Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā
līdz pulksten 17 nenonāk
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»,
lūdzam informēt
redakciju pa tālruni
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«Tāds pavērsiens pat
sapņos mums nerādījās!»

Foto: Ivars Veiliņš

Galvaspilsētā noslēgusies 8. Pasaules koru olimpiāde. Kā čempioni no tās atbraucis Jelgavas 4. vidusskolas bērnu koris Artas
Jurgenovskas un Ingus Leilanda vadībā, kurš uzvaras laurus plūca bērnu koru kategorijā, sacenšoties ar vairāk nekā 20 pasaules koriem, tostarp 17 koriem no Ķīnas. «Varbūt cerējām uz kādu medaļu, bet pavisam noteikti ne uz čempiona titulu – tāds
pavērsiens pat pārdrošākajos sapņos mums nerādījās! Ar bērniem pirms tam runājām, ka uzvarētāji esam kaut vai tādēļ, ka
rudenī, izvērtējot mūsu sasniegumus Latvijas mērogā, tikām iekļauti Čempionu līgā, bet tagad esam ieguvuši čempiona titulu!»
sajūsmu par Jelgavas 4. vidusskolas bērnu kora panākumiem olimpiādē neslēpj kora vadītāja A.Jurgenovska. Viņa atzīst, ka tas
ir gods korim, gods skolai un arī mūzikas novirziena izveidotājiem – Agrim un Lienai Celmiem. «Tas ir vēl viens apliecinājums,
ka mēs strādājam pareizajā virzienā,» uzsver diriģente. Plašāk par Koru olimpiādi un gatavošanos tai lasiet 8.lpp.

Jelgavniekiem maksa par atkritumu izvešanu nemainīsies
 Sintija Čepanone

Lai uzklausītu viedokli par SIA «Zemgales Eko» iesniegto
sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa
projektu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
1. augustā pulksten 11 organizē uzklausīšanas sanāksmi
– iesniegtais projekts paredz sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu noteikt par 97 procentiem lielāku nekā
tas ir pašlaik. Ja šis tarifs tiks apstiprināts, SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi», kas pilsētā nodrošina atkritumu
savākšanu un izvešanu, sola, ka iedzīvotāji šo kāpumu neizjutīs, jo poligonā «Brakšķi» tiek apglabāti tikai apmēram
20 procenti no Jelgavā savāktajiem atkritumiem.
Pašlaik spēkā esošais atkritumu apglabāšanas tarifs poligonā
«Brakšķi» ir 19,48 eiro par tonnu,
neskaitot dabas resursu nodokli,
savukārt iesniegtais tarifu projekts
paredz sadzīves atkritumu apglabāšanai tarifu 38,41 eiro apmērā, kas
ir par 97 procentiem lielāks nekā
iepriekšējais. Tarifa izmaiņas saistītas ar to, ka poligonā «Brakšķi»
apglabāšanai pieņemto sadzīves
atkritumu apjoms ir samazinājies
par 78 procentiem, informē Regulators.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» valdes loceklis Alvils

Grīnfelds skaidro, ka atkritumu
apglabāšanas tarifu veido trīs pozīcijas: maksa par atkritumu apglabāšanu poligonā, dabas resursu
nodoklis un pievienotās vērtības
nodoklis. Pēdējās divas pozīcijas
nav plānots mainīt, līdz ar to Regulatoram iesniegtajā tarifa projektā
paredzētais kāpums tieši atkritumu
apglabāšanai procentuāli kopumā
ir mazāks. «Savukārt iedzīvotāji
maksā par atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu un apglabāšanu,
un arī šajā gadījumā mainītos
tikai vienas pozīcijas – atkritumu
apglabāšanas – izmaksas, kuras,

ņemot vērā lielo atkritumu apjomu, kas pirms apglabāšanas tiek
atšķirots šķirošanas stacijā, būtisku
sadārdzinājumu neradītu,» norāda
A.Grīnfelds, uzsverot – kopš līdzās
atkritumu poligonam «Brakšķi»
darbojas atkritumu šķirošanas
stacija, kas darbību uzsāka pagājušajā gadā, realizējot ES Kohēzijas
fonda un Jelgavas domes atbalstīto projektu, lai nodrošinātu ES
direktīvu galveno prasību izpildi
– samazinātu poligonā apglabājamo
bioloģiski noārdāmo sadzīves atkritumu daudzumu un palielinātu
atšķiroto otrreizēji izmantojamo
atkritumu apjomu –, poligonā apglabāto sadzīves atkritumu apjoms
sarucis par vismaz 80 procentiem.
«Šķirošanas stacija tika uzbūvēta ar
mērķi samazināt poligonā apglabājamo atkritumu apjomu, līdz ar to
poligonā apglabāti tiek tikai vidēji
20 procenti pilsētā savākto sadzīves
atkritumu. Tādējādi arī tad, ja SIA
«Zemgales Eko» iesniegtais projekts
tiks apstiprināts, atkritumu savākšanu un izvešanu jelgavniekiem
visdrīzāk spēsim nodrošināt par
līdzšinējo maksu,» tā A.Grīnfelds.

Jāpiebilst, ka sanāksme par
SIA «Zemgales Eko» iesniegto
sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifa projektu notiks
1. augustā pulksten 11 «Zemgales
Eko» telpās «Brakšķu mājās», Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā.
Tajā aicināts piedalīties ikviens
interesents – SIA «Zemgales Eko»
pilnvarotais pārstāvis komentēs
iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa
projekta būtību un ekonomisko
pamatojumu, savukārt sanāksmes
dalībniekiem tiks dota iespēja
uzdot jautājumus un izteikt savus
priekšlikumus un ieteikumus par
komersanta iesniegto sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu.
Interesenti dalību sanāksmē var
pieteikt pa tālruni 67097267 vai epastu inese.vevere@sprk.gov.lv līdz
31. jūlijam (kontaktpersona – Inese
Vēvere). Iepazīties ar iesniegto
sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifa projektu var
Regulatora mājas lapā www.sprk.
gov.lv, sadaļā «Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes».
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Rekonstruēs siltumtrases;
nebūs karstā ūdens
 Ilze Knusle-Jankevica

Vairākās vietās pilsētā
sākušies siltumtrases
rekonstrukcijas darbi.
Siltumapgādes uzņēmums «Fortum Jelgava»
informē, ka darbi tiks
organizēti pa posmiem
un to laikā noteiktos
rajonos tiks pārtraukta
siltā ūdens piegāde.
Šonedēļ vēl rit sagatavošanās darbi, bet jau
nākamnedēļ Pērnavas,
Aspazijas, Asteru un
Saldus ielas apkaimē
vairākas dienas nebūs
karstā ūdens.
«Fortum Jelgava», īstenojot ES
līdzfinansētu projektu, demontēs
divus virszemes siltumtrases
posmus un vēl vairākos posmos
renovēs esošās pazemes siltumtrases, tādējādi samazinot siltuma
zudumus. Pavisam rekonstrukcija
plānota sešos posmos, bet šobrīd darbi notiek trijos: Pērnavas
ielā līdz Rīgas ielai, Aspazijas un
Asteru ielas rajonā un Saldus
ielā līdz Dobeles ielai. Kā norāda uzņēmuma pārstāve Guntra
Matisa, šonedēļ šajos posmos vēl
notiek sagatavošanās darbi, bet
no 28. jūlija plānots sākt montāžas darbus, kas būs saistīti arī ar
karstā ūdens atslēgumu, par ko
uzņēmums informēs arī konkrēto
māju iedzīvotājus.
Līdz oktobrim plānots renovēt
2790 metrus siltumtrases šādos
posmos: 1. posms – Pasta ielas
38/Sudrabu Edžus ielas 15 rajonā;
2. posms – Kameņu ielas 2 (Loka
maģistrāle, Pērnavas, Rīgas iela)
rajonā; 3. posms – Kronvalda
ielas rajonā; 4. posms – Aspazijas
29/Asteru ielas 16 rajonā; 5. posms
– virszemes siltumtrases rekonstrukcija Saldus ielā; 6. posms
– virszemes siltumtrases rekonstrukcija Aviācijas ielas 47 rajonā.
«Šajos posmos vidējais cauruļu

vecums ir apmēram 30 gadi. Pēc
rekonstrukcijas paaugstināsies
siltumapgādes sistēmas kopējā
efektivitāte, kas dos apmēram
4600 megavatu lielu siltumenerģijas ietaupījumu,» norāda G.Matisa,
piebilstot, ka Saldus un Aviācijas
ielas apkaimē tiks demontēta gaisa
siltumtrase un izbūvēta pazemes
siltumtrase. Būvdarbus veic SIA
«SKH» un SIA «YIT Celtniecība».
Caurules siltumtrašu rekonstrukcijai piegādā SIA «Poliurs».
Siltumtrases rekonstrukcija tiek
veikta projekta «Siltumenerģijas
pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā»
gaitā. Kopējās investīcijas ir 1,4
miljoni eiro, no kuriem ap 400
tūkstošiem piešķīrusi ES. Kopš
2008. gada uzņēmums «Fortum»
Jelgavā renovējis siltumtrasi 12,41
kilometra garumā, no tiem 2,2
kilometri bija virszemes siltumtrases. Rezultātā siltuma zudumi
samazinājušies no 21,31 procenta
līdz 15,54 procentiem.

Plānotie karstā
ūdens atslēgumi
No 27. jūlija pulksten 24 līdz 30.
jūlija pulksten 12
Aspazijas ielā 18, 37; Asteru ielā 4,
6, 8, 10, 12, 14, 14a, 16; Atmodas
ielā 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80,
86, 88, 98; Dambja ielā 2, 4, 12;
Dobeles ielā 7, 34; Dobeles šosejā
94, 96, 98; Ganību ielā 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 65, 86; Kooperatīva
ielā 2, 4, 6, 8, 10; Lapskalna ielā
22; Lidotāju ielā 1, 2, 4; Lielajā
ielā 37, 39, 40, 41; Māras ielā 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10; Meiju ceļā 9,
14, 16, 18, 20, 28, 30, 31, 32, 34,
35a, 36, 40, 42, 43, 46, 48, 50;
Nameja ielā 2, 4; Puķu ielā 1, 2,
3, 5, 6, 14, 20, 22; Satiksmes ielā
17, 33, 35a, 37, 39, 41, 43, 45, 47,
49, 51, 53, 59; Zvejnieku ielā 1, 3,
15; 4. līnijā 1, 3, 15.
No 27. jūlija pulksten 24 līdz 2.
augusta pulksten 18
Aspazijas ielā 21, 23, 25, 27, 29;
Asteru ielā 15, 17; Pērnavas ielā 2, 6,
8, 10; Rīgas ielā 53, 55, 57, 57a.

LLU izsludina papilduzņemšanu;
brīvas vietas arī budžeta grupās
 Ritma Gaidamoviča

274 topošie maģistranti, kas ir
nedaudz mazāk kā iepriekšējā
LLU līdz 13. augustam
gadā. Studiju daļas galvenā speizsludina papilduzciāliste uzņemšanas jautājumos
ņemšanu uz vakanRasma Veinberga to skaidro ar
tajām vietām pamatizmaiņām nepilna laika studiju
studiju un maģistra
pieprasījumā.
studiju programmās.
«Pagājušajā gadā nepilna
Studēt gribētāji par
laika studijām pieteicās daudz
maksu tiek uzņemti
pieredzējušu speciālistu dažādās
visās LLU piedāvātajās
nozarēs, kuri vidējo izglītību
studiju programmās,
ieguvuši pirms desmit un vairāk
bet sešās bakalaura
gadiem un kuriem augstākās izstudiju programmās
glītības ieguve ir svarīgs faktors,
vēl ir pieejamas budželai noturētos savā darbavietā.
ta vietas.
Šogad šī tendence mazinājusies, līdz ar to nedaudz mazāks
LLU pārstāve Lana Janme- ir pamatuzņemšanā noslēgto
re informē, ka šobrīd studiju studiju līgumu skaits,» skaidro
līgumu ar universitāti noslē- R.Veinberga.
Turpinājums 3.lpp.
guši 876 topošie bakalauri un
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Apgrozījumu kāpina eksports
«Lursoft» apkopojis informāciju par uzņēmumiem,
izņemot bankas un apdrošināšanas kompānijas, ar
lielāko apgrozījumu pērn. Pēc datiem, kas aktualizēti
pagājušajā ceturtdienā, Jelgavā līderu trijniekā ir
naftas produktu tirgotājs «Danfort», piena uzpircējs
«Piena partneri» un PET pārstrādātājs «PET Baltija».

Kā skaidro SIA «Lursoft IT»
korporatīvo klientu konsultante
Linda Kalniņa, dati tiek ņemti no
uzņēmumu iesniegtajiem gada
pārskatiem, taču lielajiem uzņēmumiem pēdējais termiņš, kad
to var izdarīt, ir 31. jūlijs, bet pēc
tam vēl jāveic datu apstrāde. Līdz
ar to ir iespējams, ka saraksts
nav pilnīgs un tajā nav iekļauti
visi lielākie Jelgavas uzņēmumi.
Viņa sola, ka pilnīgāka aina par
uzņēmumu topu atbilstoši 2013.
gada rādītājiem būs pieejama
augusta vidū.

Pieniniekiem –
būtisks kāpums

Piena uzpircējam «Piena partneri», kas topā ierindojas 2. vietā,
pērn apgrozījums pieaudzis par 41
procentu salīdzinājumā ar 2012.
gadu un sasniedza 19 386 677
eiro. Uzņēmuma izpilddirektors
Raimonds Golgāns norāda, ka
apgrozījuma pieaugumu veicinājuši vairāki faktori un tam
pēdējos gados ir tendence palielināties. «Pirmkārt, piena biznesu
ietekmēja eiro ieviešana. Tāpat
pagājušajā gadā palielinājās iepirktā piena apjoms, bet tā bija
iekšējā rekonstrukcija – drīzāk
pieauga izslauktā un nodotā piena
daudzums, nevis saimniecību, no
kurām pienu iepērkam, skaits,»
viņš stāsta, piebilstot, ka Latvijas
piena pārstrādes uzņēmumi neiepērk pārāk daudz piena, jo nevar
realizēt produkciju, tāpēc nākas to
eksportēt uz Lietuvu.
Ievērojams apgrozījuma pieaugums pret 2012. gadu ir vēl
vienam piena uzpircējam – SIA
«Baltic Dairy Board», kas līdz šī
gada sākumam bija pazīstama ar
nosaukumu «Sigilo KV». Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Kaspars
Kazāks norāda, ka pagājušajā
gadā bija labas piena cenas – labākas nekā 2012. gadā un šogad
– un tas bija viens no galvenajiem
veiksmes faktoriem. «Mēs pakāpeniski gadu no gada attīstāmies
– tas nav pēkšņs lēciens. Drīzumā
no piena uzpircēja kļūsim arī par
piena pārstrādātāju, un domāju, ka
līdz ar to arī mūsu finanšu rādītāji
augs,» tā viņš. Uzņēmums iegādājās bijušo «Bauskas pienu», tagad
notiek būvdarbi, ir apstiprināts
Eiropas līdzfinansējums iekārtu
iegādei, un jau nākamā gada vasarā uzņēmums plāno sākt ražot
industriālos produktus, ar laiku
nodrošinot ap 60 darbavietu.

Cīnās ar monopolu
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To, ka pagājušais gads ir ilgāka
laika darba augļi, uzsver arī citi
sarakstā iekļautie uzņēmumi.
Piemēram, minerālmēslu vairumtirgotāja «LPV» (pērn apgrozījums kāpa par 80 procentiem)
valdes locekle Sarmīte Tipuka uz
jautājumu, kas ir bijis veiksmes
pamatā, atbild īsi un kodolīgi:
«Darbs.» Uzņēmums šajā nozarē
darbojas sešus gadus un nemitīgi
cīnās ar lielajām kompānijām, kas
mēģina iegūt monopolstāvokli.
«Lielās kompānijas nomāc jaunās
tehnoloģijas, jo tām vienkāršāk
ir tirgot vienu un to pašu. Bet
mēs meklējam jaunus produktus,
jaunus klientus, uzrunājam zemniekus, stāstām,» tā S.Tipuka,
norādot, ka apmēram puse tirgus
ir vietējais, otra puse – eksports.
Viņa piebilst, ka pēdējos gados
Latvijā pieaudzis pieprasījums pēc
bioloģiskajām minerālvielām, jo
būt par ekoloģisko saimniecību un
piedāvāt ekoproduktu ir gandrīz
vai modes lieta.
Līdzīga situācija ir zāļu vairumtirgotājam «Jelgavfarm», kas pēdējos gadus arvien krasāk izjūt aptie-

Jelgava ir pilsēta ar biznesam atbilstošu vidi – žurnāla «Forbes» veiktajā pētījumā par Baltijas
reģionālo pilsētu piemērotību biznesam Jelgava ierindota 8. vietā, kas ir par četrām pozīcijām
augstāk nekā pagājušajā gadā. Latvijas mērogā mūsu pilsētai šogad piešķirta 3. vieta, kas arī
ir kāpums par divām pozīcijām. Vides piemērotību biznesam atspoguļo arī uzņēmumu skaits,
dibināšanas un likvidācijas dinamika, darbavietu skaits un uzņēmumu finansiālie rādītāji, toFoto: Ivars Veiliņš
starp apgrozījums.
ku ķēžu vēlmi monopolizēt tirgu.
Uzņēmuma valdes loceklis Igors
Šturms stāsta, ka uzņēmums zāles
tirgo neatkarīgajām aptiekām,
slimnīcām un zāļu lieltirgotavām
ārzemēs. Latvijā aptieku darbība
tiek regulēta ar licenču palīdzību
un skaits – kvotēts: aptieku skaits
tiek aprēķināts uz iedzīvotāju
skaita. «Aptieku Latvijā ir vairāk
nekā nepieciešams, tāpēc jaunas
netiek atvērtas. Līdz ar to aptieku tīkli visiem līdzekļiem cenšas
pārpirkt esošās licences, lai paplašinātu savu mazumtirdzniecības
sektoru,» viņš stāsta, piebilstot,
ka tas ļauj lielajiem tīkliem celt
zāļu cenas. Tā kā uzņēmumam
tādu resursu, lai
nopirktu savas
aptiekas, nav, nākas meklēt variantus Eiropā.
«Var teikt, ka apgrozījums pērn
auga, jo radām
jaunas iespējas
Eiropas tirgū,»
tā I.Šturms. Viņš
skaidro, ka Eiropā farmācijas
nozares likumi
ir unificēti, kas
paver plašākas
iespējas, piemēram, ja izdodas
atrast medikamentu Rumānijā «pa lēto», tad to
var Londonā pārdot «pa dārgo».
Uzņēmuma pārstāvis piebilst, ka
viņu sortimentā Latvijā ražotās
zāles ir apmēram 10 – 15 procenti,
pārējās ir imports.

ievērojamus līdzekļus attīstībā.
To, ka arī citviet pasaulē krīze
beigusies, novērojis kokmateriālu
vairumtirgotājs «MCM Timbers»,
kas galvenokārt tirgo dēļus, kuri
tiek izmantoti būvkonstrukcijās
un žogos. «Pirms krīzes mūsu apgrozījums bija 10 – 11 miljoni latu,
bet tad bija straujš kritums – līdz
miljonam. Tagad pēdējo četru piecu gadu laikā tas pamazām aug,»
situāciju atklāj uzņēmuma valdes
locekle Evita Sprukta, piebilstot, ka
uzņēmums būtībā pilnībā ir atkarīgs no ārējiem tirgiem. Lielākais
eksporta apjoms ir uz Īriju, kur
beidzot sāk atdzīvoties būvniecības
nozare – eksporta apjomi uz šo
valsti aug. Tāpat apgrozījumu
ietekmēja materiāla vidējās
cenas kāpums,
kas bija vērojams
pēdējos gadus,
bet šobrīd cena
ir tā kā nofiksējusies. Vēl uzņēmums eksportē
uz Angliju un
Holandi. «Vispār
pagājušais gads
bija interesants
– vienu brīdi pat
šķita, ka atkal
būs krīze. Tomēr
Anglija mūs pārsteidza – angļiem parasti atvaļinājumu laikā un no oktobra teju visās
jomās iestājas panīkums, jo viņi
sāk gatavoties Ziemassvētkiem.
Arī mēs to izjutām, bet pagājušais
gads bija pirmais, kad eksports uz
Angliju neapstājās,» novērojumos
dalās E.Sprukta, piebilstot, ka par
sevi manīt liek arī kokmateriālu jeb
izejvielu cenu kāpums, kas ietekmē
uzņēmuma peļņas daļu. Jāpiebilst,
ka kokapstrādes uzņēmumi gan
nav tik optimistiski un norāda, ka
izejmateriālu cenu kāpums liek
arvien vairāk domāt par ražošanas
procesa modernizāciju un automatizāciju, kas savukārt nozīmē
darbaspēka samazinājumu.

«Angļiem parasti atvaļinājumu laikā un no oktobra teju visās jomās
iestājas panīkums, jo
viņi sāk gatavoties Ziemassvētkiem. Arī mēs
to izjutām, bet pagājušais gads bija pirmais,
kad eksports uz Angliju
neapstājās.»

Glābj eksports

Daudzi uzņēmēji uzsver, ka
apgrozījums palielinājies uz eksporta rēķina. Piemēram, SIA
«Jelgavas tipogrāfija» (pērn apgrozījums, salīdzinot ar 2012.
gadu, pieauga par 16 procentiem)
valdes priekšsēdētājs Juris Sīlis
norāda, ka apgrozījums audzis,
jo praktiski visos eksporta tirgos
sasniegti labāki rādītāji: Vācijā, Somijā, Francijā, Krievijā,
Zviedrijā, Norvēģijā. «Faktiski
turpinām strādāt kā līdz šim, un
tas aizvien dod savus rezultātus.
Veiksme eksportā kombinācijā
ar nemainīgi stabilu pozīciju
Latvijas tirgū arī nodrošināja
salīdzinoši labos uzņēmuma
darba rādītājus, jo tika panākta
samērā optimāla jaudu noslodze,»
tā viņš, papildinot, ka gada nogalē
uzņēmums atkal plāno investēt

Atdzīvojas būvniecība

Tomēr pozitīvas vēsmas vērojamas arī Latvijas ekonomikā – uz
to norāda būvmateriālu tirgotāji,
kuru apgrozījumu ietekmējusi
celtniecības nozares augšupeja.
«Protams, ka visa pamatā ir
pašu darbs ar klientiem – gan
esošajiem, kuri, augot celtniecības
apjomiem valstī, pērk vairāk, gan
jauniem,» norāda būvniecības

veikala «Pilsēta» pārstāvis Andris
Auziņš. Skeptiskāks ir «MNL»
valdes priekšsēdētājs Uldis Rigavs,
kurš akcentē: «Jā, pārdodam
vairāk, bet bagātāki no tā nekļūstam.» Viņš novērojis, ka cilvēki
ir nobijušies no apkārt notiekošā
un naudu tērē slinkāk, turklāt
mēbeles un grīdas segumus, kas ir
uzņēmuma lielākās preču grupas,
ir pēdējais, ko viņi pērk. Līdz ar to
uz jaunu klientu rēķina aug pārdošanas apjomi un apgrozījums,
bet ne peļņas rādītāji, jo palielinās
izdevumu sadaļa. «Mūsu gadījumā
būtiski sadārdzinājās pašpārvedumi,» viņš precizē. Uzņēmums
šogad atvēris piekto veikalu, liela
nozīme ir 20 gadu pieredzei, bet,
kā norāda U.Rigavs, tagad pat 2 – 5
procentu apgrozījuma pieaugums
jau ir sasniegums.

Apgrozījums krities
naftas produktu, metāla
tirgotājiem

Tiesa, ne visiem uzņēmumiem
pagājušais gads bijis labāks par
2012. gadu. Lielākais apgrozījuma
kritums fiksēts naftas produktu
tirgotājiem un metāla uzpircējiem,
bet arī citu nozaru uzņēmējiem
pagājušā gada rādītāji bijuši sliktāki nekā 2012. gadā. Piemēram,
AS «PET Baltija», kas ir polimēru
otrreizējās pārstrādes uzņēmums,
pagājušajā gadā palielināja gan ražošanas jaudas, gan attīstīja jaunus
produktus, bet apgrozījums, salīdzinot ar 2012. gadu, mazliet kritās. Uzņēmuma direktors Kaspars
Fogelmanis skaidro, ka tas saistīts
ar izejvielas cenu kritumu – attiecīgi arī cenas gatavajai produkcijai
samazinājās. «Mēs strādājam
nepārtrauktā režīmā 24 stundas
septiņas dienas nedēļā, visu saražoto produkciju 100 procentu
apmērā eksportējot. Uzņēmuma
darbība arī šogad būs vērsta uz to,
lai kļūtu par prasmīgāko un konkurētspējīgāko PET pārstrādes
uzņēmumu ne vien Baltijā, bet arī
Ziemeļeiropā, nodrošinot augstas
kvalitātes produkciju atbilstoši
klienta vajadzībām. Lai šo mērķi
sasniegtu, turpināsim investēt gan
ražotnes modernizācijā, gan jaunu
produktu izstrādē. Piemēram, jau
drīzumā SIA «EKO PET» rūpnīcā
Jelgavā sāks kristalizēto PET
pārslu ražošanu, kas būs izmantojamas pārtikas iepakojuma izgatavošanai,» norāda K.Fogelmanis.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica

ziņas

Ceturtdiena, 2014. gada 24. jūlijs

Palīdzi 19 pilsētas bērniem
sagatavoties skolai!
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sabiedrības
integrācijas pārvalde
(SIP) arī šovasar rīko
labdarības akciju «Ar
prieku pretī zināšanām», aicinot jelgavniekus palīdzēt grūtībās nonākušajām ģimenēm sagatavot 19
bērnus skolas gaitām.
Ziedojumi nepieciešami, lai nopirktu 1., 3.
un 4. klašu bērniem
skolas somas, kancelejas piederumus un,
ja izdosies, arī sporta
somas. Ziedotāji aicināti atsaukties līdz 22.
augustam.
SIP vadītāja Ilga Antuža
stāsta, ka sadarbībā ar Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldi apzinātas
vairākas ģimenes, kurām ir
zemi ienākumi, taču tās nav
tiesīgas saņemt pašvaldības
pabalstu skolas piederumu
iegādei. Tāpēc nepieciešama
līdzcilvēku palīdzība, lai 19

Lai atslogotu Mūzikas
vidusskolas telpas,
skolas pagalma pusē
iecerēts celt vienstāva piebūvi, kurā tiks
izvietota sitaminstrumentu klase un klase
ansambļiem. «Šobrīd
sitaminstrumentu
klase atrodas blakus
zālei, kurā notiek eksāmeni un ieskaites,
un tie viens otram
traucē,» tā Jelgavas
Mūzikas vidusskolas
direktors Artūrs Puķītis.
Piebūve plānota 100 kvadrātmetrus liela ar divām telpām
– sitaminstrumentu klasi un
klasi ansambļiem – un atsevišķu ieeju. «Šīs abas telpas būs
gandrīz izolētas un nerobežosies ar citām klasēm, līdz ar
to netiks traucēts darbs citu
klašu audzēkņiem,» norāda
direktors, piebilstot, ka sākotnēji apsvērts sitaminstrumentu
klasi pārvietot uz citām telpām,
bet secināts, ka tik un tā pilnībā
izolēt skaņu neizdosies. Tāpat
ar piebūves pabeigšanu tiks
atrisināts jautājums par instrumentu pārvietošanu – tagad
instrumenti stāv klasēs un uz
mēģinājumiem vai koncertiem
tie jānes, pēc tam jānogādā
atpakaļ, bet piebūvē iecerēts izveidot instrumentu telpu, kurā
atradīsies bungu komplekts
koncertiem un citi instrumenti. «Valsts šogad un nākamos
divus gadus atvēlējusi 25 000
eiro gadā mūzikas instrumentu
iegādei, bet šos instrumentus

Atklās jauno «RAF
centru» Pārlielupē

bērniem palīdzētu sagatavoties jaunajam mācību gadam.
«Vairāki no šo ģimeņu bērniem
uzsāks mācības 1. klasē, un
tikšanās reizē viņi ir izteikuši
vēlēšanos, kādu gribētu savu
pirmo skolas somu, bet daļa
bērnu mācības uzsāks 3. klasē,
viens – 4.,» stāsta I.Antuža.
Iedzīvotāji labdarības akcijā
aicināti iesaistīties līdz 22. augustam, atbalstot finansiāli, lai
par šo naudu varētu iegādāties
19 skolas somas, nepieciešamākās kancelejas preces un, ja izdosies savākt naudu, arī sporta
somas. Sīkāku informāciju par
akciju un ziedošanu var iegūt,
zvanot pa tālruni 63005467 vai
29225919 (I.Antuža).
Akcijas noslēguma pasākums
notiks 26. augustā pulksten 16
SIP Sarmas ielā 4, un tā laikā
šiem 19 skolēniem tiks pasniegtas sarūpētās dāvanas, lai viņi
ar prieku uzsāktu jauno mācību
gadu. Pasākumā bērnus un atbalstītājus sagaidīs Sarmas ielas
talismans Skursteņslauķis un ar
muzikāliem sveicieniem priecēs «RAF centra» atklāšana paredzēta 25. jūlijā pulksten 12, bet līdz pat pulksten 19 pircējus un
Jelgavas bērni un jaunieši.
jelgavniekus priecēs bezmaksas koncerts ar pazīstamu grupu un dziedātāju uzstāšanos, atrakcijas un radošās darbnīcas bērniem.
Foto: Ivars Veiliņš

Mūzikas skolai cels piebūvi
 Ilze Knusle-Jankevica

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

vajag arī kaut kur glabāt,» tā
skolas direktors, piebilstot, ka
šobrīd rit iepirkums par digitālo
klavieru, pūšamo instrumentu,
ksilofona un citu instrumentu
iegādi.
Piebūves celtniecība paredzēta no skolas līdzekļiem, nepiesaistot papildu finansējumu.
Pagaidām gan skolas direktors
nevar nosaukt precīzas izmaksas, jo skolā jau notiek remontdarbi – nosiltināts skolas jumts,
vēl tiek siltināts skolas jaunais
korpuss un mainīta apkures
sistēma. «Pēc apkures sistēmas
nomaiņas visās telpās vajadzētu būt vienādai temperatūrai
– tagad, piemēram, bibliotēkā ir
vēss,» stāsta A.Puķītis. Piebūves celtniecību plānots uzsākt,
kad būs pabeigti šie darbi – skolas direktors cer, ka piebūves
pamati tiks ielikti vēl šogad.
Vēl iecerēts pie skolas galvenās
ieejas izbūvēt pandusu, lai tiktu
nodrošināta vides pieejamība
un skolā varētu iekļūt personas
ar kustību traucējumiem, kā arī
māmiņas ar bērnu ratiņiem.
Tā kā Mūzikas vidusskola ir
Kultūras ministrijas pakļautības iestāde, līdzekļus skolas
remontdarbiem piešķīrusi ministrija. A.Puķītis stāsta, ka arī
pašvaldība iespēju robežās gatava palīdzēt, pārceļot lietusūdens
un kanalizācijas aku atrašanās
vietu, lai tās nebūtu pārāk tuvu
piebūves pamatiem.
Jāpiebilst, ka 2013./2014.
gadā Jelgavas Mūzikas vidusskolā mācījās ap 500 audzēkņu.
Pēdējos gados neliels audzēkņu
skaita pieaugums vērojams
profesionālās ievirzes programmās, bet vidusskolā audzēkņu
skaits ir nostabilizējies.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas logo» rezultāti
Paldies 106 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas logo ir
publicēti 17. jūlija numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 8 pilsētas logo. Pareizi
atbildēja 30 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors –
Dzintra Cīrule, Daina Eihmane un Eventijs Strods.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

 Ilze Knusle-Jankevica

Rīt, 25. jūlijā, pulksten
12 tiks atklāts jaunais
tirdzniecības centrs Pārlielupē «RAF centrs». Tajā
plānots izvietot 27 dažādus veikalus, no kuriem
platības ziņā lielākais būs
«Rimi». Projekta attīstītājs «Newcom» norāda,
ka jaunajā centrā būs ap
140 darbavietu.
Tirdzniecības centrs ir igauņu
investīciju projekts – tā izveidē
ieguldīti apmēram pieci miljoni
eiro. «Jelgava ir ceturtā lielākā
Latvijas pilsēta, tai ir ļoti izdevīgs

ģeogrāfiskais novietojumus, jo tā
atrodas daudzu stratēģisko punktu
krustojumā. Galvaspilsētas, Rīgas
lidostas un Latvijas robežas ar
Lietuvu tuvums nodrošina cilvēku
plūsmu. Izvērtējot visus šos stratēģiskos punktus, Igaunijas investīciju
fonds «Eften Capital» savu pirmo
projektu Latvijā izvēlējās realizēt
tieši Jelgavā,» tā ieceri Jelgavā
būvēt vēl vienu tirdzniecības centru
skaidro «Eften Capital» Latvijā valdes loceklis Viktors Savins.
Jāatgādina, ka tirdzniecības
centrs atrodas Rīgas ielā 48 – Rīgas
un Pumpura ielas krustojumā.
Ēkas būvniecības projektu izstrādājis arhitektu birojs «ARH Stadija»,
būvdarbus veica SIA «Newcom

Construction». Centra celtniecības
darbi tika sākti pērn septembrī.
Sākotnēji bija plānots, ka tas tiks
atvērts šajā rudenī, bet darbi ritēja
raiti un grafiku izdevās apsteigt.
Gandrīz 5000 kvadrātmetrus plašajā tirdzniecības centrā atradīsies
27 veikali. Lielākais nomnieks būs
«Rimi», vēl centrā atradīsies ziedu,
optikas, zoopreču, apģērbu, tehnikas un citi veikali, kā arī telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji.
Igauņu kompānijas sadarbības
partnera Latvijā un projekta attīstītāja «Newcom» pārstāve Renata
Kaupuša piebilst, ka pircēju ērtībām
pie centra izveidota bezmaksas
stāvvieta 240 automašīnām bez
stāvēšanas laika limita.

LLU izsludina papilduzņemšanu;
brīvas vietas arī budžeta grupās
No 1.lpp.

Pieprasītākā pamatstudiju pro
gramma ir «Lauksaimniecība»,
kurā studijas nolēmuši uzsākt 87
pilna laika un 14 nepilna laika
studenti. Otrajā un trešajā vietā
ierindojušās «Ekonomika» un
«Veterinārmedicīna» ar attiecīgi
71 un 68 studentiem. Salīdzinoši
liels studētgribētāju skaits ir arī
programmā «Datorvadība un datorzinātne», kurā studiju līgumus
noslēguši 62 reflektanti.
Turpretim maģistrantūrā populārākā ir studiju programma

«Ekonomika», kurā studiju līgumus
noslēguši 56 reflektanti. Tai seko
programmas «Lauksaimniecības
inženierzinātne», «Informācijas tehnoloģijas» un «Pārtikas zinātne».
Taču LLU šobrīd ir izsludinājusi
papilduzņemšanu uz brīvajām
studiju vietām. Augstskolas apkopotā informācija liecina, ka vairākās
programmās vēl ir brīvas valsts apmaksātās studiju vietas jeb budžeta
vietas. Uz tām vēl var pretendēt
šādās programmās: «Būvniecība»,
«Zemes ierīcība», «Vide un ūdens
saimniecība», «Kokapstrāde»,

«Lauksaimniecības inženierzinātne» un «Lauksaimniecības enerģētika». Bet par maksu studenti
pamatstudijās tiek uzņemti visās
LLU piedāvātajās programmās
un lielā daļā nepilna laika grupās.
Studēt gribētāji tiek gaidīti arī maģistrantūrā. Sīkāku informāciju par
vakantajām studiju vietām var iegūt
augstskolas mājas lapā llu.lv.
Jāpiebilst, ka papilduzņemšanā
pieteikties studijām var konkrētā
LLU fakultātē, kuras piedāvātā
programma izvēlēta, līdz 13. augustam darba dienās.

Šovasar atjaunos piecas ietves
 Ligita Vaita

Šonedēļ darbi sākti
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā, kur pie 4.
sākumskolas tiks izbūvēts 13 metrus garš
ietves posms. Tajā tiks
ieklāts otrreiz izmantojamais bruģis. Kopumā
šovasar atjaunos ietves
piecās pilsētas ielās,
garākais no posmiem
– Filozofu ielā.
Plānots, ka pirmais ietves
posms – pie 4. sākumskolas – jāpabeidz jau šīs nedēļas laikā. Tad
pakāpeniski tiks atjaunotas ietves
vēl četrās ielās: K.Barona ielā pie
kultūras nama, Mazajā ceļā no
Sarmas līdz Egas ielai, Vaļņu ielā
no bērnudārza līdz Mātera ielai,

kā arī divos posmos Filozofu ielā
– no Mārtiņa ielas līdz Rūpniecības
ielai un no 2. internātpamatskolas
līdz autobusu pieturai.
Jāpiebilst, ka Filozofu ielā pie
Mārtiņa ielas darbu gaitā tiks uzstādīts arī ātrumvalnis, informē
«Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants
Auders.
Divi ietvju posmi – Pulkveža
O.Kalpaka ielā un Vaļņu ielā
– tiks atjaunoti ar otrreiz izmantojamo bruģi, kas iegūts
pagājušajā gadā no Lielās ielas
rekonstrukcijas darbiem, kā arī
nedaudz no šī gada darbiem Pasta ielā. Pārējos minētajos posmos
šogad tiks klāts jauns bruģis,
norāda I.Auders.
Ietvju atjaunošana šajā gadā izmaksās ap 60 tūkstošiem eiro bez
PVN. Darbus veic SIA «Kulk».

Plānotie ietvju
atjaunošanas darbi
• Pulkveža O.Kalpaka ielā – 13 metrus
garš posms pie 4. sākumskolas, bruģa
ieklāšanas platība – 26 kvadrātmetri.
• K.Barona ielā pie kultūras nama.
Tiks demontētas esošās dzelzsbetona
plāksnes, ieklāti 110 kvadrātmetri
jauna bruģa.
• Mazajā ceļā – 100 metrus garš
posms no Sarmas līdz Egas ielai,
bruģa ieklāšanas platība – 142
kvadrātmetri.
• Vaļņu ielā – 50 metrus garš posms
no pirmsskolas izglītības iestādes
«Gaismiņa» līdz Mātera ielai, bruģa
ieklāšanas platība – 105 kvadrātmetri.
• Filozofu ielā – 320 metrus garš
posms no Mārtiņa līdz Rūpniecības
ielai un 70 metrus garš posms gar 2.
internātpamatskolas ieeju līdz autobusu pieturai. Darbu gaitā pie skolas
tiks uzstādīts arī ātrumvalnis.
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Īsi
 Valsts asinsdonoru centrs (VADC)
informē, ka ārstniecības iestādēm
joprojām trūkst vairāku asinsgrupu
asinis. Specializētais izbraukumu
donoru autobuss sestdien, 26. jūlijā,
no pulksten 10 līdz 14 donorus gaidīs Hercoga Jēkaba laukumā. VADC
informē, ka īpaši trūkst 0 Rh negatīvās,
A Rh pozitīvās, A Rh negatīvās, B Rh
negatīvās, kā arī samazinājies 0 Rh
pozitīvo asins grupas krājums.
 Atzīmējot Pasaules hepatīta dienu,
28. jūlijā no pulksten 9 līdz 11 un no
pulksten 15 līdz 18 Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes Atkarību profilakses punktā iedzīvotāji aicināti bez
maksas veikt eksprestestus B un C
hepatītam, kā arī HIV. Atbilde būs
zināma pusstundas laikā. Jāpiebilst, ka
eksprestesti, iepriekš piesakoties, tiek
veikti arī citās darba dienās. Atkarību
profilakses punkts atrodas Stacijas ielā
13 (pagrabstāvā), tālrunis 63012084,
27830373.
 Jelgavas Latviešu biedrība 9. augustā organizē vienas dienas ekskursiju uz Kurzemi. Pieteikties aicina līdz
7. augustam ceturtdienās no pulksten
10 līdz 15 vai 4. augustā no pulksten 12
līdz 15. Sīkāku informāciju var iegūt pa
tālruni 20610082 (norādītajā laikā).
 No 1. augusta Jelgavas pilī par
apmeklējumu būs jāmaksā. Šāda
kārtība turpmāk plānota aktīvās tūrisma sezonas laikā no 14. maija līdz
31. augustam, bet šogad – no 1. līdz
31. augustam. Tas ļaus nodrošināt,
lai pils apmeklētājiem būtu pieejama arī sestdienās. «Šogad augustā
strādāsim arī sestdienās, bet perspektīvā plānojam dot iespēju apmeklēt
pili arī svētdienās,» skaidro LLU Sabiedrisko attiecību un karjeras centra
vadītāja Sandra Grigorjeva, piebilstot,
ka apmeklētāju plūsmas kontrole notiks pa vienu ieeju no Lielupes puses,
bet abi pils vārti būs slēgti. Savukārt
LLU studentiem un darbiniekiem nepieciešamības gadījumā būs jāuzrāda
studējošā vai darbinieka apliecība, un
viņiem, protams, par ieeju pilī jāmaksā
nebūs. Augustā ieejas maksa pilī būs
divi eiro pieaugušajiem, viens eiro skolēniem. Pils darba dienās būs atvērta
no pulksten 9 līdz 17, bet sestdienās
– no pulksten 10 līdz 16.
 Jelgavas Autobusu parks (JAP) paziņojis autobusa vadītājus, kuri, izvērtējot darba rādītājus, atzīti par labākajiem JAP autobusa šoferiem jūnijā.

Reģionālajos starppilsētu pasažieru
pārvadājumos labākā šofera statuss
piešķirts Igoram Strazdam, savukārt
pilsētas pasažieru pārvadājumos
par labāko atzīts Andrejs Sviķis.
 Zemgales NVO centrs izsludinājis Zemgales NVO projektu
programmu, kuras mērķis ir Zemgales plānošanas reģionā veicināt
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas,
iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tajā skaitā mazākumtautību darbu. Centra vadītājs
Uldis Dūmiņš informē, ka konkursam
kopumā pieejami 22 000 eiro, kas
sadalīti divu jomu atbalstam: pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektiem
– 15 000 eiro; starpkultūru dialoga/
mazākumtautību iniciatīvu projektiem – 7000 eiro. Vienam projektam
maksimāli pieejamā summa ir 3000
eiro, termiņš projektu iesniegšanai
– 2014. gada 29. jūlijs (pasta zīmogs
vai iesniedzot personīgi līdz pulksten
19). Konkursa nolikums, pieteikuma
veidlapa, vērtēšanas kritēriji, kā arī informācija par apmācību semināriem
un konsultācijām pieejama mājas
lapā www.zemgalei.lv. Konkurss
izsludināts saskaņā ar LR Kultūras
ministrijas un Zemgales NVO centra
savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu
veikšanu pilsoniskās sabiedrības
attīstības un starpkultūru dialoga
jomā ietvaros.

Ritma Gaidamoviča
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atbildam

Smaka pilsētā samazināsies pēc
apjumta dūņu lauka izbūves
Iestājoties karstajam laikam, arī «Jelgavas Vēstneša» redakcija aizvien vairāk
sūdzību saņem par smakām pilsētā. Viņi
spriež, ka smakas avoti var būt divi: vai
nu smird «Jelgavas ūdens» attīrīšanas
iekārtas, vai arī Pasta salā kāds zirgs
nobeidzies un zirgu uzraugs to nav pamanījis, līdz ar to beigtais dzīvnieks guļ
kaut kur pļavā, radot neciešamo smaku.
«Dzīvoklī ir ļoti karsts, taču logus vaļā
turēt nevaram – citādi smird visa māja,»
sašutusi ir Meiju ceļa iedzīvotāja.
«Jelgava ir vienīgā pilsēta Latvijā, kur
notekūdeņu dūņu lauki atrodas pilsētas
centrālajā daļā, un diemžēl tajos notiekošie bioloģiskie procesi ir tādi, ka zināma smaka, vēl jo vairāk situācijās, kad
ir ilgstošs karstums un palaikam uzlīst,
ir neizbēgama,» norāda SIA «Jelgavas
ūdens» tehniskais direktors Viktors
Juhna. Taču viņš uzsver, ka jau drīzumā
sāksies notekūdeņu dūņu lauku paplašināšanas darbi Jelgavas notekūdeņu
attīrīšanas ietaisēs, kuru laikā tiks
izbūvēts segta tipa dūņu lauks. «Pēc šī
projekta īstenošanas uzglabātās dūņas
vairs nebūs pakļautas tiešas saules un
nokrišņu iedarbībai, līdz ar to arī dūņu
radītā smaka samazināsies,» tā viņš.
V.Juhna skaidro – lai dūņas varētu
izmantot lauksaimniecībā, tām gadu
jānostāvas, un to «Jelgavas ūdens»
nodrošina esošo dūņu lauku teritorijā
Lapskalna ielā 22. Tiesa, pašlaik dūņas
izklātas zem klajas debess. «Līdz ar to,
iestājoties karstajam laikam, dūņām
izveidojas «garoza» un notiek anaerobiskie procesi, kas veicina smaku
izplatību. Kad uzlīst, diemžēl apkārtnē
var izplatīties nepatīkama smaka,» tā

viņš, piebilstot: kamēr netiks izbūvēts
apjumts dūņu lauks, tikmēr diemžēl
smakas intensitāti samazināt nebūs
iespējams. Turklāt šajā nedēļā uzkrātās
dūņas tiek izvestas no pilsētas, un arī
tas veicina smakas izplatīšanos. Līdz
nedēļas beigām šos darbus plānots
pabeigt.
«Jelgavas ūdens» Projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode skaidro,
ka esošajā Jelgavas pilsētas notekūdens
attīrīšanas ietaišu teritorijā Lapskalna
ielā 22 paredzēts izbūvēt normatīvo
aktu prasībām atbilstošu segta tipa
dūņu lauku apmēram 4800 kvadrātmetru platībā un šos darbus atbilstoši
iepirkumam nodrošinās SIA «Ostas
celtnieks». «Būvdarbi objektā varētu
sākties septembrī, un projekts jāpabeidz
līdz nākamā gada 20. aprīlim,» tā viņa,
skaidrojot, ka pēc projekta realizēšanas
tiks nodrošināta videi draudzīgāka
dūņu apstrāde un samazināsies smaku
izplatība pilsētas apkārtnē.
SIA «Jelgavas ūdens» pilsētniekiem
atvainojas par sagādātajām neērtībām.
Savukārt zirgu uzraugs Einārs Nordmanis, komentējot jelgavnieku izteikumus par nobeigušos zirgu kā iespējamo
smakas radītāju, saka skarbi: «Lai
beigts dzīvnieks radītu tādu smaku,
ka pat pilsētā jūt, tad vienlaicīgi būtu
jānobeidzas pusei zirgu vismaz.» Zirgu
uzraugs arī piebilst – ja nu tiešām gadītos situācija, ka viņš nebūtu pamanījis
nobeigušos dzīvnieku, tad smaka varbūt būtu jūtama pāris desmitu metru
rādiusā, ne vairāk. «Zirgu dēļ pilsēta
noteikti nesmird,» tā viņš.

Francūzis Seržs Kurts lūdz
palīdzību dzimtas izpētē
Seržs Kurts no
Francijas lūdz
jelgavnieku
palīdzību savas
dzimtas vēstures
izpētē – viņš būs
pateicīgs par
jebkādu informāciju, kas kaut ko
vairāk ļaus uzzināt
par viņa vectēva
Rolanda Kurta
un citu tuvinieku
dzīvi Jelgavā.
Fotogrāfijā – biedrības «Zaļā vārna»
saiets Jelgavā
20. gadsimta 20.
gadu beigās. Rolands Kurts – Nr.6
(pirmais no labās).
Foto: no muzeja
arhīva
«Jelgavas Vēstneša» lasītāji aicināti iesaistīties Serža Kurta no Francijas dzimtas
vēstures izpētē – viņš lūdz atsaukties visus,
kas varētu zināt kaut ko vairāk par viņa
radinieku likteni Latvijā.

«Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs ir vieta, kur ik pa laikam
iegriežas tuvāki un tālāki ciemiņi, meklējot
informāciju par saviem jau mūžībā aizgājušajiem piederīgajiem, kuru dzīves gājums
kaut kādā veidā ir saistīts ar Jelgavas pilsētu. Šādā nolūkā pirms pāris gadiem mūs
apciemoja arī kāds centīgs un neatlaidīgs saSagatavoja Sintija Čepanone vas dzimtas vēstures pētnieks no Francijas
– Seržs Kurts. Viņa ceļš līdz Jelgavai bija nonācis tikai pēc ilgākiem meklējumiem, bet
tieši Jelgava izrādījās tā pilsēta, kur arī ar
mūsu – muzeja darbinieku – starpniecību,
viņam izdevās iegūt vērtīgu informāciju par
savas ģimenes vēsturi. Šeit viņš arī pirmoreiz savā dzīvē ieraudzīja vectēva Rolanda
Kurta fotogrāfiju,» stāsta muzeja Vēstures
nodaļas speciālists Kristaps Kaktiņš.

«Džokers» paliks Driksas ielā
«Gribu izteikt viedokli par metāla
skulptūru «Džokers», kas novietota pie
tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža»
Driksas ielas gājēju posmā. Katru rītu,
ejot uz darbu, acu priekšā paveras pa
briesmīgs skats uz šo norūsējošo «mākslas» darbu. Vai tiešām Jelgavas domes
Estētikas komisijas izpratnē šī skulptūra, kas atrodas mūsu pilsētas sirdī, ir
Jelgavas tēla neatņemama sastāvdaļa?
Vai tā ir labākā atrašanās vieta šim putnubiedēklim?» jautā jelgavniece Evita.
Viņa uzskata, ka šī skulptūra bojā bērnu
psihi un nerada to labāko iespaidu pilsētas viesu acīs. «Mēs, jelgavnieki, esam
pelnījuši raudzīties uz kaut ko labāku
– harmoniskāku, pozitīvāku un gaišāku,
jo ikdienas dzīve jau tā ir pietiekami
drūma. Uzskatu, ka tuvākajā laikā to
vajadzētu demontēt vai aizvietot ar citu
skulptūru,» savu viedokli pauž Evita.
Lietuvas mākslinieka Donāta Mockus skulptūra «Jokdaris» jeb «Džo
kers» pirmajā metālmākslas simpozijā
«Otrā elpa», kas mūsu pilsētā notika
2011. gadā, ieguva Skatītāju simpātiju balvu. «Ļoti patīkami, ka skatītāji
manu «Jokdari» atzinuši par tīkamāko.
Tas liek domāt, ka mana skulptūra
tiešām iekļausies Jelgavas pilsētvidē
un iedzīvotāji to neizbrāķēs,» pēc
konkursa «Jelgavas Vēstnesim» teica
skulptūras autors, skaidrojot, ka ar šo
skulptūru jelgavniekos vēlējies radīt
smaidu, tādējādi viņus iepriecinot.
Arī Jelgavas pilsētas pašvaldības
Būvvaldes vadītāja Inita Dzalbe uz-
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Viņš norāda, ka S.Kurta vecaistēvs ir
ierakstījis savu vārdu Jelgavas vēsturē ar
gana lieliem burtiem – būdams Hercoga
Pētera ģimnāzijas inspektors un Jelgavas
pieaugušo ģimnāzijas direktors, viņš aktīvi
darbojās arī sabiedriskajā, kultūras un politiskajā laukā. «Ne jau viss vēsturē un īpaši
pretrunu pilnajā 20. gadsimtā skatāms caur
melnbaltu prizmu. Arī R.Kurta vārds 30. un
40. gados ir saistīts ar vairākiem skandāliem
un finanšu afērām mūsu pilsētā. Jāpiemin
arī, ka pirmajā komunistu okupācijas gadā
(1940.) Rolands Kurts tika iecelts par vadošu padomju varas funkcionāru izglītības
un propagandas darbā Jelgavas pilsētā.
Savukārt viņa dēls Nikolajs Kurts aktīvi
darbojās komjaunatnē,» atklāj K.Kaktiņš,
piebilstot, ka visa šī informācija bija pamatīgs pārsteigums mūsu ciemiņam Seržam,
par ko viņa tēvs Nikolajs, pēc kara dzīvodams Francijā, nebija bildis ne vārda. Vēl
satraucošākas izrādījās ziņas, ka R.Kurts
pēc kara atgriezies Jelgavā un turpinājis
darbu kā bērnunama direktors, bet atkal

ticis tiesāts par saimnieciskās darbības pārkāpumiem, un kopš 1946. gada nav zināmi
nekādi fakti par viņa tālāko likteni.
Taču Seržs vēl joprojām nav atmetis
cerības noskaidrot kaut ko vairāk par sava
vectēva gaitām Latvijā pēc Otrā pasaules
kara, kā arī par sava tēva māsas Marijas
likteni, kura gāja bojā mīklainos apstākļos
jau pirms Otrā pasaules kara. «Tāpat mūsu
ciemiņš gribētu apzināt savu piederīgo
kapu vietas Latvijā, lai varētu tās pienācīgi
aprūpēt, un Seržs lūdz atsaukties visus,
kas varētu zināt kaut ko vairāk par viņa
radinieku likteni Latvijā,» šajā procesā aicinot iesaistīties ikvienu jelgavnieku, norāda
muzeja Vēstures nodaļas speciālists.
Pēc S.Kurta lūguma muzeja mājas lapā
www.jvmm.lv, sadaļā «Jaunumi», «Jelgavas
vēstures annāles», publicēta S.Kurta vēstule
angļu valodā ar muzeja komentāriem. Saistībā ar Kurtu dzimtas likteni var sazināties
ar K.Kaktiņu (tālrunis 63080150).
Sagatavoja Sintija Čepanone

Būvnieki sola pievērst vēl lielāku uzmanību
gājēju taciņas stāvoklim būvobjektā

Skulptūra «Džokers» pirmajā metālmākslas simpozijā ieguva Skatītāju
simpātiju balvu un pašlaik Driksas
ielā iekļāvusies kā interesants vides
objekts.
skata, ka skulptūra «Džokers» ir
harmoniski iekļāvusies pilsētvidē un ir
interesants Driksas gājēju ielas apskates objekts. Tiesa, nākamgad plānots
atjaunot skulptūras virsmu, lai novērstu laika gaitā radušos bojājumus.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pateicības

Veterinārārsts palīdz klaiņojošai kaķenei
Vēlamies izteikt pateicību veterinārārstam Oskaram Tambergam par pretimnākšanu ielas kaķenei, kura mīt Raiņa ielā. Viņš jau divas reizes dzīvniekam
sniedzis bezmaksas ārstēšanu – par saviem līdzekļiem veicis gan kaķenes sterilizāciju, gan arī brūču ārstēšanu iekaisuma gadījumā.
Ludmila, Sofija un Marianna

Paldies par ārstēšanu!
Izsaku pateicību Jelgavas pilsētas slimnīcas Iekšķīgo slimību nodaļas ārstam
Viesturam Liepam un procedūru māsai par sirsnīgo un profesionālo ārstēšanu!
Zemtures kundze

«Jelgavā ir daudzas vietas, kurās ar
bērnu ratiem vai nu nemaz nevar tikt iekšā,
vai arī rati ir jānes augšā pa trepēm,» raksta
gadu un trīs mēnešus vecā dēliņa mamma
Karīna, kā piemēru minot gan Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru, gan mazos
«stūra» veikaliņus. Taču viskritiskākā
situācija pašlaik, viņasprāt, ir Zemgales
prospektā – pārrakto ielu dēļ nokļūšana
Zemgales Veselības centrā izvēršas par
nopietnu pārbaudījumu. Viņa raksta: «Šī
brīža paskats pie dzelzceļnieku slimnīcas
ir tīrākās šausmas. Tur ratiem atvēlēts
tikai viens ceļš, kurš ir ar dubļiem, lieliem
akmeņiem. Saprotams, ka lietu mēs nevaram novērst, bet uzskatu, ka būvniekiem vai
pašvaldībai būtu jānodrošina ērta pārvietošanās līdz tik svarīgai vietai kā medicīnas
iestāde. Gājēju taciņu varēja pārklāt ar
kartona strēmelēm vai uztaisīt tiltiņu, vai
arī vienkārši nepārrakt visus piekļuves
ceļus vienā laikā. Kāpēc šeit augstāk vērtē
ceļa darbus, nevis to, kā pilsoņi tiks līdz sev
vajadzīgajam punktam?!»
«Mēs atvainojamies visiem, kuriem
šobrīd notiekošie būvdarbi jau sagādājuši
vai diemžēl arī turpmāk sagādās zināmas
neērtības, kādas neizbēgami rodas, ja būvdarbu zonu, kā tas ir šajā gadījumā, nav
iespējams pilnībā slēgt gan gājējiem, gan
transportlīdzekļiem. Būvnieka pienākums
ir veikt pasākumus, lai iedzīvotāju pārvietošanās šādos apstākļos ir maksimāli droša,
tāpēc bieži vien, lai nokļūtu konkrētā vietā
būvdarbu zonā, iepriekšējo ierasto un ērto
maršrutu vietā tiek ieteikti citi,» iepazīstoties ar Karīnas vēstuli, norāda satiksmes
termināļa izbūvei nepieciešamās ielu infrastruktūras izveides un sakārtošanas darbu
veicējas SIA «Binders» atbildīgais būvdarbu
vadītājs Armands Sams.

Zemgales prospekts ir būvdarbu zona,
tādēļ pārvietošanās tur ir apgrūtināta. Lai neapdraudētu gājēju drošību,
būvuzņēmums SIA «Binders» izveidojis speciālu norobežotu joslu un sola
turpmāk ar vēl lielāku rūpību uzmanīt
norobežotās gājēju taciņas stāvokli.
Foto: Ivars Veiliņš
Viņš gan norāda, ka no vēstules īsti nav
saprotams, vai gājēja, lai nokļūtu Zemgales
Veselības centrā, izmantojusi Zemgales
prospekta posmu tuvāk pilsētas centram,
kur šobrīd notiek intensīvi būvdarbi un
sakoncentrēta būvtehnika, vai virzienu uz
dzelzceļa staciju, kur apmēram 150 metrus
no medicīnas iestādes ir gājēju pāreja, līdz
kurai var nokļūt pa speciāli norobežotu
joslu gājējiem. «Jāatzīst, ka pēc lietavām
jebkāda pārvietošanās pa būvdarbu zonu
ir problemātiska, tāpēc norobežotā gājēju
josla noklāta ar šķembām, ko pieblietēja.
Citi risinājumi šajā vietā diemžēl nebūs
pietiekami efektīvi,» tā viņš.
A.Sams skaidro, ka būvnieki saņēmuši
lūgumus tuvāk Zemgales Veselības centram
ierīkot papildu gājēju pārejas vai tiltiņus.
«Taču tam neesam piekrituši viena iemesla dēļ – gājēju drošība, kas noteikti tiktu
apdraudēta vēl vairāk, ja pārvietošanās
notiktu tik tuvu zonai, kur šobrīd intensīvi
strādā speciālā tehnika. Diemžēl darbu

karstumā nevaram izsekot, kādu maršrutu
nokļūšanai veselības centrā izvēlas katrs gājējs. Aicinām tomēr arī katru pašu izvērtēt
apstākļus būvdarbu zonā, pa kuru esam
spiesti pārvietoties, un izvēlēties maršrutus,
kas šobrīd gājējiem atvēlēti, kā arī ievērot
visas būvdarbu zonā izvietotās norādes
un brīdinājumus,» tā viņš, akcentējot, ka
turpmāk ar vēl lielāku rūpību uzmanīs norobežotās gājēju taciņas stāvokli un cer uz
pilsētnieku sapratni par to, ka «ielu izbūves
teritorija būtībā ir liels būvlaukums, kurā
gan būvnieku, gan iedzīvotāju piesardzības
un uzmanības nekad nebūs par daudz».
Jāatgādina, ka dzelzceļa stacijas apkaimē
tiek īstenots ERAF projekts «Satiksmes
termināļa apkalpošanai nepieciešamās
ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā». Tā
gaitā tiek rekonstruēti Zemgales prospekta,
Stacijas ielas, Pasta, Jāņa un Palīdzības
ielas posmi.
Sagatavoja Sintija Čepanone
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Peld Liepājas kanālā

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēkne Zane
Tīrumniece izcīnījusi
bronzas medaļu Liepājā notikušajā XIII
Latvijas čempionātā
atklātā ūdens peldēšanā. Sportistes veica
3 km distanci. Par Latvijas čempioni kļuva valmieriete Sindija
Siliņa, kura finišu sasniedza pēc 45:50,32
minūtēm. Zane finišēja trešā ar rezultātu
49:44,46 minūtes. «Pirmajā aplī domāju
izstāties, jo no aukstuma man aizsita elpu,
bet beigās tomēr distanci turpināju,» tā
Zane, piebilstot, ka nopeldēt 3 km bez
apstājas ir diezgan grūti.

U-17 izlase spēlēs
ar Azerbaidžānu

Gatavojoties rudenī paredzētajam UEFA
Eiropas jauniešu futbola čempionāta kvalifikācijas turnīram, Latvijas U-17 jauniešu
futbola izlase (1998. dz.g.) ZOC aizvada
treniņnometni. Tās laikā Latvijas izlase divās
pārbaudes spēlēs tiksies ar Azerbaidžānas
vienaudžiem. Spēles notiks 25. jūlijā pulksten
17 un 27. jūlijā pulksten 12. Ieeja skatītājiem
uz abām spēlēm būs bez maksas. Latvijas
U-17 jauniešu futbola izlasei sezonas svarīgākais starts šogad paredzēts UEFA Eiropas
jauniešu futbola čempionāta kvalifikācijas
priekšsacīkšu turnīrā, kurā Igora Stepanova
vadītā komanda ielozēta vienā apakšgrupā
ar Ukrainas, Zviedrijas un Grieķijas vienaudžiem. Kvalifikācijas turnīra spēles notiks
25., 27. un 30. septembrī Latvijā.
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sports
Aug jauna «zvaigzne»

Kluba «Apolons» jaunais talants Agnis
Briģis Ventspils čempionātā svaru stieņa
spiešanā guļus uzvarēja savā kategorijā
un ieguva arī speciālo kausu par absolūti
labāko rezultātu junioru kategorijā. «Viņš ir ļoti talantīgs audzēknis – būs jauna supersmagā svara zvaigzne,»
par savu audzēkni saka
kluba vadītājs Edmunds
Jansons. Vēl Ventspilī zelta medaļu izcīnīja
Edvīns Ceplītis, sudrabu
– Artūrs Audze un Andris
Jutinovičs, bronzu – Artūrs
Rudijs. Labi nostartēja un
personisko rekordu laboja
Andrejs Pecuļevičs.

Sezonas labākais rezultāts

Jelgavniece Anastasija Geraseva uzrādījusi šīs sezonas labāko rezultātu 3000 m
skrējienā U-18 grupā. Viņa startēja Baltijas
valstu sacensībās U-18 grupai Valmierā
un 3000 m distancē finišēja pēc 11:34,32
minūtēm. «Lai gan Valmierā finišēju ceturtā – aiz divām lietuvietēm un vienas
igaunietes –, tas ir mans personiskais rekords un arī šīs sezonas labākais rezultāts,»
tā sportiste. Jāpiebilst, ka Baltijas valstu
sacensībās 3000 m skrējienā startēja 11
dalībnieces no visām trim Baltijas valstīm.
Tagad Anastasija plāno piedalīties Latvijas
čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem
augusta sākumā. Interesanti, ka viņa
ar skriešanu nodarbojas nepilnus divus
gadus un treneris ir viņas tētis bijušais
pieccīņnieks Sergejs Gerasevs.

Ar graujošu 7:1 pārvar
kausa astotdaļfinālu

Foto: Ivars Veiliņš

Sākoties cīņai par nākamā gada Latvijas kausu, FK
«Jelgava» pretiniekos tika ielozēts FC «Jūrmala». Tā
kā Jūrmalas pamatsastāvs atradās treniņnometnē
Austrijā, uz spēli Slokas stadionā FC «Jūrmala»
sastāvā izgāja Babītes Sporta skolas jaunie puiši, kuriem variantu pret Vitālija Astafjeva vadīto Jelgavas
komandu nebija, lai gan arī mūsu komandas sastāvā
iespēja tika dota vairākiem dublieriem. Spēles iznākums – 7:1. Trīs vārtus guva Ričards Jirgensons, divus
– Artis Jaudzems, pa vieniem – Andrejs Kiriļins, Antons Dresmanis, Elvis Studāns («Jūrmala»). Jāpiebilst,
ka FK «Jelgava» rindas pametuši pussargs Vadims
Žuļevs, kurš karjeru turpinās Ungārijas komandā
«Lombard Papa», un centra aizsargs Deniss Petrenko,
kurš turpmāk spēlēs «Metta/LU» kreklā. Līdz ar to debiju galvenajā komandā piedzīvoja vārtsargs Mārcis
Melecis un kiprietis Andreass Temistokleus.
Kausa ceturtdaļfinālā vēl iekļuvuši Daugavpils «Daugava», FK «Daugava» (Rīga), FK «Liepāja», FC «Skonto», BFC «Daugavpils» un «Spartaks». Pēdējā komanda, pāra FB «Gulbene» – FK «Ventspils» uzvarētājs,
tiks noskaidrota oktobrī. Cīņa par kausu turpināsies
nākamgad, bet FK «Jelgava» Virslīgā nākamā spēle
ir 28. jūlijā pulksten 19 ZOC pret «Skonto».

Jaunie pasaules čempionātā Orientieristiem rogainingā
brīnumus nerāda
septiņas medaļas
 Ilze Knusle-Jankevica

Pieci Jelgavas BJSS airētāji piedalījās pasaules čempionātā
smaiļošanā un kanoe airēšanā
junioriem un U-23 vecuma
grupai, bet nevienam no viņiem
neizdevās iekļūt finālā savā
disciplīnā. Trenere Lelde Laure
mūsu sportistu sniegumu vērtē
ar dalītām jūtām, jo, lai gan bija
cerēts uz labākiem rezultātiem,
ir arī vairāki pozitīvi aspekti.
Vislabāko rezultātu čempionātā uzrādīja
Marks Ozolinkevičs 1000 metros smaiļošanā vieniniekos. Viņš iekļuva pusfinālā, kur
izcīnīja 7. vietu, apsteidzot savā braucienā
divas laivas – turku un slovēņu. Tas gan
neļāva Markam kvalificēties finālam. Sportists uzskata, ka nav gatavs konkurēt šādā
līmenī. «Diemžēl mans rezultāts ir patiesi
slikts. Nevēlos meklēt tam attaisnojumus
– pasaules čempionāts vēlreiz pierāda, ka
tas ir absolūti cits līmenis, kuram acīmredzot neesmu vēl gatavs,» spriež sportists. Šī
neveiksme gan nav likusi Markam pārskatīt savas attiecības ar airēšanu. «Es nekad
šo sporta veidu neesmu uzskatījis par savu
karjeru. Man smaiļošana ir audzināšanas
skola sev, rakstura norūdīšana.» Trenere
piebilst, ka no Marka tika gaidīts vairāk, bet
acīmredzot studijas RTU prasa savu.
Pusfinālā izdevās iekļūt arī smaiļošanas divniekam Rinaldam Lasmanim
un Filipam Ozolinkevičam, kuri startēja
junioru vecuma grupā 1000 metros. Viņi
priekšbraucienā izcīnīja 6. vietu un kvalificējās pusfinālam, kurā palika 9. vietā no
deviņām laivām un finālā neiekļuva. Arī
otrs brālis Ozolinkevičs savu sniegumu
vērtē kritiski un vainu citos nemeklē. «Savu
startu vērtēju kā sliktu. Gaidīju labāku re-

zultātu pusfinālā, bet sanāca tā, kā sanāca.
Laikam jau nedaudz pietrūka pieredzes,
nepareizi sadalīju spēkus distancē. Un arī
konkurenti ir ļoti spēcīgi, tāpēc nenokāršu
degunu un gatavošos nākamajam gadam,»
tā F.Ozolinkevičs.
Vēl U-23 grupā kanoe divniekos 1000
metrus airēja Rahmads Stromanis un
Arkādijs Jefremovs. Viņi priekšbraucienā
palika 9. vietā, līdz ar to sacensības viņiem
beidzās. A.Jefremovs norāda, ka, vērtējot
pēc laika, viņi varēja pacīnīties pusfinālā
un, iespējams, pat B finālā, bet nepaveicās ar izlozi – viņi startēja spēcīgākajā no
priekšbraucieniem. «Tā kā tikām stiprākajā
priekšbraucienā, nespējām no tā izbraukt
– mazliet nepaveicās, bet tāda ir dzīve.
Kopumā ar startu esmu apmierināts, jo
izdarījām visu, ko varējām, cīnījāmies līdz
galam,» tā sportists. Viņš piebilst, ka pārī
ar Rahmadu startē tikai pirmo sezonu,
tāpēc vēl jo vairāk uzrādītais rezultāts ir
vērtējams pozitīvi. Trenere piebilst, ka
Rahmads ar airēšanu nodarbojas vien
dažus mēnešus, tāpēc tas, ka viņš tika uz
pasaules čempionātu, norāda, ka viņam ir
talants. «Patiesībā šis čempionāts mums
bija vairāk pieredzes uzkrāšanai, nekādu
lielu cerību par to nebija. Kopumā savu
audzēkņu sniegumu vērtēju kā viduvēju,»
rezumē L.Laure.
Jelgavas šā brīža labākais airētājs Jelgavas BJSS treneris Gatis Pranks vērtē, ka
jaunās maiņas sniegums pasaules čempionātā bijis adekvāts. «Domāju, ka puiši ir nostartējuši atbilstoši savām spējām, brīnumi
netika rādīti. Vienīgi žēl kanoe divnieka,
kam nepaveicās ar priekšbraucienu, jo no
citiem priekšbraucieniem viņi būtu tikuši
tālāk un spētu pacīnīties par vietu B finālā,»
tā G.Pranks. Viņš ir pārliecināts, ka Jelgavā
aug konkurētspējīga airētāju paaudze: ja
sportisti smagi strādās, tad rezultāti būs.

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas orientēšanās kluba
«Alnis» pārstāvji 9. Latvijas
rogaininga čempionātā izcīnījuši septiņas medaļas. Tikt pie
čempiona titula šoreiz izdevās
vien aktīvajām kundzēm Veltai
Zjatkovai un Mārai Bolšteinai,
kuras par savu apņēmību ir
pelnījušas cieņu un apbrīnu.
Latvijas čempionātā, kas šogad notika
Gulbenes novada Lejasciemā, Jelgavas
klubu «Alnis» pārstāvēja sešas komandas,
no kurām piecas izcīnīja medaļas. Zelta
medaļas un valsts čempionu titulu ieguva
V.Zjatkova un M.Bolšteina – superveterānu (55 – 65 gadi) un ultraveterānu (65+)
grupā. «Mēs izlaidām vienu kontrolpunktu
un nepaņēmām trīs punktus. Ja būtu tos
paņēmušas, būtu uzvarējušas arī jaunākajā
veterānu grupā,» nosaka Velta.
Latvijas čempionāts rogainingā notika
mežā Gaujas labajā krastā. V.Zjatkova
stāsta, ka tajā bija sazarota grāvju sistēma
un tas bijis purvains – lielu daļu sacensību
laika nācies brista pa ūdeni, brīžiem tas bijis
pat pāri ceļiem. «Grāvju bija
daudz, bet apkārt jau neiesi. Iekāp ūdenī, bet otrā malā dubļi
pāri potītei,» apstākļus ieskicē
V.Zjatkova, piebilstot, ka mājās
Jelgavas klubu «Alnis» 9. Latvijas rogaininga čempionātā
pārstāvēja sešas komandas, bet visvairāk
godalgu izcīnīja Velta
Zjatkova un Māra Bol
šteina – viņām divas
zelta un viena bronzas
medaļa. Foto: www.rogaining.lv

sacensību apavus skalojusi septiņos ūdeņos,
kamēr dabūti tīri. Pašu mežu orientieriste
raksturo kā pasakainu – tīru, ar staltām
priedēm, lielām mellenēm.
Rogainiga sacensības ilgst 24 stundas,
un sportisti paši pirms starta saplāno savu
maršrutu pēc kartes, ko saņem. Plānošanai
atvēlētas divas stundas, un V.Zjatkova teic,
ka ir svarīgi, kā tiek saplānots maršruts.
«Mums ar Māru, plānojot maršrutu, gadījās
kuriozs. Bija viens kontrolpunkts, uz kuru
jādodas divi kilometri, pēc tam atkal atpakaļ. Nevarējām izlemt, iet vai neiet, tāpēc
zīlējām ar margrietiņu. Pēdējā ziedlapiņa
vēstīja, lai neejam. Negājām arī,» stāsta
Velta. Viņas maršrutu bija saplānojušas
precīzi un atpūtas vietā, kur varēja paēst
siltu ēdienu, iedzert tēju un kafiju un nodot
mantas, kas jānogādā finišā, ieradās kā
paredzēts – ap pusnakti. Kundzes trasē pavadīja visu diennakti bez gulēšanas. «Nakts
bija skaista, pilnmēness, un vēl mēs ieraudzījām divas naktsvijoles – izsmaržojāmies
kārtīgi, jo sākumā pat neticējām, ka tās vēl
zied,» gandarīta ir V.Zjatkova.
Sudrabu izcīnīja «Aļņa» komanda
«Cerība mirst pēdējā» – Indra Segliņa
un Zane Blumberga – veterānu grupā un
«Alnes» – Liene Buša un Renāte Kokorēviča – superveterānu grupā. Bronza
vīriem «sa Dubra» – Zintim
Brasavam-Muižniekam ar
pārinieku no malas Gunti
Dudi – un «Silvans M2»
– Miervaldim Bušam
ar baldonieti Andri
Tauvenu – superveterānu grupā,
kā arī Veltai un
Mārai veterānu
grupā. Čempionātā piedalījās
68 komandas.
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Piedāvā darbu
PPII «Rūķu māja» meklē pirmsskolas skolotāju un skolotāja palīgu. Lūgums sūtīt CV
pa e-pastu blark@apollo.lv.
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs piedāvā darbu sociālajam(-i) darbiniekam(-cei)
(1 slodze), vecākajai medicīnas māsai
(1 slodze), fizioterapeitam(-ei) (0,5 slodzes).
CV sūtīt pa e-pastu JBSAC@inbox.lv.
SIA «Vispool» ražošanas uzņēmums aicina
darbā strādniekus(-ces). Sīkāka informācija pa
tālruni 29569089 vai www.vispool.lv. CV sūtīt
pa e-pastu production@vispool.lv. Atrašanās
vieta: «Rožlejas», Pēternieki, Olaines pagasts,
Olaines novads.
SIA «FRE Nams» aicina darbā stāvlaukuma
dežurantu(-i). Darbs maiņās. Vēlams pensionārs. Tālrunis informācijai – 20601000.

Meklē darbu
Apkopējas darbu. Tālrunis 25280342.
Sieviete (43) – saimnieciskos darbos vai
dārzā. Tālrunis 24782022.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.
Aprūpētāja (50) meklē darbu, esmu no
Bauskas novada. Varu dzīvot pie klienta
mājās. Tālrunis 20657807.

Vēlas īrēt
1 – 1,5 istabu dzīvokli ar daļējām ērtībām.
T.28228648

Pērk
Steidzami un dārgi – apaļas un ovālas,
necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā.
T.29884983
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Pārdod
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Ozola kantainās briketes ar piegādi, 145
EUR/t. T.29907466
1-istabas dzīvokli Meiju ceļā. T.26003340
Vasarnīcu ar augļu dārzu, 600 m², Svētes
upes krastā. T.29277198
Granti, smilti, šķembas, melnzemi. T.26816035
Smiltis, melnzemi, šķembas, granti. T.26782868
Bērza kantainās skaidu briketes, ar piegādi
130 EUR/t. T.27029553

Dažādi
Meklēju Vitolda Vēža-Ločmeļa radiniekus.
Lūdzu atsaukties – t.29229669.
Gāzes balonu piegāde un uzstādīšana
Jelgavā! T. +371 63022096
Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi.
T.28265306
Pļauju zāli. T.25994203.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Mūrējam un remontējam krāsnis, plītis.
T. 29131611
Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T. 29587816
Jauns sadzīves tehnikas veikals «Verners DE» tagad arī Jelgavā, Dobeles šosejā 2! Veikala svinīgā atklāšana – piektdien, 25. jūlijā! Visu mēnesi
– īpašas cenas visai precei; www.vde.lv
Juridiskais birojs ADEMIDE – līgumi;
konsultācijas; uzņēmumu reģistrācija; biznesam – pamatkapitāla izteikšana eiro.
Raiņa 14; www.ademide.lv. T.29179847
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
TEODORS SĪLIS (1947. g.)
VLADIMIRS MASLOŠS (1933. g.)
ANATOLIJS OSIPOVS (1947. g.)
ANNA MEŽINIECE (1942. g.)
ARMANDS ZUBOVIČS (1965. g.)
LĪVIJA ĀBELE (1956. g.)
RIČARDS BARKAUSKS (1944. g.)
VIKTORS ŅESTEROVS (1946. g.)
AUSEKLIS APSARĪTIS (1931. g.).
Izvadīšana 24.07. plkst.15 Baložu kapsētā.
KLAVDIJA PAVLOVA (1928. g.).
Izvadīšana 24.07. plkst.13.45 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Pirmdiena, 28. jūlijs
LTV1

Otrdiena, 29. jūlijs
LTV1

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Albānijā». 4.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1855.sērija.
9.35 «Mūsu auklis – miljonārs».
Romantiska komēdija. (ar subt.).
11.15 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 22.sērija.
12.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.25 «Eksotiskās salas 2». Dokumentāla filma (ar subt.).
3.sērija.
13.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Rumpelrūķis». Vācijas pasaku filma. 2009.g.
14.45 «Velniņi». Animācijas filma.
15.15 «Si-si-dra». Atjaunotā animācijas filma.
15.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.40 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1855.sērija.
16.40 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 18.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».*
19.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 23.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. ««Vīnes filharmoniķu»
koncerts Sarajevā, 2014».
23.50 «Nakts ziņas». 23.59 Sporta ziņas. 0.01 Laika ziņas.
0.05 «Pasaule bez gala». Vēsturiska drāma. 1.sērija. (ar subt.).
1.50 «100 g kultūras. Personība».*

5.00 «Imanta – Babīte pietur...»*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Albānijā». 5.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1856.sērija.
9.30 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 23.sērija.
11.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.40 «Sirdis ledū». Vācijas un Austrijas drāma. (ar subt.).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Pēdējās lāču teritorijas». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
14.30 «Ielas garumā».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1856.sērija.
16.15 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 19.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».* Dzejniece Inga Gaile.
19.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 24.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Pasaules vēsture». Dok.filma (ar subt.). 5.sērija.
22.10 «Lilīhammera». Seriāls. 4.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Cukura nams». LTV iestudējums. 1. un 2.sērija.
0.35 «Atjaunotās Rundāles pils atvēršanas svētki».*
1.30 «100 g kultūras. Personība».* Dzejniece Inga Gaile.

LTV7

LTV7

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Kambodžā». 9.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.07 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
7.35 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
10.40 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 9.sērija.
11.35 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
12.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
13.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Pārbaudes spēle basketbolā».* Lietuva – Latvija.
16.15 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 10.sērija.
17.05 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 4.sērija.
20.05 «Vai Rīga jau gatava? 1914. – 2014».*
20.20 «Bilija Konolija 66.ceļš». Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «Midsomeras slepkavības 7». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.55 «K2 – iekarotā virsotne». Itālijas piedzīvojumu filma.
1.sērija.
1.40 «1000 jūdzes Kambodžā». 9.sērija.

5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Kambodžā». 10.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.07 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
7.35 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subtitriem). 10.sērija.
10.40 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 10.sērija.
11.35 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
12.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
13.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
16.15 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 11.sērija.
17.05 «Neatklātā Latīņamerika». Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subtitriem). 1.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.05 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Skudru kari».
Dokumentāla filma. (ar subt.).
22.05 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
22.50 ««Ghetto Games»».*
23.20 «Patriarhs». Vācijas drāma. 2005.g. 3.sērija.
1.00 «1000 jūdzes Kambodžā». 10.sērija.
1.30 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 4.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Jaunais vilnis 2014». (ar subt. latv. val.).
12.55 «Karamba!» Humora raidījums.
13.25 «Runā Rīga! 3».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.35 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.35 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 31.sērija.
17.40 ««Fashion New Wave»». Modes skate (ar subt. latv. val.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 11.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Glābšanas misija 112».
21.15 ««Jaunā viļņa 2014» dienasgrāmata».
21.25 «Vajadzīga soliste». Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1984.g.
23.05 «Izredzētie». ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
1.15 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 11.sērija.
2.55 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 175.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 84. un 85.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 3.sērija.
8.30 «X cilvēki: Pēdējā sadursme».
Spraiga sižeta fantastikas filma.
10.35 «Māmiņu klubs».
11.10 «Rīta pikniks».
11.50 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 86. un 87.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 666. un 667.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 61.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 35.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 41. un 42.sērija.
17.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 35.sērija.
21.00 «Bīstamā paradīze». Seriāls. 5.sērija.
22.10 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 9.sērija.
0.05 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
3.00 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 4.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 35.sērija.

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «R.Pilčere. Nančerova». Romantiska drāma. 1.sērija.
11.55 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 10.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 32.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Glābšanas misija 112».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Pie Velsas pakalniem». Melodrāma.
23.10 «Nikita 3». ASV seriāls. 4.sērija.
0.10 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 12.sērija.
1.55 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
2.40 «900 sekundes».
4.10 «Galileo 2».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 176.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 86. un 87.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 4. un 5.sērija.
8.50 «Doktors Dūlitls 4». ASV komēdija.
10.50 «Bīstamā paradīze». Seriāls. 5.sērija.
11.50 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 88.sērija.
12.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
12.55 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 668. un 669.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 62.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 36.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 43. un 44.sērija.
17.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 36.sērija.
21.00 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 10.sērija.
22.10 «Kurjers». ASV seriāls. 9.sērija.
23.15 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 22.sērija.
0.10 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 11.sērija.

tv programma
1.10 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 5.sērija.
1.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 62.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 176.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 36.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Trešdiena, 30. jūlijs
LTV1
5.00 «Imanta – Babīte pietur...»*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Albānijā». 6.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1857.sērija.
9.35 «Lilīhammera». Seriāls. 4.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 24.sērija.
11.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.40 «Vienas vasaras zieds». LTV iestudējums. 5.sērija.
12.20 «Es – savai zemītei».*
12.50 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.10 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.30 «Pasaules vēsture». Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
14.30 «Mans zaļais dārzs».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1857.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 20.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».*
Vokālā grupa «Latvian Voices».
19.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 25.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 5.sērija.
22.10 «Amatieris». Latvijas spraiga sižeta drāma. 2008.g.
23.35 «Nakts ziņas». 23.44 Sporta ziņas. 23.46 Laika ziņas.
23.50 «Zebra».
0.05 «Imantdienas 2013».*

LTV7
5.00 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.07 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
7.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subtitriem). 1.sērija.
10.40 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 11.sērija.
11.35 «Neatklātā Latīņamerika». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
13.40 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
16.15 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 12.sērija.
17.05 «Neatklātā Latīņamerika». Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.05 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 5.sērija.
21.25 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 3.sērija.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.30 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 14.sērija.
23.20 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.
23.50 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 5.sērija.
0.20 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 1.–3.sērija.
1.45 «Vai Rīga jau gatava?»*

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Pie Velsas pakalniem». Vācijas melodrāma. 2010.g.
11.55 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 11.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 33.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 13.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Glābšanas misija 112».
21.10 «Policists no pagātnes 2».
Vācijas seriāls. 2010.g. 20.sērija.
22.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 18.sērija.
23.10 «Par vienu mazāk». ASV detektīvdrāma. 2013.g.
1.30 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 13.sērija.
3.00 «900 sekundes».
4.30 «Zīlniece». (ar subt.).

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 177.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 88. un 89.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 6. un 7.sērija.
8.50 «Es lejupielādēju spoku». ASV ģimenes komēdija. 2004.g.
10.50 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 10.sērija.
11.50 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 89. un 90.sērija.
12.55 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 670. un 671.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 63.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 37.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 45. un 46.sērija.
17.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».

Ceturtdiena, 2014. gada 24. jūlijs
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 37.sērija.
21.00 «Virtuve». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
23.15 «Citplanētiešu iebrukums». ASV un Kanādas seriāls. 9.sērija.
0.10 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 6.sērija.
0.40 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
1.45 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 63.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 177.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 37.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 31. jūlijs
LTV1
5.00 «Imanta – Babīte pietur...»*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Albānijā». 7.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1858.sērija.
9.35 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 5.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 25.sērija.
11.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.40 «Savējie». Seriāls. 9. un 10.sērija.
12.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 ««Mikrofona» dziesmas».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1858.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 21.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».* Mūziķis Juris Kaukulis.
19.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 26.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Parādes beigas». Vēsturiska drāma (ar subt.). 1.sērija.
22.10 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls.
11.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Rīga 2014. Mūzika. Deja. Piedzīvojums».
0.50 «Vai Rīga jau gatava?»*
1.20 «100 g kultūras. Personība».* Mūziķis Juris Kaukulis.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.07 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
7.35 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.40 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 12.sērija.
11.35 «Neatklātā Latīņamerika». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
13.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
16.15 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 13.sērija.
17.05 «Neatklātā Latīņamerika». Dokumentāla filma. 3.sērija.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 6.sērija.
20.05 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Viesnīca «Sarkanais mežs»». Dokumentāla filma.
21.45 «Ātruma cilts».
22.15 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.45 «Motociklisti».
23.15 «Skudru kari». Dokumentāla filma. (ar subt.).
0.15 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
0.45 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 6.sērija.
1.15 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 4.sērija.
1.45 «Vai Rīga jau gatava?»*

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Pretinieka valdzinājums». Vācijas romantiska komēdija.
11.55 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 12.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 34.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 14.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Glābšanas misija 112».
21.10 «Dzīves krustcelēs». 7.sērija.
22.10 «Mani sauc Khans». Indijas romantiska drāma. 2010.g.
1.35 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 14.sērija.
3.10 «900 sekundes».
4.35 «Galileo 2».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 178.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 90. un 91.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 8. un 9.sērija.
8.50 «Kā iepatikties klasesbiedriem». ASV ģimenes komēdija.
10.35 «Virtuve». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
11.50 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 91. un 92.sērija.
12.55 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.20 JAUNUMS! «Spēka reindžeri supersamuraji».
Animācijas seriāls.

13.55 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 672. un 673.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 64.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 38.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 47. un 48.sērija.
17.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 38.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
22.00 «Sainis». ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.00 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 8.sērija.
0.30 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
1.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 64.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 178.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 38.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Piektdiena, 1. augusts
LTV1
5.00 «Imanta – Babīte pietur...»*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Albānijā». 8.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 5.sērija.
9.30 «Dzintara puse».*
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 26.sērija.
11.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.45 «Mūsu Čārlijs 11».
Seriāls. 12. un 13.(sezonas noslēguma) sērija.
13.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Tango».* Ksenijas Sidorovas koncerts LNO.
15.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.20 «Avārijas brigāde. Rietumu ekspresis». Animācijas filma.
16.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
16.40 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
17.10 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.35 TV PIRMIZRĀDE. «Ziedi zaudētājiem». Dokumentāla filma.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 27.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Rīga 2014. Kultūras dīvāns».
21.30 «Midsomeras slepkavības 16».
Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Parādes beigas». Vēsturiska drāma (ar subt.). 1.sērija.
0.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
2.00 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 12. un 13.(noslēguma) sērija.
3.35 «Eksporta un inovācijas balva 2013».*
4.30 «Rūtoj saule, rūtoj bite». «Telefilma Rīga» koncertfilma.

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.07 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
10.40 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 13.sērija.
11.35 «Neatklātā Latīņamerika». Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
13.40 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
16.10 JAUNUMS! «Hārtlenda 7». Seriāls. 1.sērija.
17.05 «Neatklātā Latīņamerika». Dokumentāla filma. 4.sērija.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.05 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Spots».*
21.05 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 22.sērija.
22.30 «Lanževēna burvju triki 3». 9. un 10.sērija.
23.25 «Zinātniskās fantastikas pravieši».
Dokumentāla filma. 5.sērija.
0.15 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.
0.45 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 5.–7.sērija.
2.15 «Jura Kulakova jubilejas koncerts».*
3.25 «Sporta studija».
4.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».
Pusfinālspēle. Brazīlija – Vācija.

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mani sauc Khans». Indijas romantiska drāma. 2010.g.
13.15 «Karamba!» Humora raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas».
Meksikas seriāls. 35.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 15.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Glābšanas misija 112».
21.05 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 TV PIRMIZRĀDE. «Izdomātie meli».
ASV romantiska komēdija.
1.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 15.sērija.
2.25 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 24. jūlijs

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 179.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 93. un 94.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 10. un 11.sērija.
8.50 «Spiedze Harieta». ASV piedzīvojumu komēdija ģimenei.
10.50 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
11.50 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 95. un 96.sērija.
12.55 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 674. un 675.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 65.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 39.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Krievijas seriāls (ar subtitriem). 49.–51.sērija.
18.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 9.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 39.sērija.
21.00 «Radinieki svešinieki». ASV un Vācijas komēdija. 2006.g.
22.55 «Seksa brauciens». ASV piedzīvojumu komēdija. 2008.g.
1.05 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 10. un 11.sērija.
1.55 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 65.sērija.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 179.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 39.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 2. augusts
LTV1
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.00 «Kad stārķis palidojis garām». 4.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
10.30 «Lūk, kur nāk Lola». Vācijas ģimenes filma. (ar subt.).
12.20 «Radīti mūzikai».*
14.05 «Rošvilu māja. Māja, kas runā ar mums». Francijas vēsturiska ģimenes drāma. 2010.g. 1.sērija. (ar subt.).
15.50 «Kokles pavēlniece. Laima Jansone». LTV dokumentāla filma.
16.20 «Dzimis Eiropā».*
16.50 «Vai Rīga jau gatava?»*
17.05 «Pasaules atlants 4D». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.30 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Vinila valdzinājums». Vasaras koncerts Kuldīgā.
0.05 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls (ar subt.).
2.sērija.
1.45 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 11.sērija.
2.35 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
3.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
3.15 «Daudz laimes koncerts «Dziesmām bagāts gads»».*
4.10 «Rakstnieks Zigmunds Skujiņš savā 85.gadā».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Saldie 80». Labākās «Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».

Jelgavas 1. internātpamatskola

9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».
12.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.45 ««Ghetto Games»».*
13.15 «Motociklisti».*
14.35 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
15.35 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
16.40 «Viesnīca «Sarkanais mežs»». Dokumentāla filma.
17.45 «Leones dzīve». Itālijas seriāls. 3.sērija.
19.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
20.00 «Lanževēna burvju triki 3». 9. un 10.sērija.
21.00 «Midsomeras slepkavības 7». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
22.50 «SOKO Vismāra». Seriāls. 17.sērija.
23.40 «Lūgšanas par Bobiju». ASV biogrāfiska drāma. 2009.g.
1.15 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 22.sērija.
2.05 «Misija Londonā». Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.
2.35 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».
Spēle par 3.vietu. Brazīlija – Nīderlande.
4.30 «Ātruma cilts».*
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 35.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.10 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 6.sērija.
7.00 «Glābšanas misija 112».
7.30 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Dzīves krustcelēs». 7.sērija.
12.00 «Karamba!» Humora raidījums.
12.35 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 20.sērija.
13.40 «Laimes cena». Francijas romantiska komēdija. 2012.g.
16.00 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «R.Pilčere. Nančerova». Romantiska drāma. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Noziegumam pa pēdām: Dienvidos no dienvidrietumiem».
ASV detektīvfilma.
23.35 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.25 «Mīlestība un baloži». Krievijas komēdija. 1984.g.
3.10 «LNT brokastis».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 180.sērija.
5.40 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
6.45 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.10 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.05 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
8.35 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 9.sērija.
11.05 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.05 «Mīlestība savvaļā». ASV realitātes šovs. 2011.g. 5.sērija.
14.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.35 «Kellijai no Džastina». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
16.10 «Radinieki svešinieki». ASV un Vācijas komēdija. 2006.g.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs. 9.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Tarzāns». ASV animācijas filma. 1999.g.
21.20 TV PIRMIZRĀDE. «Lola». ASV romantiska komēdija. 2012.g.

• 21015311 (speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem);
• 21015411 (speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām).
Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem un pierakstu uz komisiju – darba dienās no plkst.9 līdz 14
līdz 2014. gada 20. augustam pa tālruni 63029514.

23.25 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 180.sērija.
3.15 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.
4.00 «TV3 ziņas».
4.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».

Svētdiena, 3. augusts
LTV1
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
7.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 5.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Eksotiskās salas 2». Dokumentāla filma (ar subt.).
4.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.00 ««Daudz laimes!» koncerts «Dziesmām bagāts gads»».*
15.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
16.05 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 5.sērija.
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Galapagu salas». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Precību nedienas». Melodrāma. (ar
subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Pasaule bez gala». Vēsturiska drāma. 2.sērija. (ar subt.).
23.05 «Pasaules atlants 4D». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
23.55 «Rošvilu māja. Māja, kas runā ar mums».
Francijas vēsturiska ģimenes drāma. 1.sērija. (ar subt.).
1.40 «Ziedi zaudētājiem». Dokumentāla filma.
2.35 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 2. un 3.sērija.
3.25 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Simfoniskās mūzikas koncerts.
4.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.50 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dok.filma.

LTV7
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava? 1914. – 2014».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala
skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 1.sērija.
11.25 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
14.10 «Leones dzīve». Itālijas seriāls. 3.sērija.
15.55 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 22.sērija.
16.45 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.

Zemgales NVO Centrs PIEDĀVĀ:

IESĀCĒJIEM UN AR PRIEKŠZINĀŠANĀM:

KRIEVU, ANGĻU un ITĀĻU
VALODA

SĀKOT NO 5. AUGUSTA / DALĪBAS MAKSA: 32 EUR
Vieta:
Lielā iela 15, Jelgava

TĀLR.: 2655 92 79

info@zemgalei.lv
www.zemgalei.lv/valodas
Sākot no septembra:
Franču, zviedru, vācu valodas

17.15 «Lūsija ir klāt». Romantiska drāma. 2011.g. (ar subt.).
19.00 «K2 – iekarotā virsotne». Itālijas piedzīvojumu filma.
2.sērija.
20.50 «Alpu klīnika». Vācijas un Austrijas daudzsēriju filma.
1.sērija.
22.30 «Lūgšanas par Bobiju». ASV biogrāfiska drāma. 2009.g.
0.10 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
0.40 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.–6.sērija.
2.10 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 4. un 5.sērija.
3.15 ««SeMS» piedāvā... Mika».*
3.40 «Motociklisti».*
4.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Finālspēle. Vācija – Argentīna.

LNT
5.00 «Karamba!»
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.55 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.15 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 7.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 21.–23.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Ražots Eiropā 3».
11.30 «Noziegumam pa pēdām: Dienvidos no dienvidrietumiem».
ASV detektīvfilma. 1997.g.
13.30 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls.
10.sērija.
14.40 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 20.sērija.
15.40 «Dzintara dziesmas 3».
16.40 «Trakie Ginesa rekordi».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Latvijas faili. Tautas mīlētā Olga Dreģe».
Latvijas dokumentāla filma.
21.10 «Viesnīca «Grand Hotel»».
Spānijas seriāls. 13. un 14.sērija.
23.10 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 15.sērija.
0.10 «Sargs». ASV trilleris. 2006.g.

Aicina darbā
VIDES IEKĀRTU TEHNIĶI.
Pienākumi:
• nešķirotu sauso sadzīves atkritumu šķirošanas kompleksa darbības vadīšana u.c.
Prasības:
• augstākā tehniskā vai profesionālā vidējā izglītība;
• vēlama darba pieredze ar industriālajām iekārtām.
Darba vieta: atkritumu šķirošanas stacija «Brakšķi»,
Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu personals@komunalie.lv.
Tālrunis 26356403.
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2.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls.
10.sērija.
2.55 «LNT brokastis».
3.40 «Karamba!»
4.25 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 181.sērija.
5.40 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
6.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.55 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.25 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.25 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.10 «Lola». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
16.10 «Tarzāns». ASV animācijas filma. 1999.g.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Mīlestība savvaļā». ASV realitātes šovs. 2011.g. 6.sērija.
20.10 «Nakts muzejā». ASV piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
22.20 TV PIRMIZRĀDE. «Pazeme un pūķi 3».
Lielbritānijas fantāzijas piedzīvojumu filma. 2012.g.
0.10 TV PIRMIZRĀDE. «Neredzamais». ASV šausmu trilleris.
1.45 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
2.35 «Saimnieks meklē sievu 2». Latvijas realitātes šovs. 9.sērija.
3.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 181.sērija.
4.15 «TV3 ziņas».
4.25 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 1.sērija.

ANGĻU VALODAS STUDIJA AUGUSTĀ PIEDĀVĀ

Metālapstrādes uzņēmums aicina darbā

BĒRNIEM no 4 gadiem spēlēt teātri.
SKOLĒNIEM un JAUNIEŠIEM intensīvu sarunvalodas
kursu, spēlēt teātri, doties piknikā, izveidot savu avīzi,
galda spēli vai projektu angļu valodā.
PIEAUGUŠAJIEM intensīvus sarunvalodas kursus, biznesa angļu valodas pamatus un angļu valodu apkalpojošam
personālam.
IESPĒJAMA apmācība Jūsu darba vietā.
IESPĒJAMAS individuālas vai pāra nodarbības.

Darbs Jelgavā.
Pieteikties pa tālruni 29338120
vai e-pastu andris@vms.lv.

METĀLAPSTRĀDES
DARBAGALDU OPERATORUS(-ES)
un METINĀTĀJUS(-AS).

Nodarbības notiek viesnīcas «Jelgava» telpās.
Pieteikties pa tālruni 26456942.

Piedāvā darbu
administratoram(-ei)
viesnīcas «Jelgava»
recepcijā.
Ja esi atvērta, atsaucīga un vienmēr pozitīvi uzlādēta
persona, tad meklējam tieši Tevi!
Prasības:
• latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas, vēlams
arī vācu valodas zināšanas;
• darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par
priekšrocību;
• teicamas komunikācijas spējas, precizitāte, atbildība.
«Slīdošais» darba grafiks.
Var apvienot ar citu darbu vai studijām.

VALODU KURSI JELGAVĀ

Jelgavā, Institūta ielā 4,

paziņo, ka 2014. gada 27. augustā skolā strādās
Valsts medicīniski-pedagoģiskā komisija
skolēnu uzņemšanai no 1. līdz 9. klasei
2014./2015. m.g. šādās mācību programmās:

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pieteikties Lielajā ielā 6, viesnīcas «Jelgava»
administrācijā, vai sūtīt CV pa e-pastu personals@kulk.lv.
Tālrunis 29145961.

SIA «Nordic Homes» aicina darbā
TEHNOLOGU(-ĢI).
Darba pienākumi:
• precīzi noteikt būvniecības metodes un kvalitātes standartus;
• noteikt būvju ekspluatācijas efektivitātes un
drošības kontroles sistēmas, noskaidrot bojājumus un
tos novērst;
• pārbaudīt projekta dokumentāciju, izpētīt tehnisko
specifikāciju, izskaidrot to rūpnīcas darbiniekiem;
• sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju.
Uzņēmums piedāvā:
• interesantu un atbildīgu darbu starptautiskos projektos;
• iespēju realizēt profesionālo potenciālu;
• pieredzi dinamiskā un uz sasniegumiem orientētā darba vidē;
• atbildīgu un dinamisku darbu starptautiskā kompānijā;
• stabilu darba atalgojumu un sociālās garantijas.
CV līdz 31.07.2014.
sūtīt pa e-pastu info@nordichomes.lv.

VAS «Elektroniskie sakari» pārdod atklātā mutiskā izsolē

ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – vienistabas dzīvokli Nr.70 Pērnavas ielā 32,
Jelgavā (kadastra Nr.0900 900 3558), un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 351/37748
kopīpašuma domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas.
Nosacītā sākumcena – 10 900,00 EUR.
Nodrošinājums 10% no objekta nosacītās sākumcenas – 1090,00 EUR – iemaksājams
VAS «Elektroniskie sakari» norēķinu kontā saskaņā ar izsoles noteikumiem.
Maksāšanas veids – pilnā apmērā eiro mēneša laikā no izsoles dienas.
Izsole notiks 2014. gada 12. augustā plkst.14 Pērnavas ielā 32 – 70, Jelgavā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties VAS «Elektroniskie sakari» telpās Eksporta ielā 5,
Rīgā, darba dienās no plkst.9 līdz 17, informācija pa tālruni 20005713.
Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 20005713.
Izsoles dalībnieku reģistrācija – 2014. gada 12. augustā no plkst.13 līdz 13.45 Jelgavā,
Pērnavas ielā 32 – 70.

PIEDĀVĀ KURSUS AUGUSTĀ
04.08. Valsts valoda, vidējais līmenis

120 māc. st.

05.08. Angļu valoda, A1

120 māc. st.

05.08. Angļu valoda, B1+

120 māc. st.

11.08. Lietišķā angļu valoda ar priekšzināšanām

120 māc. st.

12.08. CorelDraw un Adobe Illustrator

120 māc. st.

12.08. Datorzinības bez priekšzināšanām

120 māc. st.

14.08. Angļu valoda, A2

120 māc. st.

18.08. Bērnu aprūpes pamati (auklītes)

44 māc. st.

20.08. Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija

80 māc. st.

Uzzināt vairāk un pieteikties uz kursiem Jūs varat: www.zrkac.lv

Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

@

birojs@zrkac.jelgava.lv

63082101

26172045
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Izaicini sevi un uzbūvē
piena paku laivu!
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 15. augustam pašvaldības
iestāde «Kultūra» izsludinājusi
dalībnieku, kuri vēlas jautri pavadīt laiku un pārbaudīt savus
spēkus laivas būvēšanā, pieteikšanos tradicionālajai piena
paku laivu regatei. Regate Liel
upes ūdeņus kuls 30. augustā,
kad pilsētā notiks Piena, maizes
un medus svētki. Tāpat šobrīd
pieteikties aicināti tirgotāji, kuri
vēlas piedalīties Piena, maizes
un medus svētku tirgū.
Svarīgi zināt, ka laivu galvenais būvmateriāls ir tukšas piena pakas, kuras
savieno ar saistmateriāliem. Protams, lai
izdotos grandiozs kuģis, visam klāt noteikti
ir jāpievieno ģeniāla ideja un draudzīgs
apkalpojošais personāls. Organizatori lēš,
ka viena tukša aizlīmēta litra piena paka
uz ūdens notur no 700 līdz 900 gramiem
svara, ko vērts ņemt vērā, aprēķinot laivai
nepieciešamo paku skaitu. Jāpiebilst, ka
1000 pakas laivas būvniecībai nodrošinās
organizatori – paku skaits ir ierobežots, un
tās komandām tiks rezervētas pieteikumu
saņemšanas kārtībā. Sacensībās varēs piedalīties tikai tie peldošie transportlīdzekļi,
kuru peldspēju nodrošinās kartona piena
produktu pakas.
Komandas dalībai regatē aicinātas pieteikties līdz 15. augustam. Ar regates noli-

notikumi

«Tāds pavērsiens pat
sapņos mums nerādījās!»

kumu un pieteikuma anketu ir iespējams
iepazīties mājas lapā www.kultura.jelgava.
lv, sadaļā «Uzzini», «Nolikumi». Aizpildītā
pieteikuma anketa jāiesniedz «Kultūras»
birojā Jelgavas kultūras nama 2. stāvā vai
jānosūta elektroniski pa e-pastu sandis.
kalnins@kultura.jelgava.lv. Komandu
kapteiņiem 19. augustā pulksten 18 kultūras nama 3. stāva Konferenču zālē obligāti
jāierodas uz sapulci par organizatoriskiem
jautājumiem.
Laivas izgatavot un piedalīties regatē var
ikviens interesents – gan privātpersonas,
gan uzņēmumi. Būtiski, ka komandas
locekļu skaits uz laivas nav ierobežots,
galvenais ir būvniecības procesā aprēķināt,
lai laiva visus var noturēt. Būvētājiem jāatceras, ka laivas ir atļauts darbināt tikai ar
cilvēka spēka palīdzību. Dažāda veida motoru, saspiesta gaisa vai citu enerģijas avotu
izmantošana nav atļauta. Visas komandas
piedalīsies parādes braucienā un sacentīsies
dažādās nominācijās: Oriģinālākā laiva,
Visatraktīvākā komanda, Saldais krējums,
Inovatīvākā laiva, Treknākais piena plosts,
Ātrākā laiva, Pilnīgs sviests, kā arī žūrija
var piešķirt savas simpātiju balvas. Kopējais balvu fonds – 1460 eiro (pēc nodokļu
nomaksas).
Savukārt tirgotājiem pieteikumi līdz
25. augustam jāsūta pa faksu 63084676,  Ritma Gaidamoviča
e-pastu santa.sile@kultura.jelgava.lv vai pa
pastu «Kultūras» birojam Krišjāņa Barona
Latvieši Pasaules koru olimpiielā 6, LV-3001. Pieteikuma veidlapa atrodaādē vēlreiz apliecinājuši, ka ir
ma mājas lapā www.kultura.jelgava.lv.
īsta dziedātāju tauta, jo saņem-

«Jelgavas kaķis 2014» –
jelgavnieks Tariks

Aizvadītās nedēļas nogalē Zemgales Olimpiskajā centrā notika izstāde «Jelgavas kaķis»,
kuras laikā apmeklētāji
varēja nobalsot par
savu simpātiju – kaķi,
kurš, viņuprāt, būtu
pelnījis «Jelgavas kaķa
2014» titulu un īpašo
kausu. Šoreiz kauss
palika Jelgavā – aiz
sevis atstājot iepriekšējo izstāžu favorītus
Meinkūna un Bengālijas šķirnes kaķus, šajā
izstādē nedalītas skatītāju simpātijas iemantoja Ņevas maskarādes pārstāvis runcis
Tariks. «Viņam ir zilas acis un ruda «maska» jeb spalvas krāsojums uz purniņa, un
viņš no visiem pieciem kaķiem, kas mums mājās, ir man pats mīļākais,» par gadu un
trīs mēnešus veco balto runci saka saimniece jelgavniece Jūlija Skribāne. Viņa spiež,
ka Ņevas maskarāde Latvijā nav izplatīta šķirne un arī šajā izstādē to pārstāvēja tikai
divi Skribānu ģimenes kaķi – Tariks un viņa mamma Dominika. Bez kaķiem savu dzīvi
ģimene vairs nespēj iedomāties. «Nekas neatsver prieku par to, ka tevi kaķis no rīta
uzmodina, samīļo, ka vienmēr sagaida mājās un pavada pa durvīm. Un Tarikam ir
tāds «niķis» – tiklīdz jūt, ka mamma grasās doties prom, tā uzguļas viņas somai un
prom nelaiž,» piebilst Jūlijas meita Vitalīna.
Foto: Ivars Veiliņš

Pasākumi pilsētā
 Līdz 3. augustam otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten
11 līdz 19, sestdienās un svētdienās no 11 līdz 21 – apskatāmas smilšu skulptūras par
tēmu «Kino». Ieejas maksa – € 2; bērniem, studentiem, pensionāriem – € 1; bērniem līdz
7 gadu vecumam – bez maksas (Uzvaras parkā).
 24. jūlijā pulksten 17.30 – ekskursija kājām «Jelgava 1944. gada jūlija liesmās». Dalība
– bez maksas (no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
 No 26. līdz 29. jūlijam no pulksten 9 līdz 21 – starpkonfesionāls pasākums «Aizlūgums par Jelgavu». Iespēja satikt un aprunāties ar sešu kristīgo konfesiju pārstāvjiem,
muzikāli priekšnesumi, grāmatu tirdziņš (Hercoga Jēkaba laukumā).
 26. jūlijā pulksten 18 – «Greizā ratiņa» 15 gadu jubilejas koncerts.Biļešu cena – € 10;
8; 6 (Uzvaras parkā).
 31. jūlijā pulksten 18 – LVAF «Lāčplēsis» Jelgavas nodaļa aicina nolikt ziedus pie pieminekļa Jelgavas aizstāvjiem (pie pieminekļa Tērvetes un Rūpniecības ielas krustojumā).
 31. jūlijā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: J.Jaunsudrabiņš «Jo pliks, jo
traks». Režisori A.Bolmanis, A.Matisons. Biļešu cena – € 3; 2 (Uzvaras parkā).
 8. augustā no pulksten 22 līdz 2 – zaļumballe kopā ar «Lauku muzikantiem». Biļešu
cena – € 3 (Uzvaras parkā).

to medaļu skaita ziņā mūsu
valsts ierindojas pirmajā vietā
ar 54 medaļām, aiz sevis atstājot Ķīnu un Krieviju, un sešiem
čempiona tituliem. Jelgavnieki
var būt lepni, jo līdzvainīgi pie šī
rezultāta ir arī mūsu kori – Jelgavas 4. vidusskolas bērnu koris,
kas bērnu koru grupā ieguva
čempiona titulu, meiteņu koris
«Spīgo», kas mājās pārvedis divas zelta medaļas – viendabīgo
jauniešu koru grupā un tautas
mūzikas/folkloras kategorijā,
kā arī mūsu «Zemgale» ar Zelta
diplomu.

4. vidusskolas bērnu kora vadītāja Arta
Jurgenovska stāsta, ka no vairāk nekā 20
koriem, ar kuriem bija jāsacenšas mūsu
mazajiem dziedātājiem, 17 bija ķīniešu
kori. «Šie kori ir izslavēti ar milzīgu disciplīnu, ārkārtīgi noslīpētu skanējumu
– mūsu konkurenti bija tiešām izcili. Un,
ja pavisam godīgi, man nav ne jausmas,
kas bija tas, kas čempiona titulu tomēr ļāva
iegūt mums. Varbūt tas, ka mūsu bērni
dziedot bija ļoti atvērti un priecīgi, varbūt
novērtēts mūsu izvēlētais repertuārs...
Tiešām nezinu, bet mēs visu gadu ļoti
smagi strādājām, lai parādītu savu vislabāko sniegumu,» tā kora vadītāja, sakot
paldies kolēģei Līgai Celmai-Kursietei,
kura iedrošināja un palīdzēja izvēlēties
repertuāru. Viņa uzsver, ka gan bērniem,
gan arī viņiem – kora vadītājiem – šī bija
fantastiska pieredze starptautiskā mērogā. «Manuprāt, tas ir milzīgs gods gan
koristiem, gan skolai, visam mūsu skolas
mūzikas novirzienam, kuram pamatu
likusi Celmu ģimene,» tā A.Jurgenovska,
atzīmējot, ka mūsu pilsētā atšķirībā, piemēram, no Rīgas Doma kora skolas nav ie-

Izstādes
 27. jūlijā no pulksten 12 līdz 18 – mākslas studijas «Mansards» plenēra «Hamburga
2014» darbu izstāde (Vasaras mākslas galerijā Akadēmijas ielas 28 pagalmā).
 Līdz 17. augustam – Ulda Zemzara gleznu izstāde «Vecumvecais reālisms» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 18. augustam – Tērvetes starptautiskā plenēra dalībnieku gleznu izstāde (k/n
1. un 2. stāvā).
 Līdz 31. augustam – pulksteņu izstāde «Rit laika rats» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 9. novembrim – Vēsmas Vītolas gleznu un Ineses Brants porcelāna izstāde «Brīvā
laika ekvivalente» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
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Jelgavnieces Baibas Ladigas dizainētie «Spīgo» skatuves tērpi.

«Spīgo» meitenes koncertos
lepni nes jaunus
pērļu vainadziņus – Ilūkstes
vainagus un
Zemgalei raksturīgos pērļu
vainagus, kādi
mūsu meitenēm
ir vienīgajām.
Tos rokām,
veltot divas
ar pusi dienas
vienam, darinājusi jelgavniece
Anna Indrika
(pirmā no labās)
ar komandu.
Foto: Ivars
Veiliņš un no
kolektīvu arhīva

Arī čempioni – 4. vidusskolas bērnu koris – Pasaules koru olimpiādē piedalījās
jaunos tērpos, kurus radījusi koristes mamma Kristīne Veinberga, apvienojot
tautisko ar mūsdienīgo.
spējams veikt tik milzīgu dziedātāju atlasi, pārliecināta – bērnu korim jābūt košam un
izvēloties pašus labākos. «Mēs uzņemam pamanāmam. «Gribēju, lai ir gan latviskais,
gan mūsdienīgais. Un, ja jau bērnu koris,
visus un paši veidojam,» tā diriģente.
tad tam jābūt krāsainam. Tā radās doma
par baltām blūzēm ar uzdrukātiem tau«Spīgo» – Koru olimpiādes
tiskiem rakstiem un košiem svārkiem,»
«zelta» meitenes
Uz Koru olimpiādes skatuves «spīdēja» stāsta idejas autore, kura ar jelgavnieku
arī mūsu «Spīgo» meitenes L.Celmas-Kur- komandu to arī īstenojusi dzīvē. Ornamenti
sietes vadībā, kas pārveda divus zeltus. blūzēm aizgūti no Lielvārdes jostas, un kopā
Viendabīgo jauniešu koru grupā koris radīti 75 jauni tērpi. Ar savu jauno tēlu
«Spīgo» uzrādīja trešo labāko rezultātu un ļoti apmierināti ir gan paši dziedātāji, gan
ieguva zelta medaļu, bet tautas mūzikas/ kora vadītāja. «Koši, priecīgi un, galvenais,
folkloras kategorijā mūsu meitenēm otrais latviski,» atzīst A.Jurgenovska.
augstākais rezultāts un zelts. L.CelmaKursiete atzīst: «Ar prātu saprotam, ka Unikāli rokām darināti vainagi
Savukārt «Spīgo» meitenes tikušas pat
startējām spoži, punkti ir elitāri un tik
augstu punktu skaitu retais kolektīvs pie diviem tērpiem. Koša skatuves tērpa
saņēma, taču tas čempiona tituls bija tik – dzelteniem svārkiem, melniem kreklituvu… Rezultāts ir brīnišķīgs, taču tā ņiem un elegantām melnām žaketēm – un
sajūta, ka tikko ar vienu roku bijām aiz- tautastērpa komplekta, kura nemainīgais
snieguši titulu, nepamet.» Jāpiebilst, ka elements palicis tautiskie svārki – viss
«Spīgo» folkloras kategorijā saņēma 91,38 pārējais ir jauns. Košo skatuves tērpu aupunktus, bet čempioni – par vienu punktu tore ir jelgavniece 4. vidusskolas absolvente
vairāk. «Katrā gadījumā darbs ieguldīts mil- dizainere Baiba Ladiga. Meitenēm uzšūtas
zīgs, un izdarījām maksimālo. Esam lepni arī jaunas tautiskās blūzes, vestes, uzadītas
par to, ka Latvija varēja uzņemt tik daudz tautiskās zeķes un nopirktas kurpes, sakdziedātāju un mēs bijām vieni no olimpiādes tas. Tāpat dziedātājas lepni var nest pilnīgi
dalībniekiem,» tā diriģente.
jaunus ar rokām darinātus pērlīšu vainagus
Ar panākumiem startējis arī jauktais – Ilūkstes vainagu un Zemgalei piederīgo
koris «Zemgale» Gunta Pavilona un Zanes pērlīšu vainagu, kādu tautumeitas valkāja
Stafeckas vadībā. Atklātajās sacensībās 18. gadsimtā un 19. gadsimta sākumā.
jaukto koru grupā «zemgaliešiem», sacen- Vainagus radījusi jelgavniece Anna Indrika
šoties ar vēl desmit koriem, Zelta diploms. ar komandu, kopā izveidojot 55 jaunus vai«Mēs nodziedājām labi, tomēr iegūtais Zelta nagus. «Meitenēm izveidoti Ilūkstes vainagi
diploms bija pārsteigums, ņemot vērā lielo un Zemgales pērļu vainagi. Jāteic, ka Zemtenoru grupas dziedātāju trūkumu. Tur- gale nevar lepoties ar galvassegām, to ir ļoti
klāt Lielās ģildes akustika ir ļoti specifiska maz. «Spīgo» meitenes ir unikāls koris, jo,
– diriģents gandrīz visu dzird, žūrija visu cik man zināms, šādi vainagi ir tikai viņām.
dzird, dziedātājs pats sevi dzird, taču katrs Proti, nekur fondos nav saglabājies šāds
atsevišķs dziedātājs kori kopumā nedzird,» vainags, vien arheoloģiskajos izrakumos
vērtē G.Pavilons.
atrasts mazs, aptuveni trīs centimetri diametrā, vainadziņš, no kā pārzīmēts raksts
Tērpus Koru olimpiādei
un grāmatās ievietots tik vien tā zīmējums.
radījuši jelgavnieki
Saskaņojot ar Nacionālo vēstures un māksJāpiebilst, ka abi 4. vidusskolas kori ar las muzeju, saņēmām atļauju tos veidot,»
pašvaldības atbalstu tikuši pie jauniem stāsta A.Indrika. Jāpiebilst, ka vainagi ir
skatuves tērpiem, turklāt visu tērpu radī- roku darbs, jo katru pērlīti meistares piešušanā piedalījušies pašmāju meistari. Bērnu vušas savām rokām, un vienam vainagam
koru tērpu idejas autore ir kora dziedātājas veltītas divas ar pusi dienas, strādājot vidēji
mamma šuvēja Kristīne Veinberga, kura ir desmit stundas dienā.

