,
un par šo pārkāpumu uzsākta
administratīvā lietvedība.
Tāpat ziņots par aizaugušu un piemēslotu teritoriju
Smiltnieku ielā, taču, tā kā
vainīgās personas neizdevās
noskaidrot, šo teritoriju sakopa «Zemgales Eko». «Papildus
tam jūlijā policija piecas reizes
strādāja slēpnī Staļģenes ielā
– viena persona ielas malā nometa plastmasas pudeli, un uz
vietas tika piemērots naudas
sods 10 eiro. Savukārt cita
persona pieķerta, izmetot divus
maisus ar būvgružiem – šajā

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Putekļus būvdarbu
zonās mazina,
tās regulāri laistot

gadījumā sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par
atkritumu novietošanu tam neparedzētā vietā. Pārkāpuma izdarīšanas brīdī personai nebija Foto: Raitis Supe
noslēgts līgums par atkritumu
apsaimniekošanu. Protokols
nosūtīts izskatīšanai Administratīvajai komisijai,» informē
A.Jankovskis, piebilstot, ka
iecirkņu inspektori šobrīd arī
veic pastiprinātas pārbaudes
Sieramuižas rajonā, pārliecinoties, vai mājsaimniecībām
noslēgts līgums par atkritumu
izvešanu.
Jāatgādina, ka akcija «Pieķer pilsētas piegružotāju» Jelgavā turpinās – iedzīvotāji
arī turpmāk vizuālās liecības (foto, video), kurās fiksēts
pārkāpējs, viņa automašīnas
numurs vai cita informācija,
kas ļautu atpazīt pārkāpēju, ar
īsu aprakstu aicināti nosūtīt
pa e-pastu eko@eko.jelgava.
lv vai poic@poic.jelgava.lv vai
izmantojot mobilo aplikāciju
«Jelgavas pilsētsaimnieks».
Tāpat lūgums norādīt savu  Sintija Čepanone
kontaktinformāciju – tālruņa
Lai mazinātu putekļu
numuru, e-pasta adresi, lai nedaudzumu ielu posmos,
pieciešamības gadījumā varētu
kuros šobrīd notiek
sazināties ar cilvēku, kurš fikūdensvada un kanalisējis pārkāpumu. Jāuzsver, ka
zācijas tīklu paplašināšī informācija netiks publiskota.
šanas darbi, SIA «JelgaTāpat būtiski, lai fotogrāfijai vai
vas ūdens» būvniekiem
videomateriālam, kas nosūtīts
uzdevusi nodrošināt
akcijas organizatoriem, būtu
būvniecības zonas un
pievienota papildinformācija,
apbraucamo ceļu laistīpiemēram, fiksētā pārkāpuma
šanu. Šāda kārtība ieviesizdarīšanas adrese, laiks, citas
ta, izvērtējot saņemtās
ziņas, kas varētu veicināt pārsūdzības no apkārtējo
kāpēja atrašanu un saukšanu
māju iedzīvotājiem.
pie atbildības.
Akcijas nolikums pieejams
SIA «Jelgavas ūdens» Projektu
SIA «Zemgales Eko» mājas lapā
īstenošanas grupas vadītāja Ieva
www.zemgaleseko.lv.
Strode skaidro, ka jautājums par
grants seguma ielu putēšanu būv-

darbu dēļ aktualizējās līdz ar siltā
un sausā laika iestāšanos. «Pirmās
sūdzības tika saņemtas no Dārza
ielas un tai piegulošo ielu iedzīvotājiem, jo līdz ar rakšanas darbiem atsevišķos posmos, kuri tiek izmantoti
kā darbu zonas apbraucamie ceļi,
palielinājās satiksmes intensitāte,»
stāsta I.Strode. Atsevišķas sūdzības
saņemtas arī par putekļiem citās
ielās, tāpēc uzņēmums meklēja risinājumu, kā šo problēmu samazināt
visās teritorijās, kur ūdenssaimniecības komunikāciju izbūves dēļ
varētu būt aktuāli ceļa putekļi.
«Pārrunājot šo problēmu ar darbu veicējiem, panākta vienošanās,
ka turpmāk būvniekiem jānodrošina būvdarbu zonas un apkārtējās
teritorijas apstrāde ar ūdeni jeb
jānodrošina regulāra laistīšana,

nepieļaujot pārmērīgu putekļu rašanos un izplatību apkārtējā vidē,» tā
I.Strode, skaidrojot, ka šīs prasības
ievērošanu papildus uzrauga arī
«Jelgavas ūdens» speciālisti, regulāri apsekojot ielas, kurās notiek komunikāciju izbūve un šī problēma
ir īpaši aktuāla. «Laistīšana sākta
pagājušās nedēļas beigās, un šobrīd
sūdzības no iedzīvotājiem vairs nav
saņemtas,» tā viņa.
Jāatgādina, ka ūdenssaimniecības komunikāciju paplašināšanas
darbi tiek veikti projekta «Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Jelgavā, 4. kārta» gaitā. Tie vienlaicīgi aptver gandrīz 20 pilsētas ielas
un ielu posmus, jaunu ūdensvadu
paredzot izbūvēt 1,8 kilometru, bet
kanalizācijas tīklus – 3,4 kilometru
kopgarumā.

novembris, tādējādi 17. augusts ir
pēdējais termiņš, līdz kuram jāveic
kārtējais ceturkšņa maksājums.
Nomaksāt NĪN iespējams Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes
norēķinu punktos, bankā, internetbankā, kā arī portālos www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.
Maksājumu veicot caur internetbanku, būtiski ir pārliecināties, vai
pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par
NĪN nomaksu, un pārskaitījumu
veikt uz kādu no tiem pašvaldības
kontiem, kas norādīti sagatavotajā
maksāšanas paziņojumā. Tāpat arī
maksājuma mērķī precīzi jānorāda
nodokļa maksātāja personīgā konta
numurs par zemi un personīgā
konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru
veikts maksājums.
«Drošākais veids nomaksāt NĪN
ir portālā www.epakalpojumi.lv vai
www.latvija.lv, jo tur pieejami paš-

valdību banku konti NĪN samaksai,
kā arī nodokļa maksātājam automātiski parādās visa nepieciešamā
informācija. Iedzīvotāji tiek aicināti
izmantot arī citus saistībā ar NĪN
nomaksu pieejamos pakalpojumus
portālā www.epakalpojumi.lv,» tā
A.Strupulis. Piemēram, lietotāji,
kuri autorizējušies pakalpojumam,
portālā www.epakalpojumi.lv var
iegūt informāciju par maksājamo
nodokli un to apmaksāt, pieteikties
maksāšanas paziņojuma saņemšanai e-pastā, kas ir daudz ērtāk
un būtiski taupa resursus, kā arī
pieteikties saņemt atgādinājumu
e-pastā vai SMS veidā par tuvojošos
NĪN samaksas termiņu.
Tāpat jautājumus par NĪN, parāda summas un nokavējuma naudas
apmēru var precizēt Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļā Lielajā
ielā 11, 106., 107. un 108. kabinetā,
vai pa tālruni 63005589, 63005491,
63005596, 63005552, 63005550.

Peldvietās iebraukt ar
peldlīdzekļiem nedrīkst Kārtējais NĪN nomaksas termiņš – 17. augusts
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēdējā pusotra nedēļa
bijusi ļoti karsta, un
jelgavnieki labprāt
atpūtušies abās Jelgavas pludmalēs, kā arī
izmantojuši dažādas
atpūtas iespējas uz
ūdens. Pludmales glābēji novērojuši, ka pēdējā laikā peldlīdzekļu
izmantotāji izturas
vieglprātīgi un uzturas arī peldvietās, kur
tas nav atļauts.
No pagājušās trešdienas mutisks aizrādījums par uzturēšanos peldvietā izteikts 35 katamarāna vadītājiem un četras
reizes tas pārrunāts ar airu un
motorlaivu vadītājiem.
«Pludmales zonā ar jebkāda
veida peldlīdzekļiem peldēt un
arī piestāt krastā nav atļauts,
jo tas var apdraudēt tos, kas
peld vai ir ieniruši zem ūdens,»
skaidro Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciāliste Sandra
Reksce, aicinot ikvienu karstajā
laikā izturēties atbildīgi gan
pret sevi un savu drošību, gan
pret citiem.
Par laimi, pagaidām neviens
atpūtnieks nav vērsies pie
glābējiem pēc medicīniskas palīdzības, tomēr glābēji vairāk-

 Sintija Čepanone

kārt aizrādījuši atpūtniekiem
par smēķēšanu un alkohola
lietošanu pludmalē (par smēķēšanu izteikti desmit mutiski aizrādījumi, par alkohola
lietošanu – četri un sastādīts
viens administratīvā pārkāpuma protokols), kā arī par
suņu ievešanu (pieci mutiski
aizrādījumi). Tāpat daudzi
peldētāji izturas pārgalvīgi un
peld aiz bojām – par to izteikti
42 mutiski aizrādījumi.
Jāpiebilst, ka aizvadītās dienas Jelgavā atnesušas arī jaunu karstuma rekordu – pēc
Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centra datiem,
tas fiksēts 8. augustā, kad
Jelgavā reģistrēti plus 33,4
grādi (iepriekšējais rekords
šajā dienā bija plus 33,3 grādi).
Neskatoties uz lielo karstumu,
mediķi norāda, ka šogad jelgavnieki ir prātīgi un karstumam
raksturīgo traumu – karstuma
un saules dūriena, no lēkšanas
ūdenī gūtas traumas – ir maz.
Visvairāk jāuzmanās peldoties,
jo ziņas par slīkstošajiem un
noslīkušajiem tiek saņemtas
katru dienu, kā arī uz ceļiem.
«Karstumā transportlīdzekļu
vadītāji kļūst izklaidīgāki, tāpēc
var būt vairāk ceļu satiksmes
negadījumu,» norāda Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta pārstāvis Kristians
Galanders.

Kārtējais nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN)
ceturkšņa nomaksas datums ir 17. augusts, un
pašvaldība iedzīvotājus
aicina nekavēties ar nodokļa maksājumiem, kā
arī nomaksāt NĪN parādus – pretējā gadījumā
tiks aprēķināta nokavējuma nauda un parāds būs
piedzenams bezstrīda
kārtībā.
Pašvaldības Finanšu nodaļas
galvenais speciālists nekustamā
īpašuma nodokļa administrēšanā
Aigars Strupulis atgādina, ka NĪN
par zemi un mājokli aprēķina uz
gadu un tas tiek sadalīts četros
maksājumos: 2015. gadā nodokļa
maksāšanas termiņi noteikti 31.
marts, 15. maijs, 17. augusts un 16.

Aicina ziedot skolas somas un kancelejas piederumus
 Ritma Gaidamoviča
Līdz 21. augustam ikviens var
iesaistīties akcijā «Ar prieku pretī
zināšanām», atbalstot ģimenes,
kuras nevar pretendēt uz pabalstu
skolas piederumu iegādei no pašvaldības, bet šāda palīdzība tām
nepieciešama.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga Antuža norāda,
ka atbalstu paredzēts sniegt 25

bērniem, kuri mācīsies 1. – 4. klasē.
Šobrīd ir sagādātas 22 mugursomas,
taču vēl dažas vajadzīgas. Tās paredzētas puišiem, kuri septembrī sāks
mācības 4. klasē. «Skolas somas
ir gandrīz visiem, tāpat sarūpēti
penāļi, bet vēl nepieciešamas klades, blociņi, rakstāmpiederumi,
krītiņi, krāsas, zīmēšanas albumi,
krāsainais papīrs un citas kancelejas
preces,» stāsta I.Antuža.
Lai atbalstītu ģimenes, ikviens,

kuram ir tāda iespēja, aicināts sazināties ar akcijas organizatoriem,
lai vienotos par nepieciešamajām
lietām un iespējām palīdzēt. Sīkāk
par akciju var uzzināt pa tālruni
63005467 vai 29225919.
Ģimenes, kurām nepieciešama
palīdzība, izvēlētas sadarbībā ar
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi. Akcijas noslēguma pasākums notiks
26. augustā pulksten 16 Sabiedrības
integrācijas pārvaldē.
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Īsi
 Mainīta satiksmes organizācija divos luksoforu regulētajos krustojumos
– Pasta ielas krustojumā ar Zirgu un
Sporta ielu un Sporta ielas krustojumā
ar Zemgales prospektu. Pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka
abos krustojumos satiksmes kustību
regulēs luksofors, nodrošinot autovadītājiem kreiso pagriezienu pie atļautā zaļā
signāla, dodot ceļu transportlīdzekļiem,
kas brauc pretējā virzienā taisni vai nogriežas pa labi.
 Kaut arī ES skolas piederumu
komplektu izdalīšana trūcīgajām
personām bija plānota jau vasarā,
paredzams, ka šis atbalsts būs pie
ejams ne agrāk kā oktobrī. Sabiedrības
integrācijas fonds pārtraucis mācību
piederumu komplektu iepirkumu. Iepirkums izsludināts atkārtoti, taču līdz 2015.
gada 1. septembrim mācību piederumu
komplektu izdali Latvijā, tostarp Jelgavā,
nebūs iespējams veikt, informē Sociālo
lietu pārvalde. Plānotais mācību piederumu komplektu izdales uzsākšanas
laiks būs atkarīgs no atkārtoti izsludinātā
iepirkuma, bet paredzams, ka tas nebūs
agrāk par oktobri vai novembri. Savukārt
pārtikas, kā arī higiēnas un saimniecības
preču paku izdale «Latvijas Sarkanā Krusta» Jelgavas nodaļā un biedrībā «Svētelis»
turpinās kā ierasts.
 Svētdien, 16. augustā, Rīgā jau
sesto reizi notiks Latvijas lielo leļļu un
talismanu gājiens, kurā piedalīsies arī
Jelgavas pilsētas talismans Alnītis, kurš
bērnus un pieaugušos priecēs ar dažādām aktivitātēm. Skatītāji un atbalstītāji
aicināti balsot par talismanu no pulksten
12 Esplanādē, Rīgā.
 18. augustā sliežu ceļa remontdarbu dēļ Cenas stacijā būs izmaiņas
maršruta Rīga–Jelgava–Rīga elektrovilcienu kustības sarakstā. Daļa vilcienu
izbrauks vēlāk, daļa – nekursēs vispār. Bet
saistībā ar sliežu ceļa remontdarbiem
Olaines stacijā 20. augustā tiks mainīts
dažu maršruta Rīga–Jelgava–Rīga
vakara vilcienu kustības saraksts.
Sīkāka informācija par atceltajiem un izmainītajiem reisiem pieejama «Pasažieru
vilciena» mājas lapā www.pv.lv.
 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs sadarbībā ar SIA
«Baltijas helikopters» rīko semināru
«Augstākā pilotāža biznesa vadībā».
Tas notiks 24. septembrī no pulksten 11
līdz 15 SIA «Baltijas helikopters», industriālajā parkā «Nākotne» Jelgavas novada
Glūdas pagastā. Semināram būs divas
sesijas: pirmā – līdera stratēģiskie instrumenti jaunu mērķu sasniegšanā; otrā
– direktīvās metodes buksē, meklējam
jaunas pieejas biznesa vadībā. Semināru
vadīs līderības un komandu koučs biznesa vadības un ekonomikas maģistre
Kintija Barloti. Dalības maksa – 25 eiro.
Pieteikties – līdz 10. septembrim pa epastu liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv vai
pa tālruni 28342419, 63012155.

Ritma Gaidamoviča

Metinātāja profesijas Atvērto
durvju diena SIA «EAST METAL»!
Sestdien, 15. augustā, plkst.11 uzņēmumā
tiek laipni gaidīti nākamie darbinieki –
metinātāji(-as) gan ar iemaņām metināšanā, gan bez tām, kuriem ir interese strādāt
par metinātāju (darbavieta – Dobele).
Ja tev ir pieredze metināšanā, piedāvāsim:
• metinātāja sertifikāta iegūšanu, profesionālo
pilnveidi un izaugsmes iespējas.
Ja tev nav pieredzes metināšanā, bet ir
vēlme strādāt, piedāvāsim:
• profesionālo apmācību metināšanas klasē
(ar sertifikāta iegūšanu).
Katram darbiniekam piedāvājam:
• labus darba apstākļus un izaugsmi;
• pastāvīgu darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās
garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.
Ir vērts pamēģināt, jo:
• no Jelgavas uz Dobeli (arī atpakaļ) tiks nodrošināts bezmaksas uzņēmuma transports;
• katram būs iespēja apskatīties ražošanas
cehus, iepazīt uzņēmumu un darba procesu;
• būs iespēja pamēģināt metināšanu praktiski.
Pieteikties pa tālruni 63781704 (Kristīne)
darba dienās no plkst.8 līdz 17.
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Tehnikumā ieguldītos 15,5 miljonus
septembrī sāks novērtēt audzēkņi
Finišam tuvojas vērienīgie rekonstrukcijas darbi Jelgavas tehnikumā.
Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstīto projektu
«Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana
Jelgavas tehnikumā» un apgūstot 15,5 miljonus eiro, nepilnu divu
gadu laikā tehnikums kļuvis par vienu no modernākajām profesionālās
izglītības mācību bāzēm Latvijā. Šobrīd gan Pulkveža Oskara Kalpaka
ielā 37 vēl norit pēdējie darbi, kuros piesaistīts ievērojams skaits papildspēku, taču visam jābūt pabeigtam līdz 20. augustam. Tehnikuma
teritorijā uzceltas divas jaunbūves – laboratorija būvniekiem, inženierkomunikāciju tehniķiem un laboratorija automehāniķiem –, pārbūvēta
kokizstrādājumu laboratorija, pilnībā rekonstruēta skolas galvenā ēka,
pārbūvēts ieejas mezgls, iegūstot vairākas jaunas mācību klases un
laboratorijas topošajiem viesmīlības pakalpojuma speciālistiem, kā
arī modernizēta dienesta viesnīca ar 308 vietām. Līdztekus infrastruktūras uzlabošanai tehnikuma laboratorijas papildinātas ar modernu
aprīkojumu, kas ļaus daudz kvalitatīvāk sagatavot mūsdienu darba
tirgum atbilstošus speciālistus. Piemēram, tehnikumā iegādāti metināšanas simulatori, elektroniskie auto diagnostikas stendi, profesionālā
augstspiediena mazgāšanas iekārta, automašīnu vadības sistēmas
mācību moduļi. Plānots, ka Jelgavas tehnikuma audzēkņi mācības
rekonstruētajā skolas kompleksā un jaunajās laboratorijās uzsāks jau
1. septembrī. Jāpiebilst, ka tehnikums šobrīd iesniedzis projektu par
sporta halles būvniecību savā teritorijā un drīzumā gaida izvērtējumu
no Izglītības un zinātnes ministrijas.

Pieprasītākā Jelgavas tehnikumā ir
automehāniķa specialitāte. Šogad
pirmajā kursā konkursa kārtībā uzņemti 54 audzēkņi, nokomplektējot
divas mācību grupas. Pavisam automehāniķa profesiju jaunajā mācību
gadā tehnikumā apgūs 140 audzēkņi.
Automehāniķu mācību materiālā bāze papildināta ar jaunākās paaudzes iekārtām.
Autotransporta un būvniecības struktūrvienības vadītājs Guntis Janmers (attēlā)
stāsta, ka, piemēram, līdz šim automehāniķiem bija tikai viens pacēlājs, tagad – pieci
modernākie. «Līdz ar to audzēkņiem ir lielākas iespējas veikt praktiskos darbus. Tāpat
arī pasniedzējam būs vieglāk pārbaudīt, vai jaunietis praksē sapratis to, ko apguvis
teorētiski,» tā G.Janmers, piebilstot, ka skola iegādājusies arī vairākus jaunus «Bosch»
diagnostikas stendus, kādu līdz šim skolā nebija. «Šobrīd Latvijas darba tirgū katastrofāli trūkst profesionāļu, kas strādā ar auto elektroniku. Jaunās iekārtas mums pavērs
daudz plašākas iespējas,» tā G.Janmers, piebilstot, ka, ņemot vērā materiālās bāzes
nodrošinājumu, perspektīvā tehnikumā ir iecere piedāvāt jaunu mācību programmu
«Auto elektriķis». Tāpat automehāniķiem iegādātas datorprogrammas, kuras auto
uzbūvi un labošanu ļaus apgūt virtuāli, remontdarbus veicot pie datora. Iegādāti
arī metināšanas simulatori, kas ļaus ietaupīt mācību materiālus, autoelektronikas
praktiskie darbagaldi, automašīnu vadības sistēmas moduļi, lai, piemēram, saprastu,
kā darbojas auto ritošā daļa.
Labiekārtošanas
darbi teju noslēgušies arī skolas
pagalmā, kur izbūvēts auto stāvlaukums, celiņi,
pergola, izvietoti
soliņi. Tehnikuma
projektu vadītājs
Normunds Osīts
stāsta, ka liels darbs
ieguldīts dīķa sakārtošanā: iztīrīta
gultne, izsmeļot
ap 300 kubikmetru netīrumu, ap
dīķi nozāģēti vecie
koki un labiekārtoti krasti, kā rezultātā dīķī atgriezusies dzīvība. Jelgavas uzņēmuma «Alejas projekti»
darbinieki veidojuši apstādījumus ne tikai ap dīķi, bet arī visā skolas teritorijā. Jelgavas
tehnikums attīstības stratēģijā ir paredzējis sporta halles būvniecības nepieciešamību,
un šobrīd tā tiek vērtēta Izglītības un zinātnes ministrijā. Apstiprināšanas gadījumā
sporta zāles projekts tiks iesniegts ERAF 3. atlases kārtai finansējuma piešķiršanai.
«Vēl viena teritorija mums palikusi neapbūvēta – izmēra ziņā tieši tāda, lai varam
uzbūvēt tur halli. Šobrīd mums ir tikai 370 kvadrātmetrus liela sporta zāle uz teju
700 audzēkņiem. Tuvāko sporta zāļu noslogojums ir ļoti liels, tāpēc tajās mūsu audzēkņus nevar uzņemt. Lai nodrošinātu pilnvērtīgu fizisko audzināšanu, Jelgavas
tehnikumam ir nepieciešama sava sporta halle,» tā projektu vadītājs N.Osīts.

Lai gan darbus Jelgavas tehnikumā bija plānots pabeigt jau maijā, rekonstrukcijas gaitā atklājās vairāki neparedzēti darbi, līdz
ar to būvdarbu termiņš pagarināts līdz 20. augustam. Tiesa, tas nav sadārdzinājis izmaksas – tehnikuma infrastruktūras attīstībā
un mācību bāzes modernizēšanā ieguldīti 15,5 miljoni eiro, no kuriem 14 procentus sedz valsts, bet pārējo – ERAF. Savukārt
Izglītības un zinātnes ministrija papildus piešķīrusi naudu tehnikuma dienesta viesnīcas aprīkošanai – gultu, galdu, mazās sadzīves
tehnikas iegādei un citam aprīkojumam. Šim mērķim iztērēti 233 015 eiro. Ievērojami līdzekļi ieguldīti videonovērošanas un
apsardzes sistēmas izveidē tehnikumā un tā teritorijā. «Mums ir svarīga audzēkņu drošība, tāpēc būtiski novērot to, kas notiek
gan teritorijā, gan arī ēkās. Tāpat videonovērošana ir svarīga vērtīgā laboratoriju aprīkojuma uzraudzīšanai – kokapstrādes
laboratorijā vien iekārtas izmaksāja 1 238 960 eiro, un tā aprīkojuma ziņā ir viena no modernākajām laboratorijām Latvijā,»
stāsta Jelgavas tehnikuma projektu vadītājs Normunds Osīts. Jāpiebilst, ka iepriekš tehnikumā netika veikta videonovērošana,
bet šobrīd objektā uzstādītas 27 ārējās un 22 iekšējās videonovērošanas kameras.
Visvairāk darba šobrīd vēl ir tehnikuma galvenajā ēkā, kur rit remontdarbi. Skolas ēkā veikts kapitālais remonts, bet šobrīd vēl
būvnieki strādā pie klašu remontiem un montē durvis. Turpmāk šajā ēkā 4. stāvu aizņems datoriķi un programmētāji, 3. stāvā
atradīsies moderni dabaszinību kabineti, 2. stāvā – administrācija, bet 1. stāvā būs sporta zāle ar ģērbtuvēm, labierīcībām un
dušām, ēdnīca un plašs ieejas mezgls. Jāpiebilst, ka otrpus skolas ēkai izveidota piebūve, kurā nodrošināts arī lifts, kāda iepriekš
nebija, lai visos skolas stāvos varētu nokļūt arī cilvēki ar īpašām vajadzībām. Tāpat visos piebūves stāvos izbūvētas labierīcības.
Jāpiebilst, ka Jelgavas tehnikumā 1. septembrī mācības uzsāks vairāk nekā 680 audzēkņu, tostarp 221 pirmkursnieks.

Viens no vērtīgākajiem ieguvumiem ir jaunizbūvētās laboratorijas automehāniķiem un būvniekiem, kuru pamatos
kapsulu guldīja pērn uz Pilsētas svētkiem. Ēku kopējā platība
– 2300 kvadrātmetri. Vienā no tām 1. stāvā atrodas mācību
kabineti un laboratorijas apdares darbu tehniķiem, bet 2.
stāvā – inženierkomunikāciju tehniķiem, savukārt otrā ēkā
«dzīvos» topošie automehāniķi. Visu trīs specialitāšu mācību
bāzes aprīkošanai iegādāti jaunākās paaudzes instrumenti,
lai sagatavotu mūsdienu darba tirgum atbilstošus un zinošus
jaunos speciālistus, kuri būtu spējīgi apkalpot profesionālās
iekārtas, ar kādām strādā uzņēmumos.
Gatava uzņemt audzēkņus ir Jelgavas tehnikuma dienesta viesnīca.
Pusi viesnīcas jaunieši jau apdzīvo no janvāra, bet otrā pusē sāks
dzīvot septembrī. Rekonstruētajā dienesta viesnīcā ir 40 istabas
katrā stāvā (dzīvošanai atvēlēti četri stāvi), kopā – 308 vietas.
Pirmajā stāvā izvietota aerobikas un trenažieru zāle, bibliotēka un
lasītava, veļas mazgātava un žāvētava, citas saimnieciskās telpas.
Līdz ar pārmaiņām dienesta viesnīcas 1. stāvā izbūvētas četras
istabas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uz tām var tikt pa speciālu
ieeju no Rūpniecības ielas puses, kur izbūvēts panduss. Jāpiebilst,
ka audzēknim par uzturēšanos dienesta viesnīcā mēnesī jāmaksā
nepilni deviņi eiro, turklāt ar visu nepieciešamo aprīkojumu istabās
viņi tiek nodrošināti, tostarp gultas veļu, kas tiek mazgāta turpat
viesnīcā. Tāpat jaunieši bez maksas var izmantot veļas mazgāšanas
un žāvēšanas pakalpojumus. Skolas vadība plāno, ka dienesta
viesnīca būs aizpildīta.
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča,
foto Raitis Supe un
no Jelgavas tehnikuma
arhīva
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Eiropā 5. vieta

Kluba «Apolons» atlēts Renārs Dronga
Eiropas čempionātā
svara stieņa spiešanā
ar ekipējumu izcīnījis
5. vietu. Viņš svara
kategorijā līdz 74 kg pacēla 225 kg, pēc
tam – 232,5 kg. Tas viņam dotu bronzas
medaļu, bet bija tehniska kļūda, un tiesnešu brigāde šo mēģinājumu neieskaitīja.
Līdz ar to Renāram – 5. vieta, jauns Latvijas
rekords (labots par 7,5 kg) un izpildīts
starptautiskā sporta meistara normatīvs.
«Renārs ir ļoti talantīgs sportists – šajā svara
kategorijā «Apolona» vēsturē vēl nekad
neviens nav cēlis tādu svaru,» komentē
treneris Edmunds Jansons. Čempionātā
piedalījās 20 valstu pārstāvji.

Nosargā
čempiones
titulu
 Ilze Knusle-Jankevica

Aizvadītajā nedēļas nogalē
Ventspilī notika Latvijas Vieglatlētikas čempionāts. Tajā lielisku sniegumu demonstrēja
Jelgavas diska metējas, izcīnot
divas medaļas. Zelta medaļu
izcīnīja un Latvijas čempiones
titulu nosargāja Dace Šteinerte
(attēlā).

Noskaidros uzvarētājus

Šodien pulksten 16 Jelgavas 6. vidusskolas stadionā notiks pēdējais vasaras turnīra «Basta football» posms (reģistrēšanās
– no pulksten 15). Pēc pieciem posmiem
jaunākajā grupā uzvaru kopvērtējumā
praktiski sev nodrošinājusi komanda «Ricari meča», kuri no tuvākajiem sekotājiem
atrāvušies par 11 punktiem. «Situācija
mainīties varbūt varētu tad, ja «Ricari
meča» pēdējā posmā nepiedalītos, bet
kopvērtējuma otrajā vietā esošā komanda
«Tūristi» tajā uzvarētu,» kalkulē turnīra
tiesnesis Kaspars Tiltiņš. Vecākajā grupā
gan komandas par uzvarētāju godu
cīnīsies līdz pēdējam – šobrīd kopvērtējuma tabulas augšgalā ir «Wild Wolfs»
un «RAF», un turnīra uzvarētājus noteiks
pēdējā posma rezultāti.
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sports
Remontē baseinu

LLU baseinā sākta ūdens attīrīšanas sistēmas
nomaiņa. LLU
Sporta nama
direktors Jānis
Vītols stāsta, ka no ierindas izgājusi baseina
ūdens cirkulācijas sistēma, līdz ar to «ķīmija» ar ūdeni nesajaucas tā, kā paredzēts.
Baseina ēkā, kurai drīz apritēs 60 gadi, tiks
veikti vēl citi darbi: baseina sieviešu dušās
tiks nomainītas flīzes, lai grīdas neslīdētu,
vīriešu un sieviešu ģērbtuvēs tiks atjaunots
griestu krāsojums, savukārt sporta spēļu
zālei pārkrāsota grīda. Darbus veic SIA
«Baltic Chemical». Tos plānots pabeigt līdz
24. augustam, kad atsāksies treniņi Jelgavas Specializētajai peldēšanas skolai.

Piecas medaļas

Noslēdzies Latvijas SMScredit.lv BMX
čempionāta sestais posms, kas aizvadītajā nedēļas nogalē notika Madonā. Jelgavas BMX kluba «Mītavas kumeļi» braucēji
tajā izcīnījuši piecas medaļas: trīs zelta
un pa vienai sudraba un bronzas. Latvijas
Riteņbraukšanas federācija informē, ka
zelta medaļu 8 – 10 gadus veco meiteņu
grupā izcīnīja Paula Kibare, 14+ meiteņu
grupā – Vanesa Buldinska, krūzeru grupā
30+ – Alvis Lānso. Sudrabs 8 – 10 gadus
veco meiteņu grupā – Paulai Zavinskai,
savukārt bronza septiņgadīgo puiku
grupā – Rihardam Laimītem. Madonas
posmā startēja 261 dalībnieks. Latvijas čempionātā vēl atlikuši divi posmi
– Vecpiebalgā 22. augustā un Mārupē
12. septembrī.
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Mēneša
labākie

Par SMScredit.
lv Virslīgas jūlija
labāko spēlētāju
atzīts FK «Jelgava»
aizsargs Mārcis
Ošs. Arī labākā trenera balva otro reizi
šosezon ceļo uz Jelgavu – to saņem mūsu
komandas galvenais treneris Vitālijs Astafjevs. Kopā ar M.Ošu mēneša labākā spēlētāja balvai tika izvirzīti Dāvis Ikaunieks (FK«
Liepāja»), Edgars Jermolajevs («Skonto»
FC) un Ndue Mujecki (FK «Ventspils»), bet
izšķirošā loma šoreiz bijusi tieši līdzjutēju
balsojumam sociālajā tīklā facebook.com.
Kandidāti tika izvirzīti pēc augusta pirmās
nedēļas nogales spēlēm, jo jūlijā trīs Latvijas
komandas startēja Eirokausā.

Skrienot cīnās ar hronometru
 Ilze Knusle-Jankevica

Skriešana mūsu pilsētā kļūst
arvien populārāka, un jau
divus gadus Jelgavā noticis
skriešanas seriāla «Skrien
Latvija» posms – Jelgavas
nakts pusmaratons. Abus
gadus pusmaratona distancē ātrākais no jelgavniekiem
bijis Salvis Brasavs, kurš ar
skriešanu nodarbojas jau
piekto gadu.
Salvis ir no Madonas un kādreiz
nodarbojās ar biatlonu, bet 1993. gadā
sāka studēt un dzīvot Jelgavā. Trenēties skriešanā viņš sāka 2007. gadā, kad
pievienojās Ozolnieku skrējēju klubam,
bet treniņi notikuši reizi nedēļā. Pirmo
maratonu – 42,195 kilometrus – viņš
noskrēja 2010. gadā. «Toreiz ar draugu nolēmām piedalīties maratonā un
gribējām to vienkārši noskriet,» stāsta
Salvis. Lai tam sagatavotos, viņš treniņos jau skrējis ap 60 kilometriem nedēļā, bet tik un tā maratons bijis smags.
Tomēr Salvis to paveica. Nākamais
mērķis bija maratonu noskriet zem trīs
stundām, bet turpmākos divus gadus
tas neizdevās. Tad viņš saprata, ka
nepieciešams treneris. «Es sapratu, ka
daru lielu darbu, bet rezultātu nebija,»
saka skrējējs, kuru liktenis saveda kopā
ar kādreizējo soļotāju Igoru Kazakeviču. «Jelgavā jau man nebija pārāk lielu
iespēju atrast treneri, jo gargabalnieku
trenerim Viktoram Folkmanim peldētāji, slēpotāji un velobraucēji nepatīk
– viņiem esot sabojāts skriešanas solis,»
ar vieglu smaidu saka Salvis. Pirmais,
ko treneris pajautājis: kāds Salvim ir
mērķis. Tas bija nemainīgs – noskriet
maratonu zem trīs stundām, un 2013.
gadā viņam tas arī izdevās. «Noskrēju
divās stundās un 55 minūtēs brīvi un
viegli,» atceras skrējējs. Tā kā mērķis
bija sasniegts, varēja mest mieru, bet
divas nedēļas pēc tā viņš vairs nav varējis izkāpt no gultas – tik ļoti sāpējis
viss organisms. Tad Salvis vērsās pie
sporta ārsta, kurš paskaidroja: viņš kā
izbijušais sportists slodzi nomest nevar
strauji, jo organisms ir pieradis pie tik
lielas slodzes.

Dace disku raidīja 48,94 metrus tālu.
«Priecājos, ka man izdevās nosargāt titulu,
jūtos ļoti labi,» saka sportiste, gan piebilstot:
pēc rezultāta šobrīd Latvijā labākā diska
metēja ir Jelgavas novada Sporta centra
pārstāve Inga Miķelsone (viņas personīgais rekords un sezonas rekords ir ap 52
metriem), kura Latvijas čempionātā palika
otrā. «Domāju, ka man klāt stāvēja veiksme
gan šogad, gan pagājušā gada čempionātā,»
nosaka Dace, uzsverot: bez cīņas gan viņa
Ingai čempiones titulu neatdos.
Jāatgādina, ka D.Šteinerte ir kuģa stūrmane un trenējas ar pārrāvumiem. Piemēram, šogad viņa krastā ir no marta, bet
trenēties sāka maijā. «Pieci treniņi nedēļā
sanāk, bet šogad ir ļoti maz sacensību diska
mešanā,» tā Dace. Viņa trenējas BJSS pie
Maijas Ukstiņas.
Bronzas medaļu Latvijas čempionātā izcīnīja jaunā Jelgavas diska metēja Viktorija
Hotuļova – viņas rezultāts ir 42,42 metri.
Arī viņa trenējas pie M.Ukstiņas. «Manuprāt, Viktorijai ir potenciāls – viņa gada
laikā ievērojami uzlaboja savu personīgo
rekordu: apmēram no 27 metriem uz 42,»
vērtē Dace, piebilstot, ka pati Viktorijas vecumā (viņai ir 17 gadu) ne tuvu neuzrādīja
tik augstus rezultātus. Jāpiebilst, ka Dacei
ir 28 gadi.
Vēl no rezultātiem Latvijas čempionātā
vieglatlētikā jāatzīmē jelgavnieks Gatis
Čakšs, kurš agrāk trenējās Jelgavas novada
Sporta centrā un izcīnīja 2. vietu šķēpmešanā (rezultāts – 75,68 metri), dalītu 4.
vietu izcīnīja augstlēcēja Jeļena Feņuka,
kura pārvarēja 1,68 metru augstumu, 7.
vietā 400 metru skrējienā ierindojās Gatis
Kupčs (laiks – 50,87 sekundes), savukārt
lodes grūšanā – V.Hotuļova (rezultāts
Izmēģina triatlonu
– 10,56 metri).
S.Brasavs turpina sportot un sezonā aizvada ap 20 sacensībām – gan
skriešanā, gan velobraukšanā, gan
biatlonā, gan triatlonā. Tiesa, nesen
viņam veikta acu operācija, un Salvis
pēc tās vēl nav šāvis, tāpēc nezina, kā
ar biatlonu būs tālāk, tomēr šosezon
viņš ir atklājis triatlonu. «Nedēļā trenējos piecas sešas dienas. Četras piecas
dienas man ir skriešanas treniņš, vienu
reizi cenšos izbraukt ar velosipēdu,
rudens un ziemas sezonā vienu reizi
nedēļā peldu baseinā. Tāpēc nolēmu
pamēģināt triatlonu,» stāsta Salvis.
Viņš vērtē, ka peldēšana viņam joprojām esot vāja, jo triatlonā jāpeld atklātā
ūdenī un tas ir pavisam citādāk nekā
baseinā. Tāpat jāatstrādā darbības mix
zonās – pirmajā jānovelk peldtērps un
Foto: Raitis Supe jāpaņem velosipēds, otrajā jānoliek

velosipēds un jāuzvelk skriešanas botes.
Viņš spriež: ja spētu izbaudīt peldēšanu, kam tagad traucē apziņa, ka ūdens
ir dziļš, viņš šim sporta veidam varētu
pievērsties nopietnāk.

Jau divus gadus
arī Jelgavā notiek
populārā skriešanas
seriāla «Skrien Latvija» posms – nakts
pusmaratons.
Abus gadus ātrākais
jelgavnieks pusmaratona distancē
bijis Salvis Brasavs.
Viņš savu pirmo
maratonu noskrēja
2010. gadā.

Skrējēja sapnis – Momblāns

Salvis norāda, ka viņam patīk jauni
izaicinājumi. Viens no tādiem bijis arī
Trail skrējiens pērn Cēsīs, kur bija
jāpieveic 80 kilometri pa mežu un
kalniem plus 30 grādu karstumā. Tas
turklāt iekritis tieši viņa dzimšanas
dienā. «Šajās sacensībās tiek piešķirti
punkti, kas nepieciešami kvalifikācijai
Momblānam. Tā ir skrējēja augstākā
virsotne, uz ko tiekties – apmēram
160 kilometrus garš skrējiens kalnu
apvidū,» stāsta viņš, piebilstot, ka
pagaidām uz Momblānu gan vēl netēmējot. «Man ir bail, lai nesanāk tā, kā
ar to maratonu – kad izvirzītais mērķis
ir sasniegts, zūd jēga un vēlme kaut ko
darīt,» tā viņš.
Pagaidām S.Brasavs pārstāv komandu «Sportlat.lv», un tas nozīmē, ka
viņam jāstartē noteiktās sacensībās
visas sezonas garumā un jāpelna komandai punkti. «Pie mums, Latvijā, tas
viss gan ir amatieru līmenī, jo izdzīvot
tikai ar startēšanu sacensībās nevar.
Praktiski visās sacensībās ir dalības
maksa, bet dažās pat godalgotas vietas
neapbalvo. Pluss vēl uz sacensībām ir
jāaizbrauc,» stāsta Salvis. Šajā ziņā
klubs viņu nodrošina ar formu un
sedz dalības masu, pašam tikai jātiek
uz sacensībām un atpakaļ. Līdztekus
tam viņš startē arī sacensībās, kas nav
«Sportlat» ieskaitē, piemēram, MTB,
šosejas velobraukšanā.

TV raidījumu
iemaina pret treniņu

Lai gan priekšā vēl vairāki starti, galvenās šīs sezonas sacensības
S.Brasavam jau aiz muguras. Par tādām
Salvis bija izvirzījis Jelgavas nakts pusmaratonu, kurā mērķis bija noskriet
stundā un 20 minūtēs. «Trasē es esmu
tikai ar savu pulksteni, kurā sekoju
līdzi ātrumam. Tituli man nav svarīgi
– skrienu, cīnoties ar hronometru,»
saka sportists. Viņš atzīst, ka labāku
rezultātu var sasniegt, ja ir apmēram
tāda paša līmeņa līdzskrējējs, jo tad
viens otru dzen uz priekšu. «Ar apdzīšanu gan ir tā mānīgi. Ja trasē ir vairāki
apļi, vienā brīdī tu sāc apdzīt lēnākos
skrējējus jau pa apli. Tu it kā zini, ka esi
par viņiem ātrāks, bet pulkstenis rāda,
ka tavs ātrums ir samazinājies. Es to
skaidroju ar to, ka, lai apdzītu lēnākos,
nav nepieciešams tik liels ātrums, un tu
atslābsti,» tā Salvis.
Salvis sevi sauc par baudītāju, jo viņam ir svarīgi, pa kurieni iet trase, vai
skrienot būs ko apskatīties. Viņš vērtē,
ka šogad Jelgavas nakts pusmaratona
trase bijusi ļoti laba un skaista. «Skrējējiem pats galvenais ir segums, pagriezieni un ceļa sašaurinājumi, jo tas
samazina ātrumu,» piebilst Salvis. Viņš
uzskata, ka, sekojot masu skriešanas
bumam, pats svarīgākais ir nenodarīt
sev pāri. Viņaprāt, tiem, kuri šogad
pirmoreiz skrēja piecīti (5 kilometru

Foto: Raitis Supe
distanci), tas bija daudz grūtāk nekā
viņam pieveikt pusmaratonu. «Ceļgali,
pēdas un mugura ir pirmie, kas cietīs
no nepareizas skriešanas,» tā viņš,
iesakot: sākot skriet, apmeklēt veikalu
«Maratons» Rīgā, kurā ārsts, notestējot
skrējēju uz dažādiem segumiem, iesaka
vispiemērotākos sporta apavus.

Sporta pasākumi
 15. augustā pulksten 9 – vingrošana
svaigā gaisā (Raiņa parkā). Līdzi jāņem
paklājiņš un dvielis. Dalība – bez maksas.
Lietus gadījumā – nenotiks.
 15. augustā pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 15. augustā pulksten 19 – futbols: FK
«Jelgava» – FK «Spartaks» (ZOC).
 18. augustā pulksten 18 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 18. augustā pulksten 19.30 – vingrošana svaigā gaisā (Pils saliņā). Līdzi jāņem
paklājiņš un dvielis. Dalība – bez maksas.
Lietus gadījumā – nenotiks.
 19. augustā pulksten 19 – futbols: FK
«Jelgava» – FK «Ventspils» (ZOC).
 20. augustā pulksten 16 – «Basta
footbal» sacensības (6. vidusskolā).
 20. augustā pulksten 18 – ģimeņu
sacensības airēšanā (Pasta salā). Maksa
– € 2.

Šobrīd Salvis nedēļā trenējas astoņas
deviņas stundas, parasti vakaros pēc
darba. «Tas nav maz, bet nav arī tik
daudz, lai tam nevarētu atrast laiku.
Domāju, daudzi vismaz stundu dienā
velta kādam bezjēdzīgam TV raidījumam, kura laikā varētu paskriet,»
spriež viņš.
 22. augustā pulksten 9 – vingrošana
svaigā gaisā (Raiņa parkā). Līdzi jāņem
paklājiņš un dvielis. Dalība – bez maksas.
Lietus gadījumā – nenotiks.
 22. augustā pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 25. augustā pulksten 18 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 25. augustā pulksten 19 – futbols: FK
«Jelgava 2» – FS «Metta/LU» (ZOC).
 25. augustā pulksten 20 – adaptētais
triatlons 2015 (Krastmalas ielā 11).
 26. augustā pulksten 18 – Jelgavas
čempionāts strītbolā: pēdējais posms
(Sporta hallē).
 29. augustā pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Pasta salā).
 29. un 30. augustā pulksten 11 – Latvijas čempionāts, Jelgavas pilsētas atklātā
čempionāta 2. posms triālā (Ozolnieku
novada Priežkalnos).
 30. augustā pulksten 16 – futbols: FK
«Jelgava» – FB «Gulbene» (ZOC).
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 17. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 3.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2072.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 159.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Laulības saites 2». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.20 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 4.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 141.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 158.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2072.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.35 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 5.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Izsauciet vecmāti! 4». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
22.10 «Sporta studija».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Selfridžs». Seriāls. 6.sērija.
0.05 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 9.sērija.
1.00 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiādes Baltijas zēnu koru koncerts».*
8.40 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
9.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 140.sērija.
10.25 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 12.sērija.
11.15 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Pūtēju orķestru koncerts «Taures sauc».
14.05 «Pārbaudes spēle basketbolā».* Gruzija – Latvija.
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 91.sērija.
17.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
19.00 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 13.sērija.
19.50 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
22.40 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.40 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
0.30 «Futbolā sīkumu nav». Dokumentāla filma.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 2».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 111.sērija.
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.25 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 14.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 12.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 51.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 52.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 30.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.20 «Brāļu sazvērestība». Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.20 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 10.sērija.
0.15 «Veiksmīgs uzņēmējs».
0.40 «Attīstības kods».
1.05 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 12.sērija.
1.50 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 111.sērija.
2.30 «900 sekundes».
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 1.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 3.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
9.00 «Kapteinis Amerika. Pirmais atriebējs». Spraiga sižeta filma. 2011.g.
11.25 «Māmiņu klubs 8».
12.00 «Ūsainā aukle 4». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
13.05 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.40 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 43. un 44.sērija.
15.15 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 15.sērija.
16.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 38.sērija.
21.00 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 5.sērija.
22.05 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
23.05 «Krīze». ASV seriāls. 8.sērija.
0.05 «Bīstamā paradīze».
1.00 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
1.25 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 15.sērija.
2.15 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 1.sērija.
3.00 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 18. augusts
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 4.sērija.
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 4.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2073.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 160.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Pārbaudījums». Vācijas komēdija. 2012.g. (ar subt.).

12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.20 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 5.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 142.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 159.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2073.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.35 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 6.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Kaisles noziegumi». Krimināldrāma. 6.sērija. (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Lilīhammera 2». Seriāls. 6.sērija.
0.05 «Vikija Kristīna Barselona». Romantiska drāma.
1.50 «Aculiecinieks».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 ««Amber Songs». Kora «Kamēr...» koncerts».*
8.35 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 141.sērija.
10.25 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 13.sērija.
11.15 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts Kongresu namā.
12.50 «100 g kultūras. Personība».*
13.35 «Pārbaudes spēle basketbolā».* Igaunija – Latvija.
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 92.sērija.
17.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 14.sērija.
19.55 «Ceļojums gar Nīlu». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.50 «Tēvs Brauns 3». Seriāls. 2.sērija.
21.45 «Kāpēc esmu viens?»*
22.30 «Trakais kruīzs». Francijas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
23.30 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 3.sērija.
0.25 «Dikte». Seriāls. 6.sērija.
1.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 30.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 2».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 112.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 10.sērija.
12.00 «Villa pie ezera». Vācijas seriāls. 4.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 13.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 53.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 54.sērija.
18.55 JAUNUMS. «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mūža loma». ASV ģimenes filma. 2013.g.
23.00 «Viņi atgriežas 2». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
23.55 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
0.55 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.20 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 13.sērija.
2.05 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 112.sērija.
2.45 «Šodien novados».
2.55 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 2.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 4.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 3.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
9.00 «Mazulis». ASV un Austrālijas ģimenes komēdija. 1995.g.
11.00 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 4». Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
13.05 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 4.sērija.
14.05 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 45. un 46.sērija.
15.15 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 16.sērija.
16.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 39.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 39.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 15.sērija.
22.00 «Zem kupola 2». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
23.00 «Svešais starp savējiem 3». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
0.05 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». ASV seriāls. 11.sērija.
1.00 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
1.25 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 16.sērija.
2.15 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 2.sērija.
3.00 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 19. augusts
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 5.sērija.
5.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 5.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2074.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 161.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Izsauciet vecmāti! 4». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
11.50 «Selfridžs». Seriāls. 6.sērija.
12.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 6.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 143.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 160.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2074.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).

tv programma
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.35 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 7.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.15 «Vecā jūrnieku ligzda». Rīgas kinostudijas drāma. 1989.g. 6.sērija.
22.50 «Zebra».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Īstās latvju saimnieces».*
0.20 «Folkloras programma «Klēts». Mazsalacas stāsti».*
1.20 «Daugavieši».*
1.50 «Momentuzņēmums».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.35 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 142.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 14.sērija.
11.10 «Putnu balle». Dokumentāla filma.
11.40 «Ar Latgali sirdī».
12.50 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
13.05 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 93.sērija.
17.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 1.sērija.
19.00 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 15.sērija.
19.50 «Atklāti par Ebolu». Dokumentāla filma.
20.40 «100 g kultūras. Personība».*
21.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
22.00 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla filma. 8.sērija.
23.05 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
23.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
0.10 «Kāpēc esmu viens?»*
0.55 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 2».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 113.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 5».
12.10 «Mūža loma». ASV ģimenes filma. 2013.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 14.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 55.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 56.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 19.sērija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Sarkanās astes». ASV vēsturiska filma.
0.35 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 1.sērija.
1.30 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 14.sērija.
2.15 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 113.sērija.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 3.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 5.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
9.00 «Mazulis pilsētā». ASV ģimenes komēdija. 1998.g.
11.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S. 2». ASV seriāls. 15.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 4». Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
13.05 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.40 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 47. un 48.sērija.
15.15 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 17.sērija.
16.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 40.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.35 «Vikingi 2». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
23.40 «Apokalipses vēstneši». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
0.35 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 17. un 18.sērija.
2.20 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 3.sērija.
3.00 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 20. augusts
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 6.sērija.
5.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 6.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2075.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 162.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Personība. 100 g kultūras».*
11.45 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 7.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 144.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 161.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2075.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.35 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 8.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Musketieri 2». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Kaisles noziegumi». Krimināldrāma. 6.sērija. (ar subt.).
1.10 «Lilīhammera 2». Seriāls. 6.sērija.

Ceturtdiena, 2015. gada 13. augusts

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.35 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 143.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 15.sērija.
11.10 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas mūzikas koncerts «Lai balstiņas tālu skan».
13.10 «Ielas garumā».* (ar subt.).
13.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.45 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla filma. 8.sērija.
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 94.sērija.
17.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Bez aizvainojumiem. Vasaras variants». (krievu val.).
19.00 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 16.sērija.
19.50 «Populisma draudi Eiropā». Dokumentāla filma.
20.50 «Īstās latvju saimnieces».*
21.50 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.35 «Atklāti par Ebolu». Dokumentāla filma.
23.25 «Sporta studija».
0.15 «Zebra».* (ar subt.).
0.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
1.00 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 2».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 114.sērija.
11.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 19.sērija.
12.00 «Būt slaidai un mīlētai». Vācijas romantiska komēdija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 1.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 57.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 58.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 11.sērija.
23.05 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 5.sērija.
0.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
1.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 1.sērija.
1.45 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 114.sērija.
2.25 «Šodien novados».
2.35 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 4.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 6.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
9.00 «Nekrietneles». ASV komēdija. 2004.g.
11.00 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 5.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 4». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
13.05 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.40 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 49. un 50.sērija.
15.15 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 18.sērija.
16.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 41.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 41.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 14.sērija.
22.00 «Pasauļu karš». ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2005.g.
0.20 «Kinomānija».
0.55 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.55 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
2.20 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 4.sērija.
3.05 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 21. augusts
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 7.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 7.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 6.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 163.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 2». Seriāls. 5. un 6.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.20 «Dabas grāmata».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 8.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 145.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 162.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.00 «Daugavieši».*
19.35 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 9.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Ievadraidījums dokumentālai filmai «4. maija republika»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «4. maija republika». Dokumentāla filma.
23.40 «Nakts ziņas». 23.49 Sporta ziņas. 23.51 Laika ziņas.
23.55 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.50 «Kalle nāk 2». Seriāls. 5. un 6.sērija.
2.30 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiādes
Baltijas zēnu koru koncerts».*
4.05 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
4.15 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
8.35 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 144.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 16.sērija.
11.10 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts.
13.25 «100 g kultūras. Personība».*
14.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «SOKO Vismāra». Seriāls. 95.sērija.
16.25 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
17.20 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
17.50 TIEŠRAIDE. «Vācijas superkausa izcīņa basketbolā». Latvija – Vācija.
19.50 «Aculiecinieks».*
20.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.55 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Primal Scream»».
Dokumentāla filma. (angļu val., ar subt.).
22.00 «Labāka dzīve». ASV drāma. 2011.g.
23.45 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 17.sērija.
0.35 «Ekspedīcija Sumatrā». 2.sērija.
1.05 «Radi». ASV drāma. 2011.g.
3.15 «Leģendārie albumi. «Primal Scream»». Dokumentāla filma.
4.20 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
4.50 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 2».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 115.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «Divas nedēļas priekšnieka krēslā».
Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 2.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 59.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 60.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
22.10 «Vecpuisis 12». Realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
0.05 «Mīlestības robeža». Lielbritānijas romantiska drāma.
1.55 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 2.sērija.
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 5.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 7.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
9.00 «Lola». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
11.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 14.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 27.sērija.
12.30 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
13.05 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.40 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 51. un 52.sērija.
15.15 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 19.sērija.
16.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 42.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 3».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 42.sērija.
21.00 «Smokings». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
23.05 «Cilvēki kā mēs». ASV drāma. 2012.g.
1.20 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 19.sērija.
2.10 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 5.sērija.
3.00 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 22. augusts
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 8.sērija.
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 8.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.35 «Lesija». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums». Vācijas un
Zviedrijas ģimenes filma. 2011.g. 1.sērija.
11.15 «Radīti mūzikai».*
12.55 «Mans zaļais dārzs».*
13.25 «Rīgas svētku lielkoncerts «Rīgas sirds»».* Svētku uguņošana.
16.00 «Personība. 100 g kultūras».*
17.00 «Eksotiskās salas 2». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».*
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Latvijas kods. Mēstepatās». Dokumentāla filma.
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.20 TV PIRMIZRĀDE. «Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas koncerts
«Paldies, kolosāli!»».
23.15 «Planēta Dzintars». Dokumentāla filma.
1.00 «Festivāls «Baltica 2015». Gājiens».*
1.35 «Festivāls «Baltica 2015». Noslēguma koncerts».*
4.05 «Folkloras programma «Klēts». Danču muzikanti».*
4.35 «Bīstamā robeža. Pamestā peldvieta». Dokumentāla filma.
4.50 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 10. un 11.sērija.
7.05 «Province».*
7.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
8.05 «100 g kultūras. Personība».*
8.50 «Momentuzņēmums».*

Ceturtdiena, 2015. gada 13. augusts
9.10 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
10.00 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
13.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
16.20 «Populisma draudi Eiropā». Dokumentāla filma.
17.20 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
18.15 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 7.sērija.
19.05 TIEŠRAIDE. «Vācijas superkausa izcīņa basketbolā». Latvija – Turcija.
21.05 «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
22.45 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».*
0.50 «Labāka dzīve». ASV drāma. 2011.g.
2.35 «Radi». ASV drāma. 2011.g.
4.35 «Troksnis».*

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
5.45 «Luī 4». Seriāls. 7.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.15 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 40.sērija.
7.05 «Jauniņā 3». Seriāls. 22. un 23.sērija.
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Latvijas faili. Desmitais numurs». Dokumentāla filma.
12.00 «Vecpuisis 12». Realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
14.00 «Brāļu sazvērestība». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 5.sērija.
15.05 «Īstais vīrietis dvīnēm». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
17.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 15.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 15.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 5».
21.40 «Agata Kristi. Erkils Puaro 6». Seriāls. 2.sērija.
23.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.55 «Būt slaidai un mīlētai». Vācijas romantiska komēdija.
3.25 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 6.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 8.sērija.
6.30 «Papucīši». Seriāls. 2.sērija.
7.15 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
12.45 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
13.45 «Mīlestība savvaļā 2». ASV realitātes šovs.
14.50 «Trakais brīvībā». ASV kriminālkomēdija. 2010.g.
16.55 «Smokings». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Trīs spēkavīri. Gājiens ar zirgu».
Krievijas animācijas filma. 2015.g.
21.05 «Nepārspējamais Halks». ASV fantastikas trilleris. 2008.g.
23.15 «Trakais brīvībā». ASV kriminālkomēdija. 2010.g.
1.15 «Lola». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
3.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 8.sērija.
3.45 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 6.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 10.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Baltijas neskartā daba. Dzīve Dzintara krastā».*
12.00 «Kunga Apskaidrošanās svētku dievkalpojums».
Pārraide no Valgundes Kristus Apskaidrošanās klostera.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.30 «R.Paula dziesmas no mūzikliem».*
14.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.00 «Musketieri 2». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
17.00 «Tēvs Brauns 3». Detektīvseriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 «Precību nedienas». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.50 JAUNA SEZONA. «De facto».
21.20 TV PIRMIZRĀDE. «Vajag vienīgi mīlestību».
Dānijas romantiska komēdija. 2012.g.
23.25 «Eksotiskās salas 2». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.sērija.
0.25 ««Summertime» – aicina Inese Galante.
«Rekviēms-lūgšana par Baltijas jūru»».*
1.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
2.25 «Atziedi, dvēsele!» Dzejnieka Leona Brieža jubilejas koncerts.
4.35 «Folkloras programma «Klēts». Mazsalacas stāsti».*

LTV7
5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Misija Londonā». Māris Štrombergs.
6.35 «Sekotāji».*
7.35 «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums».
Vācijas un Zviedrijas ģimenes filma. 2011.g. 1.sērija.
9.15 «Ielas garumā».* (ar subt.).
9.45 «Zebra».* (ar subt.).
10.00 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
13.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
16.35 «Mīla no pagātnes». Romantiska drāma. (ar subt.).
18.20 TIEŠRAIDE. «Vācijas superkausa izcīņa basketbolā». Latvija – Polija.
20.25 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 «Dikte». Seriāls. 7.sērija.
22.00 «Trakais kruīzs». Francijas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
23.00 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».*
1.05 «SOKO Vismāra». Seriāls. 93. un 94.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
2.40 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
3.30 «Dikte». Seriāls. 7.sērija.
4.20 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
4.30 «Troksnis».*
5.29 «Province».*

1.45 «Divas nedēļas priekšnieka krēslā».
Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
3.15 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 41.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

LNT

TV3

5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Luī 4». Komēdijseriāls. 8.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.10 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 41.sērija.
7.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.25 «Džeina Eira». Lielbritānijas seriāls. 2006.g. 1.sērija.
8.30 «Galileo 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.30 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 11.sērija.
12.30 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dok.seriāls. 35.sērija.
13.00 «Karamba!» Humora raidījums.
13.15 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.35 «Dzintara dziesmas 5».
16.40 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
17.40 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 7.sērija. Turpinājums.
18.50 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Villa pie ezera». Vācijas seriāls. 5.sērija.
22.55 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
23.55 «Lieta nr.39». ASV un Kanādas šausmu filma. 2010.g.

5.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 9.sērija.
6.30 «Papucīši». Seriāls. 3. un 4.sērija.
7.20 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija».
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Mēs par mežu». Latvijas dokumentāla filma.
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
12.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
14.05 «Trīs spēkavīri. Gājiens ar zirgu».
Krievijas animācijas filma. 2015.g.
15.40 «Izklausies redzēts». Muzikāls šovs.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 ««Nekā personīga» piedāvā: Jaunais karš». Dokumentāla filma.
20.15 «Tors». ASV fantāzijas filma. 2011.g.
22.25 «Fēniksa lidojums». ASV spraiga sižeta filma. 2004.g.
0.45 «Osijs un Teds». ASV ģimenes filma. 2009.g.
2.25 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 9.sērija.
3.10 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
3.55 «Papucīši». Seriāls. 2. un 3.sērija.
4.40 «TV3 ziņas».
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Meklē darbu
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.
Krāšņu mūrnieks – plītis, krāsnis, kamīni,
skursteņi, siltummūri, pirts krāsnis un
dārza kamīni. Tālrunis 28893830.
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.
Autovadītājs, ir A, BE, CE, DE kategorija un
95. kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C,
E, F līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.
Vīrietis meklē darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Varu dzīvot uz vietas.
Tālrunis 24850341.

Piedāvā darbu
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (reģ.
Nr.90000074738, Jelgavā, Meiju ceļā 9)
2015./2016. mācību gadā aicina darbā mūzikas skolotāju (pilna slodze). Sīkāka informācija pa tālruni 63020005, 63045548.
Restorāns bārs «Plate» (reģ.Nr.41703007150)
aicina darbā pavāru(-i) un brokastu viesmīli
(uz pusslodzi). Vēlama atbilstoša darba pieredze. Pieteikties, sūtot CV ar amata norādi
pa e-pastu info@kulk.lv.
Privātā PII «Pūčuks» (reģ.Nr.43602010511) jaunajam mācību gadam meklē zinošu, radošu un
mīļu pirmsskolas skolotāju. Sīkāka informācija
pa tālruni 26337142 (pie vadītājas Ineses).
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Rūķu
māja» (reģ.Nr.43602010526) piedāvā darbu
pirmsskolas skolotāja palīgam(-dzei). CV
lūgums sūtīt pa e-pastu blark@apollo.lv.

Vēlas īrēt
1-dzīv. pensionāre. T.63011519

Pērk
Riekstiņu, sēnīšu formiņas. T.25852628
Darbnīca pērk visu veidu dzintara izstrādājumus. T.20323336
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Pārdod

Svētdiena, 23. augusts
LTV1

Vasarnīcu ar augļu dārzu, 600 m2, Svētes
upes krastā. T.29277198
Smilti, granti, šķembas, melnzemi.
T.26782868

5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 9.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 9.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.35 «Lesija». Animācijas seriāls.

Granti, smilti, šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Skaldītu malku – alksnis, bērzs, osis.
Tel.20500836

UZŅEMŠANA KATRU DARBA DIENU NO PLKST. 9.00 - 17.00

Ozola skaidu briketes 135 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
Bērzu skaidu briketes 125 EUR/t ar piegādi.
T.27029553.

Dažādi
Zāģējam baļķus dēļus jūsu sētā.
T.26547957
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Pļauju zāli. Attīru nelielas teritorijas no
krūmiem. Tālr.25994203
Pieņemšu pasūtījumu – bērnu, sieviešu,
vīriešu džemperu, jaku adīšana.
T.63082998, 29718330.
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz
nodibināt/likvidēt uzņēmumu; noslēgt
līgumu (pirkums). Raiņa 14, t.29179847;
www.ademide.lv
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.

Baltijas Astroloģijas skola Jelgavā

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
(Jelgavā, Meiju ceļā 9)

2015./2016. mācību gadā
turpina uzņemt skolēnus
brīvajās vietās
1., 5., 7., 8., 9. un 10. klasē.
Sīkāka informācija –
mājas lapā www.jtv.lv
vai pa tālruni 63045548.

Līdzjūtības
Aizsaulē aizgājuši
VIDA ALEKSEJEVA (1958. g.)
OTTO MACULEVIČS (1943. g.)
ULDIS STRĪĶIS (1956. g.)
TAIDA BOBRIŠEVA (1942. g.)
LIDIJA BEGERE (1933. g.)
IMANTS DŪŠA (1930. g.)
IRĒNA VRUBĻEVSKA (1989. g.)
VALENTĪNA MAĻIKO (1949. g.)
VALĒRIJS SOROKINS (1948. g.).
Izvadīšana 13.08. plkst.13 Bērzu kapsētā.
ALEKSANDRS MŪRNIEKS (1928. g.).
Izvadīšana 13.08. plkst.14 Zanderu kapsētā.
JĀNIS LEJIŅŠ (1938. g.).
Izvadīšana 13.08. plkst.16 Zanderu kapsētā.
JĀNIS BĒRTULIS (1941. g.).
Izvadīšana 15.08. plkst.16 Baložu kapsētā.
INESE KRASTIŅA (1964. g.).
Izvadīšana 15.08. plkst.12 Bērzu kapsētā.

Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
/T.dz./
Skumju brīdī, atvadoties no māmuliņas,
esam kopā ar Roberta Tralmaka ģimeni.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas kolektīvs
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģei
Dinai Vairogai, no tēta atvadoties.
SIA «Elagro Trade» kolektīvs
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 15. augustā pulksten 17 – koncerts «Time and Space». Piedalās pianiste un ērģelniece Marju Risikampa (Igaunija), daudzpusīgais mākslinieks Enriko Presti (Itālija)
(Svētās Annas baznīcā).
 15. augustā pulksten 21.50 – brīvdabas kino «Kino Moon» seanss. Piedāvājumā
filma «Love, Rosie» jeb «Ar mīlestību, Rozija». Biļešu cena iepriekšpārdošanā bezrindas.
lv – € 2,50; pasākuma norises vietā – € 3; pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas.
Ieeja teritorijā no pulksten 20.50 (Jāņa Asara ielā 17, pretī privātskolai «Punktiņš»).
 22. augustā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Ciemos pie pārtikas amatniekiem». Maršrutā: Lielvircavas muiža, dārzeņu audzēšanas un pārstrādes saimniecība «Undzēni», Lolitas Duges Piparmētru namiņš un «Svētes maize». Sākums – no
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa. Pieteikšanās un informācija pa tālruni
63005447.
 23. augustā pulksten 12 – kamermūzikas koncerts. Piedalās Andra Arnicāne
(alts), Nora Lūse (klavieres). Programmā: M.Gļinkas, F.Šopēna un F.Šūberta skaņdarbi
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 27. augustā pulksten 19 – Marijas Naumovas solokoncerts «Kādā jaukā dienā».
Biļešu cena – € 7 – 20 (Jelgavas kultūras namā).
 29. augustā – XV Piena, maizes un medus svētki. No pulksten 9 līdz 17 – tirgus,
no pulksten 10 līdz 15 – kultūras programma (Hercoga Jēkaba laukumā). Pulksten
11 – jauno jelgavnieku sveikšana, no pulksten 9 līdz 15 – radošās darbnīcas, piepūšamās atrakcijas (skvērā aiz kultūras nama).
 29. augustā pulksten 14.30 – XIII «Baltais» Piena paku laivu regate. No pulksten
14.30 līdz 16 – laivu apskate un prezentācija promenādē, no pulksten 15.45 līdz 16
– ūdenssporta paraugdemonstrējumi uz Lielupes, no pulksten 16 līdz 17.30 – piena
paku laivu parāde un ātruma braucieni, no pulksten 17.30 līdz 18 – ūdenssporta
paraugdemonstrējumi Lielupē (promenādē un Lielupē). Pulksten 18 – «Pienvedēja
piedzīvojumu» koncerts, pulksten 19.15 – apbalvošana, pulksten 19.30 – Normunda
Rutuļa koncerts, pulksten 21 – svētku balle. Ieeja – bez maksas (Pasta salā).
 29. augustā pulksten 13 – ekskursija kājām «Labi garšo Jelgavā». Iekļauta degustācija «Pārtikas amatnieku sētā». Sākums – no Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa. Pieteikšanās un informācija pa tālruni 63005447.

Bibliotēkā – senā Jelgava
grāmatās un attēlos
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas (JZB) lasītavā apskatāma
unikāla izstāde no jelgavnieka grāmatu kolekcionāra
Jāņa Vilka krājuma – grāmatas un attēli par seno Jelgavu
(Mītavu). Vecākie izdevumi
datēti ar 18. gadsimta sākumu. JZB atzīst, ka daudzas
no izstādē eksponētajām
grāmatām nav pieejamas
nevienā Jelgavas bibliotēkā,
dažu nav arī lielākajās Latvijas bibliotēkās.
JZB pārstāve Zane Osīte stāsta, ka
viena no tādām grāmatām ir Paula
Ludolfa Berkenmeijera (1667 – 1732)
Eiropas valstu ceļojumu aprakstu apkopojums, kas iznācis Hamburgā 1731.
gadā. Grāmatā var izlasīt interesantu
versiju par Mītavas vārda izcelsmi.
Vienā iesējumā apskatāmi vairāki
Jelgavā izdotie Kurzemes kalendāri
vācu valodā ar īpašnieku ierakstiem
un piezīmēm, bet 1709. gada kalendārā
publicēts pirmais zināmais Jelgavas
panorāmas attēls. Savukārt izdevumā
«Rigascher Almanach» 1912. gadā
publicēts Kurzemes pilsētu ģerboņu
apraksts, un ilustrācijās redzami vairāki Jelgavas ģerboņa attēli. Vēstures
entuziastiem saistoša būs kapteiņa
Labsvīra sastādītā 3. Jelgavas kājnieku
pulka vēsture, kuram bija nozīmīga
loma Latvijas brīvības cīņās.
Līgotņu Jēkaba grāmata «Jelgavas
Latviešu biedrība 50-gadu kultūras
darbā» ir plašs vēsturisks apcerējums
par biedrības dažādajiem darbības
Foto: Raitis Supe

virzieniem un devumu mūsu valsts
kultūrvēsturei. Izstādē redzami arī Jelgavas Latviešu biedrības Rakstniecības
nodaļas rakstu krājumi, apvienoti vienā iesējumā. Otrā krājuma sakārtošanā
piedalījies Jānis Pliekšāns (Rainis).
Jāpiemin vēl divas Vācijā izdotas
Jelgavas vēsturei veltītas grāmatas,
kuru autors ir Karls Otto Šlaus (1920
– 2001), baltvācu izcelsmes jurists
un valsts darbinieks. Viena no tām ir
pētījums par padomju varas periodu
Jelgavā 1919. gadā ar revolucionārā
tribunāla nošauto un pārvietoto cilvēku sarakstiem, otra – par Jelgavu
19. gadsimtā, kas jau tiek uzskatīta
par bibliogrāfisku retumu. Īpašas
uzmanības vērti ir interesantie attēli,
pastkaršu un atklātņu albumi.
Pēc Latvijas mākslas vēsturnieku
atzinuma, 19. gadsimta ainavu žanrā
ievērojamākais sasniegums bija baltvācu tēlnieka un grafiķa Vilhelma Zigfrīda Štafenhāgena (1814 – 1881) zīmēto
Kurzemes, Vidzemes un Igaunijas skatu sērija, kuru viņš sāka ap 1850. gadu.
Tā tika pavairota tērauda gravējuma
tehnikā un izdota greznos triju sējumu
albumos. 1866. gadā izdotajā Kurzemes
skatu albumā Baltijas skaistāko skatu
vidū iekļauta arī Jelgavas pils. Štafenhāgena zīmētais Jelgavas pils attēls ar
plostu tiltu pār Lielupi vēlāk atrodams
Jelgavas atklātnēs un citās publikācijās, dažkārt ticis arī pārveidots.
Izstādē skatāmi vēl vairāki citi
atklātņu albumi. Visiem attēliem ir
norādīti nosaukumi, un varbūt atklātņu kolekcionāri pēc tiem varēs
atpazīt kādu līdz šim nezināmu attēlu.
Izstāde bibliotēkā apskatāma līdz 18.
septembrim.

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 13. augusts

Pils salā atrod
17. gadsimta liecības
Foto: Raitis
Supe un no
A.Tomašūna
arhīva

Pagājušajā nedēļā Pils salā tika
veikti arheoloģiskie izrakumi.
Ar rezultātiem
interesenti varēja
iepazīties, dodoties ekskursijā
uz salas ziemeļu
galu. Arheologs
Andris Tomašūns
(no kreisās)
pastāstīja par
paveikto un piebilst: jelgavnieki
vēlreiz apskatīt
Pils salā atrasto
varēs 26. augustā
Izglītības gadatirgū Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrā no pulksten 11 līdz 15.

 Ilze Knusle-Jankevica

17. gadsimta trauku lauskas), vēlāka
laika stikla glāzīte, lodes, kas varētu būt
Pagājušajā nedēļā neliela grupa
izmantotas 19. gadsimta vidū, kā arī 17.
interesentu arheologa Andra
gadsimtā lietotas musketes lodes, holanTomašūna vadībā Pils salā piediešu pīpes jeb tā sauktā kaļķīša fragmenti,
dalījās arheoloģiskajā ekspedīOtrā pasaules kara lodes. Liels pārsteigums
cijā, mēģinot tur atrast 17. gadvisiem ekspedīcijā iesaistītajiem bija tas, ka
simta liecības. «Ekspedīcija bija
uzieti arī apbedījumi. «Attīrījām septiņus
veiksmīga, jo atradu atbildes uz
metrus platas bedres dienvidu galu. Tajā
dažiem saviem jautājumiem,
atradām cilvēka mirstīgās atliekas,» teic
bet radās arī jauni. Tomēr guvu
A.Tomašūns, kurš pieļauj: apbedījumi
pierādījumus tam, ka Pils sala
stiepjas vēl tālāk un, iespējams, tie veikti
nav tikai plika sala, kurā ganās
trijās rindās. «Mēs apbedījumam uzdūrāsavvaļas zirgi, – tajā atrodamas
mies ceturtdien ap pulksten 15, un par to
cilvēku dzīves pēdas no 17.
ir mazliet žēl – ja būtu atraduši ātrāk, būtu
gadsimta,» tā pēc piecu dienu
varējuši parakt tālāk, lai pārbaudītu, vai
darba Pils salā saka arheologs
arī tur ir apbedījumi,» stāsta ekspedīcijas
A.Tomašūns.
dalībnieks Jānis Tomašūns. Tad tika noteiktas apbedījuma aprises un noņemtas
Iemesli, kāpēc tika rīkota ekspedīcija, horizontālas zemes kārtiņas, kamēr atsegti
ir divi: pirmkārt, vēlme papētīt Pils salas kauli. Tie izcelti, attīrīti, mazgāti, bet ekspevēsturi, jo šī sala ar Garās salas nosaukumu dīcijas noslēgumā mirstīgās atliekas tika
pirmoreiz rakstu avotos minēta jau 1254. guldītas atpakaļ zemē vietā, kur atrastas.
gadā Zemgales dalīšanas aktā; otrkārt, lai «Spriežot pēc cilvēka auguma, visticamāk,
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības tās ir vīrieša mirstīgās atliekas. Cilvēks bija
centrā piedāvātā kursa «Tehniskais darbi- apglabāts zārkā, jo atradām naglas, turklāt
nieks arheoloģiskajā ekspedīcijā»
viņš tajā bija iespiests – ar sakļau(vada A.Tomašūns un Guntām rokām un pieliektu galvu.
tis Zemītis) apmeklētāji
Uz kauliem vardarbības
gūtu praktisku pieredzi.
pazīmes neatradām, bet
Ekspedīciju atbalstīja arī
kaps bija apbērts ar
Zemgales Plānošanas
kaļķi, kas kādreiz kalreģions.
poja par dezinfekcijas
līdzekli, tāpēc domāZviedri te ir bijuši
jam, ka vīrietis mira no
Viens no mērķiem bija
slimības,» par mirušo
ekspedīcijā gūt apstiprinājustāsta J.Tomašūns. Pie
mu tam, ka poļu–zviedru kara
mirušā atradies krustiņš,
laikā Pils salā 1622. Pils salā atrasta arī monēta, kas bet interesanti ir tas,
gada ziemā uzturējusies kalta ap 1617. gadu un apstiprina, ka viņam kreisajā
Zviedrijas karaļa Gusta- ka zviedru–poļu kara laikā Pils salā ausī bijis auskars, ko
va Ādolfa armija. Grupa uzturējās zviedru karaspēks.
atrada ekspedīcijas
Pils salā izraka divus
dalībnieki. «Cik paizrakumu laukumus. Vienā no tiem uziets interesējāmies, šādu analogu, kad 17. gadakmeņu krāvums, zem kura ir tāda kā sa- simta apbedījumos būtu apglabāti mirušie
smalcinātiem ķieģeļiem nobērta taka. Kurp ar auskaru ausī, nav,» tā viņš.
ved šī taka, palika neatklāts. Tuvumā uzieti
arī dažādi dzelzs izstrādājumi, piemēram, Iespējams, sala kļūs par pieminekli
divas dažāda izmēra čuguna lodes. «1785.
Ekspedīcijā piedalījās vairāki cilvēki,
gadā zīmētā salas plānā šajā salas galā ir vidēji dienā strādājot pa pieciem sešiem.
iezīmēta ēka, bet neviens nezina, kas tā Starp viņiem bija A.Tomašūna un G.Zemīša
bija par ēku. Tas ir viens no jautājumiem, vadīto kursu audzēkņi, abi Andra dēli – tokas radās no jauna,» norāda A.Tomašūns. pošie vēsturnieki, brīvprātīgie no Līvāniem
Līdzās atrastas arī divas zviedru monētas, un Liepājas. Viņi strādājuši no pulksten 9
kas datētas ar 17. gadsimta vidu, un tas sa- līdz 17, bet uz maiņām nakšņojuši rakšanas
skan ar vēstures liecībām par poļu–zviedru vietā, lai to pasargātu no metāla un dārkara norisi Jelgavā. Jāpiebilst, ka trešajai gumu tīkotājiem. «Ar to jau saskārāmies,
monētai – ērei, ko atrada pie apbedījuma, kad pirms dažiem gadiem piedalījāmies
– uz vienas puses ir Gustava Ādolfa iniciāļi, izrakumos Lielajā ielā Jelgavā,» stāsta
uz otras – lauva. Monēta kalta ap 1617. J.Tomašūns.
gadu Ostergotlandē.
Kā skaidro ekspedīcijas vadītājs
A.Tomašūns, par paveikto jāiesniedz atskaiUziet apbedījumus
te Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
Vēl starp pārbaudes arheoloģiskajos inspekcijai – tas jādara, ja atradumi ir no
rakumos atrastajām lietām jāmin čuguna 17. gadsimta vai vecāki. «Tālāk inspekcija
lielgabala stobra gabali, dzelzs gabali, stikla visu izvērtēs un lems, vai Pils salas ziemeļu
vai smilts sakausējumi, naglas, lopu kauli, gals, kurā, iespējams, ir masu apbedījumi,
ķieģeļu fragmenti, keramika (iespējams, atzīstams par kultūrvēstures pieminekli,»

Šis krustiņš tika atrasts kopā ar kāda vīrieša mirstīgajām atliekām un norāda uz
kristīgajām tradīcijām. Arheologs lēš, ka
tas izgatavots no alvas, jo ir apsūbējis.
viņš norāda. Atradumi tiks nodoti Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejam.

Meklē 90. gadu
ekspedīcijas dalībniekus

A.Tomašūns cer, ka nākotnē izdosies
turpināt meklējumus Pils salā, tomēr, lai tie
būtu efektīvāki, viņš vēlētos veikt aerofotografēšanu, kas ar speciālas aparatūras palīdzību pēc augu struktūras var noteikt, kur
kaut kas cilvēku veidots bijis zem zemes.
«Latvijas Brāļu kapu komitejas Jelgavas nodaļas vadītājs Aldis Hartmanis 20. gadsimta
90. gados pārbaudīja ziņas par iespējamiem
Otrā pasaules kara karavīru apbedījumiem
Pils salā un salas ziemeļu galā atrada vairāk
nekā desmit cilvēku pīšļus. Kriminālpolicija
savā slēdzienā deva atbildi, ka tie nav militārpersonu apbedījumi. Kauli tika ierakti
atpakaļ vietā, kur tos atrada, bet diemžēl
Aldis nepaguva iedot precīzas norādes
apbedījuma vietai,» piebilst A.Tomašūns,
aicinot atsaukties ikvienu, kurš kopā ar
A.Hartmani piedalījās izrakumos un varētu
par tiem ko pastāstīt. Ar A.Tomašūnu var
sazināties pa tālruni 29555695 vai e-pastu
andris.tomasuns@vip.jelgava.lv.

Viens no interesantākajiem atradumiem
ir auskars. «Cik zinu, analogu, kad 17.
gadsimta apbedījumos būtu apglabāti
mirušie ar auskaru ausī, nav,» teic arheologs Andris Tomašūns.

