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«Prāta vētras» koncertu
varētu apmeklēt 20 000
Skatuves būvniecība sestdien gaidāmajam «Prāta vētras» koncertam
sākās jau pirmdien. «Skatuve būs
23 metrus augsta, uz tās būs izvietoti apmēram 400 – 500 gaismas
aparāti, LED ekrānu laukums ir 420
kvadrātmetri. Konstrukciju transportēšanai paredzētas 27 fūres,
bet koncerta realizēšanā iesaistīti
apmēram 300 cilvēki,» ieskicē
grupas menedžmenta pārstāve Aija
Auškāpa. Procesam līdzi sekoja arī
grupas bundzinieks Kaspars Roga,
kurš plānoja, kā grupai būs ērtāk
uzkāpt un nokāpt no skatuves.

Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau sestdien «Prāta vētra»
ar koncertu pļavā pretim
pilij atklās koncerttūri
«7 soļi svaiga gaisa».
Koncerta sākums – pulksten 20.30, bet ierašanās
– jau no 18.30. Šobrīd uz
koncertu pārdotas vairāk
nekā 18 000 biļešu, kas
ir grupas apmeklējuma
rekords Jelgavā. Ņemot
vērā lielo apmeklētāju
skaitu, iedzīvotāji aicināti ievērot ceļa zīmes
un noteiktos satiksmes
ierobežojumus.

Drošības apsvērumu dēļ pirms
koncerta Lielajā ielā posmā no
Driksas tilta līdz Kalnciema ceļa
un Rīgas ielas krustojumam tiks
noteikts ātruma ierobežojums 30
km/h, bet pēc koncerta pulksten
24 aptuveni uz stundu tiks slēgta
satiksme pār tiltiem, lai koncerta
apmeklētāji varētu droši nokļūt mājās. Ja būs nepieciešams, satiksme
uz laiku varētu tikt slēgta arī pirms

koncerta, bet to izlems policija,
izvērtējot situāciju. Tāpat jāņem
vērā, ka koncerta laikā tiks slēgta
laivu satiksme Lielupē no tilta līdz
jahtu bāzei. Uz koncertu var doties
arī ar velosipēdu – to varēs atstāt
apsargātā novietnē.
Lai neradītu bīstamas situācijas, iedzīvotāji aicināti nešķērsot
Lielo/Rīgas ielu, kur pagadās, bet
izmantot gājēju pāreju pie Brīvības

bulvāra. Tāpat gājēji aicināti izmantot celiņu gar upi zem Lielupes tilta
promenādes pusē un Pilssalas ielas
ietvi pils pusē.
Jelgavas kultūras nama kasē līdz
24. jūlija pulksten 19.30 iespējams
iegādāties biļeti uz koncertu par
īpašo cenu – 21 eiro (skaidrā naudā).
Pie ieejas pļavā biļete maksās 30
eiro. Tāpat biļetes iegādājamas
internetā – www.ekase.lv.

Koncerta vietā varēs iekļūt pa
trīs ieejām – no Vecā ceļa puses,
no Lielupes puses un no Lielās
ielas. Ērtākai piekļuvei «Pilsētsaimniecība» uzstādījusi koka
kāpnes.
Automašīnu novietošanai būs
atvēlēti vairāki stāvlaukumi, automašīnas novietot būs atļauts arī
vairākās ielās – vienā ielas pusē, lai
nenobloķētu satiksmi: Vecajā ceļā,
Brīvības bulvārī, Garozas ielā, ielās
ap Zemgales Olimpisko centru,
Cukura ielā, Peldu ielā, Raiņa ielā,
J.Čakstes bulvārī un pie LLU Tehniskās fakultātes, arī Lielajā ielā,
kur uz koncerta laiku būs atcelts
noteiktais divu stundu stāvēšanas
ierobežojums.

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

Jelgavas pils atradās
uz salas upes vidū, tādēļ vienmēr ir bijis aktuāls jautājums
par satiksmi ar pilsētu. Kamēr nebija
tilta, satiksmi pāri Lielupei risināja ar
liellaivu palīdzību. Vezumus un cilvēkus pārcēla vairākas liellaivas, kurām
bija pārklāti dēļi. Šo konstrukciju uz
priekšu stūma četri vīri ar garu kāršu
palīdzību. Peldošais plosta tilts bija
paredzēts četru riteņu vezumam
ar kravu ne vairāk par 200 pudiem
(apmēram 3250 kilogrami) – uz katru
vezuma riteni vidēji 50 pudi.
1700. gadā sākās Lielais Ziemeļu karš – zviedru karalis Kārlis XII
pret krievu caru Pēteri I. 1701. gadā zviedri okupēja Kurzemes un
Zemgales hercogisti, Kārlis XII par Kurzemes gubernatoru iecēla
baronu Kārli Magnusu Stjuartu (attēlā), viņa rezidence bija Jelgavas
pilī. Varam būt pateicīgi viņam, ka Jelgava tajā pašā gadā ieguva
pirmo pastāvīgo tiltu pār Lielupi.
Tiesa, par pastāvīgu šo tiltu varēja dēvēt visai nosacīti, jo tas bija
gatavots no plostiem. Un, lai tilts neaizpeldētu, to pieķēdēja pie upē
iedzītiem pāļiem. Šo tiltu lietoja vēl ilgus gadus pēc kara beigām.
Plūdu un ledus iešanas laikā to jau savlaicīgi izjauca un tā daļas salika
Jelgavas pils grāvja attekā. Pēc paliem tiltu nolika vecajā vietā.
Iespējams, ka visiem tik labi zināmos vārdus «Brauciet lēnām pār
tiltu, draugi!» Ādolfs Alunāns ir veltījis tieši šim tiltam.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Ar akciju mudina
atmaksāt parādu
par siltumu
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas centralizētās
siltumapgādes uzņēmums SIA «Fortum Jelgava» sācis akciju – tās
laikā klientiem, kuriem
ir izveidojies parāds
par siltumenerģiju, tiek
piedāvāts noslēgt vienošanos par parāda
atmaksu, nepiemērojot vai dzēšot uzkrātos
nokavējuma procentus
un tādējādi nokārtojot
savas parādsaistības
ar uzņēmumu. Akcija
ilgs līdz 31. augustam,
un uzņēmuma Klientu
daļa jau ir saņēmusi
telefona zvanus no
pirmajiem interesentiem.
«Ar akciju «Atmaksā parādu
bez nokavējuma procentiem!»
vēlamies mudināt ilgstošos nemaksātājus nokārtot savas parādsaistības. Akcijas mērķis ir
samazināt parāda kopsummu,
kas pēdējā gada laikā svārstās
ap pieciem miljoniem eiro un
nenoliedzami ir ļoti liela. Pildot
akcijas laikā noslēgtās vienošanās nosacījumus, uzkrāto parādu
ir iespējams samazināt par aprēķināto nokavējuma procentu
summu,» skaidro uzņēmuma
komunikācijas vadītāja Guntra
Matisa.
Lai akcijas laikā noslēgtu vienošanos, pirmā iemaksa nedrīkst
būt mazāka par 20 procentiem
no parāda summas. Par atlikušo

parāda summu tiks sastādīts
grafiks ikmēneša maksājumiem
ar gala maksājumu termiņu līdz
2016. gada 25. augustam. Ja noslēgtā vienošanās tiks pienācīgi
pildīta, veicot grafikā paredzētos
maksājumus noteiktajā laikā
un apjomā, parāda atmaksas
beigās tiks dzēsti 100 procenti no iepriekš aprēķinātajiem
nokavējuma procentiem. Ja
noslēgtās vienošanās grafikā paredzētie maksājumi netiks veikti
noteiktajā termiņā un apjomā,
vienošanās var tikt izbeigta un
nokavējuma procenti tiks aprēķināti pilnā apmērā.
Līdz jūlija sākumam par «Fortum Jelgava» sniegtajiem pakalpojumiem pilnībā nebija norēķinājušies gandrīz 8000 klientu, no
kuriem vairāk nekā 5000 klientu
par siltumenerģiju ir parādā
ilgāk nekā septiņus mēnešus.
Kopējais SIA «Fortum Jelgava»
klientu skaits Jelgavā ir gandrīz
17 000, no kuriem vairāk nekā 16
000 ir mājsaimniecības. Kopējais
parāds par siltumu šobrīd ir ap
pieciem miljoniem eiro.
G.Matisa piebilst, ka uzņēmums noskaidrojis – prakse
rīkot dažādas akcijas parāda
samazināšanai esot arī citos
pakalpojumu sniedzēju uzņēmumos Latvijā. «Kā liecina citu
komunālo pakalpojumu uzņēmumu pieredze, šāda veida akcijas
gūst atsaucību un daudzi parādā
nonākušie klienti to izmanto, lai
nokārtotu savas parādsaistības
ar uzņēmumu. Ceram, ka arī
mūsu klienti šo iespēju izmantos,» tā viņa.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
«Jelgava 750» svētku logotips
Saskaitiet, cik pilsētas svētku logotipu publicēti laikrakstā, un atbildi
paziņojiet 24. jūlijā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni
63005556 vai 63005558.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no Jelgavas
pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas
simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

63048800

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Pēdējos gados arvien vairāk tiek atvērti mazie ekoveikali, bioloģiskās pārtikas tirgotavas ne tikai galvaspilsētā, bet arī reģionos. Šobrīd arī Jelgavā strādā
vairāki šādi veikali. «Tā drīzāk ir likumsakarība, nevis
modes lieta, jo cilvēkiem tagad pieejama ļoti plaša
informācija par pārtiku, mainījusies arī domāšana,»
uzsver Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas vadītājs Gustavs Norkārklis. Viņš turpina: «Šie
veikali pastāvēs, jo ir atraduši savu nišu, izveidojies
savs pircēju loks, ir produkcijas dažādība, piedāvātā
pārtika ir kvalitatīva.» Tomēr viņš piebilst – lai gan ir
liels medus, tēju, graudaugu produktu piedāvājums,
trūkst gaļas, olu, arī piena produktu varētu būt vairāk
un dažādāki. Tāpat vēl brīvs ir dārzeņu sektors. Jo vairāk veikalu, jo lielākas iespējas zemniekiem un lētāka
produkcija. Un ne jau zemnieku vainas dēļ mazajos
bioloģisko produktu veikalos ir salīdzinoši augstas
cenas. Veselīgos produktus sadārdzina loģistika un
mazie pārdošanas apjomi, pārliecināts asociācijas
vadītājs. Jelgavā pēdējo gadu laikā pircējiem durvis
vēruši vairāki dabīgās pārtikas veikali. Piedāvājam
ielūkoties to īpašnieku un vadītāju viedokļos.

viedokļi

Ceturtdiena, 2015. gada 23. jūlijs

«Tas ir ģimenes bizness»

«Pastāvam, pateicoties
plašajam sortimentam»
Inga Gūtmane, veikala
«Zaļā zeme» īpašniece:
«Tas ir ģimenes bizness. Strādājam kopā ar vīru – pagaidām
nevienu cilvēku darbā nepieņemsim. Ar vīru Mareku Gūtmani pirms pusgada atgriezāmies
Latvijā, Jelgavā. Te pamanījām,
ka veikali pilni ar neveselīgu pārtiku. Dzīvesbiedrs četrus gadus
strādāja Šveicē, pirms tam – trīs
gadus Beļģijā. Dzīvojot ārzemēs,
vērojot cilvēku dzīvi un paradumus, radās ideja, atgriežoties
mājās, izveidot dabīgu produktu
– mājražotāju labumu, zīdaiņu
pārtikas, bezglutēna produktu,
ekoloģiskās kosmētikas, tīrīšanas līdzekļu, dabas eļļu, uzlējumu un ārstniecisko līdzekļu
– veikaliņu. Latvijā izpētījām
Rīgas bioloģisko veikalu klās-

tu. Un kāpēc lai jelgavniekiem
kā tāda nebūtu?! Protams, ka
konkurence mūs biedē, bet negribam pieļaut domu, ka iecere
varētu neizdoties. Atšķirībā no
citiem līdzīgiem veikaliem Jelgavā mēs netirgosim suvenīrus.
To vietā tiks piedāvāti bioloģiski
produkti no Latvijas, Vācijas,
Anglijas, Zviedrijas. Mūs nebiedē
tas, ka veikals neatrodas pilsētas
centrā. Kas gribēs, tas atradīs.
Mūsu veikals vairāk domāts
pircējam, kurš zina, ko grib.
Turklāt pilsētas centrā veikalam
piemērotu telpu ir maz – centru
aizņēmušas «humpalu» bodes un
spēļu zāles. Esam apmierināti
ar pirmo darba nedēļu – cilvēki
nāk un atzinīgi vērtē mūsu plašo
piedāvājumu. Jau pirmajās dienās nācās papildināt bezglutēna

produktu klāstu, jo pieprasījums
bija lielāks, nekā sākotnēji domājām. Cilvēki labprāt pērk
arī mūsu gaļas izstrādājumus
– kūpinājumus no Tērvetes
novada zemnieku saimniecības
«Vainadziņi» un Laimīgo vistu
olas no zemnieku saimniecības
«Imantas» Aucē. Interesanti
– lai gan pašlaik ir zāļu tēju
vākšanas sezona, cilvēki tās pērk
un jautā pēc konkrētām tējām,
kādu mums vēl nav, taču mēs
centīsimies vajadzīgo sagādāt.
Piedāvājam arī bioloģiski audzētus dārzeņus no Svētes, taču
dārzeņus vajadzētu vēl, turklāt
ne tikai bioloģiski audzētus. Domāju, ka pircējiem svarīga ir laba
un kvalitatīva produkcija un arī
tās izcelsme, lai varētu izsekot,
kā produkts tapis.»

«Pie mums viss ir vietējais,
ne pārpirktais»
Renāte Klīve, veikala «db
daba» vadītāja:
«Nu jau rit mūsu sestais darba
gads – aprīlī nosvinējām piecu
gadu jubileju. Mēs sevi nepozicionējam kā bio vai eko – esam dabīgo
produktu veikals. Domāju, ka spējam pastāvēt tāpēc, ka ļoti daudz
un aktīvi strādājam pie sortimenta
pilnveidošanas. Gribam saprast,
ko īsti vēlas jelgavnieks. Pie mums
var nopirkt visu – sākot no siera
un beidzot ar vilnas zeķēm. Mēs,
veikala darbinieki, bieži braucam
pie amatniekiem un meklējam jaunas preces veikalam. Redzam, ka
latvieši gatavo fantastiskas lietas,
bet diemžēl viņiem nav tirgotāja
gēns. Sākumā pārdevām tikai
Latvijā ražoto, tad sapratām, ka
ar to ir par maz. Tad sākām tirgot
ārzemēs ražotu dabīgo kosmētiku,
tagad arī īpašu pārtiku – bezglutēna un bērnu pārtiku. Sortiments ir
ļoti plašs, bet amatniecības sektorā mums joprojām ir tikai vietējie
ražojumi. Mūsu vidējais pircējs ir
sieviete, kura labi zina, ko grib, un,
ja viņa mūsu veikalā to atrod, mēs
par to varam tikai priecāties. Pēdējā laikā pie mums arvien vairāk
nāk cilvēki, kuri grib uzlabot savu
veselību. Veselības uzlabošanai
piedāvājam dažādas eļļas, zemestaukus, tējas pret saaukstēšanos
un imunitātes stiprināšanai, skuju
dzērienu ikdienai, melnā plūškoka
sulu, uztura bagātinātājus sportistiem. No pārtikas produktiem
mums ir milti, sēklas, garšvielas,

dabīgie saldumi, medus, dzērieni,
sulas, sīrupi, vīni un vietējais alus.
Pārdodam arī tīrīšanas līdzekļus
un pirtslietas. Sortiments mums ir
galvenais – lai ir kur «aci piesiet».
Piedāvājam arī dāvanu saiņošanas
pakalpojumu. Veikala darbinieki
paši fasē, veido dizainu, līdz ar to
dāvaniņas ir ar mūsu pievienoto
vērtību. Visi mūsu darbinieki, arī
pārdevējas, ir ļoti radoši un iesaistās visos ar veikalu saistītajos
procesos. Tāpat katru otro dienu
cenšamies kaut ko jaunu ielikt
interneta vidē. Izstrādes stadijā
ir mūsu internetveikals. Ar citiem
līdzīgiem veikaliem Jelgavā īsti
konkurenti neesam, jo mēs esam
ļoti atšķirīgi. Uzskatu, ka «Pārtikas amatnieki» ir fantastisks
projekts, idejiski forša lieta, kas
ļauj mājražotājiem parādīt savu
preci ārpus tirdziņiem. Domāju,
ka cilvēki Latvijā daudz spēlējas
ar vārdiem «bio» un «eko», bet nu
jau tas sāk kļūt par dzīvesveidu.
Cilvēki, jo īpaši jaunie, tagad ir gatavi samaksāt vairāk, bet «negrūst
sevī» neveselīgas lietas. Par to,
ka mūsu sabiedrība ir nevesela,
liecina arvien pieaugošais to
cilvēku skaits, kam ir alerģijas
un glutēna nepanesamība.
Taču arī pārtikas ražotāji pie
tā strādā, radot aizvien jaunus
produktus tieši šīm iedzīvotāju
grupām.»
Sagatavoja Andra Ozola,
foto Raitis Supe un Ivars Veiliņš

Antra Zeiliņa, biedrības
«Pārtikas amatnieki» valdes
locekle:
«Mūsu veikalā «Pārtikas
amatnieku sēta» bioloģiski ražoti ir atsevišķi produkti, piemēram, uzņēmuma «Svētes
maize» dažādu šķirņu maize,
plātsmaize, cepumi, Svētes pilngraudu milti, Svētes skrotētie
rudzu milti, Svētes pilngraudu
auzu pārslas, kā arī bioloģiski
audzēti dārzeņi no zemnieku
saimniecībām. Taču pamatā mēs
vairāk orientējamies uz mājražotāju un amatnieku gatavotas
produkcijas tirgošanu – pašu
audzētiem un pašu pārstrādātiem lauku labumiem. Izveidojot
šo veikalu, mūsu mērķis bija

atbalstīt vietējos mazos mājražotājus, un tas vairāk vai mazāk ir
izdevies. Protams, ir arī problēmas, piemēram, daudzi ražotāji
nav oficiāli reģistrējuši savu
uzņēmējdarbību vai ieguvuši
sertifikātu. Mēs zinām, ka cilvēks ražo, uzrunājam viņu, bet
izrādās, ka «papīri nav kārtībā».
Arī veikala atpazīstamība varētu
būt lielāka – par maz mūs tomēr
vēl zina. Dažas lietas ir sezonālas un nav pieejamas visu gadu.
Tāpat ir vēl daudz brīvu nišu,
piemēram, Jelgavas apkārtnē
nevaram atrast reģistrētu bioloģisko olu ražotāju, tās vedam
no Auces. Vajadzētu arī vietējo
piena produktu piegādātāju, vēl
mums ļoti nepieciešamas būtu

kūku cepējas, kas savus meistardarbus piegādātu veikaliņam.
Varbūt arī kāds kaut ko interesantu konservē – arī ievārījumi
būtu labs papildinājums mūsu
veikaliņa produktu klāstam.
Tāpēc, ja kāds redz, ka mūsu
veikalā kā trūkst, tad lai nāk un
piedāvā savu ražojumu! Mājas
lapā www.partikasamatnieki.lv
apskatāms viss veikalā nopērkamās produkcijas klāsts. Mēs
arī saiņojam dāvanas gan korporatīvajiem pasākumiem, gan
individuālajiem pasūtītājiem.
Piedāvājam arī kafiju līdzņemšanai, bet šoruden ieviesīsim
jaunumu – veikalā uz vietas
piedāvāsim nobaudīt pašu svaigi
spiestās sulas.»

Pilsētnieks vērtē

Vai uzturā lietojat
bioloģiski audzētu
pārtiku?
Sandis, audzina bērnu:
– Jā, bioloģiski audzētu
pārtiku labprāt uzturā
lietojam visa
ģimene, jo tā neapšaubāmi ir veselīgāka. Parasti to iegādājamies
tirgū – no zemniekiem pērkam
kartupeļus, pienu un sieru. Man
patīk, jo tur iegādātā produkcija
tiešām šķiet laba un dabīga. Parasti iepērkamies Jelgavas tirgū,
taču gadās aizbraukt arī tālāk
– uz kādu no Rīgas tirgiem.
Diāna, skolotāja:
– Vasarā lielākoties uzturā
lietoju vecmāmiņas piemājas dārzā
izaudzētos dārzeņus un zaļumus
– tomātus, gurķus, sīpolus, dilles.
Ziemā gan dārzeņus pārsvarā
pērku veikalā – parasti priekšroku dodu veikala «Maxima»
produkcijai.
Ieva, pensionāre:
– Tad, kad varu
to atļauties,
bioloģiski audzētu pārtiku
lietoju uzturā.
Tad es dodos iepirkties, piemēram, tepat uz veikalu «db daba»
Raiņa ielā, labprāt iepērkos arī
«Rimi» lielveikalā, taču pārsvarā
tomēr priekšroku dodu Jelgavas
tirgum, kur var iegādāties zemnieku izaudzēto produkciju.
Elmārs, invalīds:
– No bioloģiski audzētiem
produktiem
uzturā lietoju
kartupeļus,
burkānus, kāpostus, tomātus,
gurķus. Lielākoties tos iegādājos dažādos tirdziņos vai arī
produktus ņemu no man labi
pazīstamiem zemniekiem, par
kuru produkcijas kvalitāti esmu
pārliecināts. Tomēr dažreiz gadās
arī iepirkties veikalos – tiesa, galvenokārt tur iegādājos eksotiskus
augļus, kādus Latvijā nemaz nav
iespējams izaudzēt.
Kintija, mācās:
– Jā, lietoju.
No bioloģiskajiem produktiem visbiežāk
iegādājos miltu produktus, taču dārzeņu izvēlē
gan mūsu ģimene priekšroku dod
omes saimniecībā, kas atrodas
laukos, izaudzētajiem. Vēl zinu,
ka mana mamma dažreiz iepērkas veikalā «Pārtikas amatnieku
sēta» Pasta ielā, kur ir plašs bioloģisko produktu klāsts.
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Balkonu vietā būs
metāla aizsargmargas
 Sintija Čepanone

Daudzdzīvokļu mājas Katoļu ielā 1 dzīvokļu īpašnieki
pieņēmuši lēmumu demontēt visus balkonus – tie ir
avārijas stāvoklī, līdz ar to ekspluatācijai bīstami – un
to vietā izbūvēt metāla aizsargmargas jeb franču tipa
balkonus. «Tas ir pirmais precedents ne tikai Jelgavā, bet visā Latvijā, kad dzīvokļu īpašnieki vienojas
par visu balkonu demontāžu, nevis to renovāciju.
Jāatzīst, ka šajā situācijā tas ir optimāls risinājums
gan no drošības, gan no finansiālā aspekta,» uzsver
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP)
valdes loceklis Juris Vidžis. Šonedēļ balkoni, kuri līdz
šim drošības nolūkos bija norobežoti ar būvniecības
sietu, tiek demontēti.
32 dzīvokļu mājai Katoļu ielā 1
kopumā ir 16 balkoni, un iepriekš
veiktās balkonu ekspertīzes slēdziens bija strikts: bez nostiprināšanas pasākumu veikšanas
balkonus ekspluatēt aizliegts,
jo nesošās konstrukcijas ir tik
nolietojušās, ka balstīt uz tām
balkonus vairs nav iespējams.
«Iedzīvotājiem tika piedāvāti divi
risinājumi – esošos balkonus demontēt un vietā uzstādīt jaunus
vai arī demontēto balkonu vietā
izbūvēt metāla aizsargmargas.
Izvērtējot nepieciešamos finansiālos ieguldījumus, dzīvokļu īpašnieki izšķīrās par otro variantu,»
stāsta JNĪP tehniskais direktors
Oļegs Kukuts, skaidrojot, ka saskaņā ar aplēsēm viena balkona
sanācija izmaksātu ap 3000 eiro,
savukārt kopējās izmaksas visu
balkonu demontāžas un metāla
aizsargmargu uzstādīšanas darbiem kopumā ir nedaudz vairāk
par 6000 eiro.
Katoļu ielas 1 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Gerds
Kiesners neslēpj, ka balkonu
renovāciju iedzīvotāji nemaz
nespētu «pacelt». «Tas prasītu
milzu naudu, bet mums tādas
nav. Turklāt zinu, ka pilsētā ir

mājas, kurām noņemti atsevišķi
balkoni, to vietā uzstādot franču
«žogu». Neizskatās slikti, un arī
mūsu mājai tā būs,» tā viņš.
Sākotnēji bija plānots, ka balkonu demontāža un metāla aizsargmargu uzstādīšana noritēs
vienlaicīgi ar mājas renovāciju,
taču dzīvokļu īpašniekiem tā
arī neizdevās vienoties un pieņemt lēmumu par šiem darbiem.
«Taču, neraugoties uz to, jāuzteic
dzīvokļu īpašnieku izpratne par
kopīpašuma – savas dzīvojamās
mājas – uzturēšanu: apzinoties,
ka avārijas stāvoklī esošie balkoni
apdraud ne tikai pašu, bet arī garāmgājēju dzīvību, kā arī būtiski
ietekmē mājas kopējo tehnisko
stāvokli, viņi vienojās par balkonu demontāžu,» tā O.Kukuts,
atgādinot, ka balkoni, tāpat kā
lodžijas, ietilpst kopīpašumā esošajā daļā, tādējādi atbildība par
to tehnisko stāvokli jāuzņemas
visiem dzīvokļu īpašniekiem un
visiem proporcionāli arī jāsedz
izdevumi par remontdarbiem.
Plānots, ka visi būvdarbi – gan
veco balkonu demontāža, gan
metāla aizsargmargu uzstādīšana – Katoļu ielā 1 tiks paveikti
mēneša laikā.

Ukraiņu bērni Jelgavā
gūst pozitīvas emocijas

Viens no Latvijas zemniekiem piederošās Jelgavas piena pārstrādes
rūpnīcas «Latvijas piens»
lielākajiem īpašniekiem
kooperatīvs «Trikāta KS»
apsver iespēju pārdot
savas kapitāldaļas uzņēmumā. Kooperatīvs gan
pagaidām to neapstiprina un nekomentē.
Kooperatīvs ir nonācis nopietnās finansiālās grūtībās, daļēji arī
tāpēc, ka «Latvijas piens» neesot
nokārtojis parādsaistības vairāk
nekā 3 miljonu eiro apmērā. Uzņēmums gan izstrādājis saistību
nokārtošanas plānu, piedāvājot par
labu kooperatīvam ieķīlāt zīmolu
«Trikāta», kas iekļauts uzņēmuma
pamatkapitālā ar nominālvērtību
ap 2 miljoniem eiro. Vēl «Latvijas
piens» valstij lūdzis kredītbrīvdienas sešus mēnešus, lai nostabilizētu
ražošanu.

Pret «Trikāta KS» uzsākta maksātnespējas lieta, bet kooperatīvs lūdzis ierosināt tiesiskās aizsardzības
procesu. Kā viens no scenārijiem,
lai uzlabotu situāciju, izskanējis,
ka «Trikāta KS» varētu pārdot tam
piederošos 53,66 procentus «Latvijas piena» kapitāldaļu. Vēlmi tās
iegādāties paudis viens no uzņēmuma akcionāriem lauksaimniecības
kooperatīvs «Latraps», kam šobrīd
pieder 19,62 procenti. «Piedāvājām
daļas atpirkt par tādu summu,
lai tiktu nosegts «Latvijas piena»
parāds,» norāda «Latrapa» vadītājs
Edgars Ruža, piebilstot, ka šāds
lēmums pieņemts, lai arī turpmāk
piena rūpnīca paliktu tikai un vienīgi Latvijas zemnieku īpašums, kā
tas noteikts uzņēmuma dibināšanas
līgumā un dalībnieku līgumā. Tagad
tālākais atkarīgs no «Trikātas».
«Latvijas piens» šobrīd vēl nogaida. «Vairāk varēs runāt, kad
darījums būs noticis un būs zināms,
kas tieši īpašnieku sastāvā nāk
klāt,» tā «Latvijas piena» pārstāve
Rita Voronkova.

Īsi
 Sestdien, 25. jūlijā, pie tirdzniecības centra «Valdeka» notiks zemnieku, amatnieku un mājražotāju Brāļu
tirgus. Pārstāve Ilze Mauriņa informē,
ka tirgošanās pie «Valdekas» Rīgas ielā
11a notiks no pulksten 9 līdz 15.

 31. jūlijā pulksten 18 pie pieminekļa Jelgavas aizstāvjiem Tērvetes
un Rūpniecības ielas krustojumā
biedrība «Zemgales Lāčplēsis» lūdz
iedzīvotājus piedalīties un nolikt
ziedus, pieminot tur kritušos karavīrus un civiliedzīvotājus, informē biedrības priekšsēdētāja Ruta Melhere.

Ar pateicības pēcpusdienu jelgavnieku ģimenēm, kuras uzņēma ciemos, svētdien noslēgsies
nedēļu ilgā ukraiņu bērnu no Ivanofrankovskas apgabala viesošanās mūsu pilsētā. Bērni
radošajās darbnīcās būs sarūpējuši nelielas dāvaniņas, kā arī kopā ar Uldi Timmu apguvuši
dziesmas, ko kopā nodziedāt.
Foto: Ivars Veiliņš  Lai atbalstītu ģimenes, kurām ir
 Sintija Čepanone

«Mans tētis brīvprātīgi
aizgāja karā, un es ļoti
skumstu pēc viņa. Zinu,
ka viņš pirmām kārtām
karo, lai aizstāvētu bērnus, manu mammu un
visus mūsu tuviniekus,»
saka 11 gadus vecais
Bogdans Vilko. Viņš
kopā ar vēl 23 bērniem
no Ivanofrankovskas
apgabala Ukrainā šonedēļ viesojas Jelgavā.

Informēs par
Apsver «Latvijas piena»
kontrolpaketes pārdošanu projektiem
 Ilze Knusle-Jankevica
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 28. jūlijā tiek atzīmēta Vispasaules hepatīta diena, kad cilvēki
aicināti veikt B un C hepatīta pārbaudi
un inficēšanās gadījumā sākt ārstēšanos. Šajā dienā arī Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes Atkarību profilakses
punktā būs iespēja veikt bezmaksas
eksprestestus B un C hepatītam,
informē pārstāve Mārīte Ose. «Atkarību profilakses punktā Stacijas ielā 13
(pagrabstāvā) 28. jūlijā gaidīsim no
pulksten 8.30 līdz 16, taču vizīti lūgums
iepriekš pieteikt pa tālruni 63012084
vai 27830373,» norāda M.Ose. Viņa
akcentē, ka eksprestestu veikšana ir
Atkarību profilakses punkta ikdienas
darbs un tos pēc iepriekšēja pieraksta
var veikt arī citās dienās: pirmdienās
no pulksten 8.30 līdz 18, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no pulksten
8.30 līdz 16.

Ukraiņu grupas vadītājs vēstures skolotājs Igors Vaļko stāsta,
ka, atsaucoties Jelgavas pilsētas
uzaicinājumam, Latvijā ieradušies 24 bērni vecumā no deviņiem
līdz 16 gadiem un trīs pieaugušie.
«Tie ir bērni un jaunieši, kuri
mācās Ivanofrankovskas apgabala skolās. Viņi galvenokārt ir
no ģimenēm, kuru vecāki karo,
aizstāvot Ukrainas neatkarību,
vai kuru ģimenes uz mūsu apgabalu bija spiestas pārcelties no
karadarbības skartajiem reģioniem. Viņi visi Latvijā ir pirmo
reizi, bet es pēdējo reizi šeit biju

Foto: Raitis Supe
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 Ilze Knusle-Jankevica
Pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv tiek piedāvāta jauna iespēja
– informatīva sadaļa par projektiem
nacionālajās un ES institūcijās.
Informācija tiks atjaunināta reizi
mēnesī.
«Mūsu darba pienākumos ietilpst
informācijas apkopošana par projektiem – darbinieki regulāri apkopo
šo informāciju, un tas ir laikietilpīgs
darbs. Tā kā tam tiek veltīts daudz
laika, nolēmām, ka šo informāciju
vajag publicēt, lai tā būtu pieejama
visiem interesentiem,» uzsver pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības
sektora vadītāja Ineta Vintere. Viņa
norāda, ka šī informācija varētu būt
aktuāla gan dažādām iestādēm,
gan nevalstiskajam sektoram, gan
juridiskām un fiziskām personām,
kas vēlas startēt projektos un konkursos.
Informācija pieejama mājas lapas
www.jelgava.lv sadaļā «Pašvaldība»/
«Projekti»/«Aktualitātes».

1989. gadā,» stāsta vēstures skolotājs, piebilstot, ka šī viesošanās
bērniem ir ļoti svarīga, jo ļauj
kaut uz mirkli aizmirsties no
dzimtajā zemē piedzīvotā. «Bērni
tiešām aizmirstas un šajā nedēļā
vairāk koncentrējas uz pozitīvo,»
priecājas viņš.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga Antuža atklāj,
ka ukraiņu bērniem pa dienu
sarūpēta daudzveidīga pasākumu programma, kurā iekļautas
gan sportiskas aktivitātes, gan
kultūras pasākumi, gan dažādi
tūrisma objekti Jelgavā un ārpus
mūsu pilsētas. Savukārt pēc intensīvās dienas spēkus viņi atgūst
jelgavnieku ģimenēs. «Esmu ļoti
pateicīga atsaucīgajiem jelgavniekiem, kuri rada iespēju savā
ģimenē uzņemt ukraiņu bērnus
– redzot viņu rūpes, zinu, ka bērni
ir drošās rokās,» tā I.Antuža.
15 gadus vecā Jūlija Čikeļa
atzīst, ka ir sajūsmā par mūsu
pilsētu un ģimeni, kurā viņa
dzīvo kopā ar vēl vienu ukraiņu
meiteni. «Mani Jelgavas vecāki
ir Jana un Andrejs, bet Jelgavas
māsa – viņu meita Laura. Mēs sadraudzējāmies jau pirmajā vakarā

pēc mūsu ierašanās – atklājām,
ka mums ar Lauru ir daudz kopīgu interešu. Domāju, ka mūsu
draudzība turpināsies arī pēc
tam, kad es atgriezīšos Ukrainā,»
saka Jūlija. Līdzīgi domā arī citi
uzrunātie jaunieši, jo ar viesģimenēm viņiem izveidojušās ļoti
draudzīgas un sirsnīgas attiecības. Savukārt, novērtējot līdz šim
Latvijā redzēto, visi kā viens pauž
sajūsmu gan par mūsu pilsētu un
smilšu skulptūrām, gan par jūrmalu, gan Baskāju taku un citām
ekskursijām, kurās jau paguvuši
aizbraukt.
I.Vaļko visu bērnu ģimeņu
vārdā izsaka pateicību Jelgavas
domes priekšsēdētājam Andrim
Rāviņam par uzaicinājumu un
iespēju pabūt Jelgavā. «Lai gan
Ivanofrankovskas apgabalā nav
tiešas karadarbības, bērni ik dienu redz un jūt, kas notiek Ukrainā, izjūt bailes par savu un savu
tuvinieku drošību. Šī viesošanās
ir patiesi nenovērtējams atbalsts
gan pašiem bērniem, gan viņu
ģimenēm,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka Ivanofrankovska
ir Jelgavas sadraudzības pilsēta
Ukrainā.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija (reģ.Nr.90000031705)
aicina darbā juristu(-i).
Piedāvājam:
• interesantu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
• stabilu atalgojumu.
Galvenie amata pienākumi:
• izstrādāt Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas iekšējo normatīvo dokumentu un līgumu projektus,
sagatavot atbildes uz iesniegumiem un sūdzībām;
• saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu sagatavot dokumentāciju attiecīgo iepirkuma procedūru veikšanai;
• veikt Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas dokumentu projektu (lēmumu, noteikumu, līgumu
u.c. dokumentu) tiesiskuma pārbaudi un sniegt par tiem atzinumus;
• sagatavot dokumentus (tajā skaitā prasības pieteikumus) iesniegšanai tiesā un pārstāvēt Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijas intereses tiesu instancēs, valsts un pašvaldību institūcijās;
• sniegt juridiska rakstura konsultācijas Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas darbiniekiem.
Prasības jurista amata pretendentam:
• piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis ar profesionālās augstākās izglītības maģistra grādu
tiesību zinātnē, kas piešķirts pēc vismaz piecus gadus ilgām tiesību zinātnes studijām, vai arī ne
vēlāk kā līdz 2010. gada 1. jūlijam uzsāktās studijās iegūta piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija
tiesību zinātnē bez maģistra grāda, ja to apliecina valsts atzīts augstākās izglītības diploms;
• vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze publisko iepirkumu procedūru veikšanā;
• zināšanas administratīvajās tiesībās un pašvaldību tiesībās;
• teicamas valsts valodas un labas angļu valodas zināšanas;
• labas prasmes darbā ar datoru;
• prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē
esošajiem jautājumiem;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
Pretendentu pieteikuma dokumenti:
• motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
• dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopija.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas Personāla vadības un uzskaites
grupā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, līdz 2015. gada 27. jūlijam (ieskaitot). Papildu informācija pa tālruni 63022251.

zemi ienākumi, bet tās nav tiesīgas
saņemt pabalstu skolas piederumu
iegādei no Jelgavas pašvaldības,
Sabiedrības integrācijas pārvalde
izsludina tradicionālo labdarības
akciju «Ar prieku pretī zināšanām».
Tās laikā 20 bērniem, kuru ģimenes
izraudzītas sadarbībā ar Sociālo lietu
pārvaldi, plānots sarūpēt mugursomu un dažādus citus piederumus
skolai. Ikviens, kurš vēlas palīdzēt,
līdz 21. augustam aicināts sazināties
ar organizatoriem, lai vienotos par
nepieciešamajām lietām. Sīkāk par
akciju var uzzināt pa tālruni 63005467
vai 29225919. Noslēguma pasākums
plānots 26. augustā, kad skolēniem
tiks pasniegtas sarūpētās dāvanas.

Sintija Čepanone
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
(reģ.Nr.90000031705)

aicina darbā Saimnieciskā
nodrošinājuma grupas
transporta pārraugu(-dzi).

Piedāvājam:
• interesantu, aktīvu un daudzveidīgu darbu;
• stabilu atalgojumu.
Galvenie amata pienākumi:
• sagatavot transportlīdzekļu ceļazīmes
«Horizon» autotransporta procesa vadības
grāmatvedības programmas modulī, kontrolēt
ceļazīmju aizpildīšanas kārtību un tajos norādīto
datu atbilstību transportlīdzekļa faktiskajam
odometra stāvoklim;
• kontrolēt un nodrošināt Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas transportlīdzekļu tehnisko
stāvokli, atbilstošu drošībai un noteiktajiem
normatīviem, tā pareizu ekspluatāciju un
savlaicīgu remontu;
• organizēt un kontrolēt transportlīdzekļu tehnisko apkopi, kā arī remontu atbilstoši ražotāja
noteiktiem standartiem;
• kontrolēt noteikto transportlīdzekļu mēneša
nobraukuma limitu ievērošanu un degvielas
patēriņa normu ievērošanu;
• veikt izmantotās degvielas, smērvielu un
transportlīdzekļu rezerves daļu norakstīšanu.
Prasības pretendentiem:
• vidējā tehniskā izglītība;
• vismaz 3 (trīs) gadu darba pieredze
līdzvērtīgā amatā;
• labas zināšanas transporta remonta un
ekspluatācijas jomā;
• teicamas valsts valodas zināšanas;
• labas prasmes darbā ar datoru;
• prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē;
• labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
Pretendentu pieteikuma dokumenti:
• motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
• dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās
prakses pieredzes apraksts (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopija.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas Personāla vadības
un uzskaites grupā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, līdz
2015. gada 27. jūlijam (ieskaitot).
Papildu informācija pa tālruni 63022251.
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Ar sekundes precizitāti var
noteikt, vai autobuss kavējas
 Ilze Knusle-Jankevica

Arvien vairāk palielinās moderno tehnoloģiju loma biznesa vidē – tās piedāvā jaunus
risinājumus, ļauj optimizēt
procesus un ietaupīt resursus,
būt operatīvākiem. Jelgavas
Autobusu parks (JAP) ir viens
no uzņēmumiem, kurš pēdējos gados intensīvi apgūst
un izmanto tehnoloģijas. «Ja
sākumā tas varbūt bija nepieciešams, lai vairāk disciplinētu darbiniekus, tad tagad
to pielietojums ir jau krietni
plašāks,» norāda uzņēmuma
valdes loceklis Gints Burks.
JAP izmanto uzņēmuma «Mapon» izstrādātu produktu – autobusos uzstādītas
ierīces un programmatūru –, kas ļauj sistēmā redzēt, kur reālā laikā bijis autobuss, kā
tas braucis un kur atrodas šobrīd. «Kartē
mēs redzam mūsu autobusus, kuri šobrīd
strādā – gan pilsētas, gan starppilsētu
maršrutos. Uzspiežot uz ikonas, varam
atšifrēt transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un pēc saviem datiem arī autobusa
vadītāju, kurš šajā dienā brauc ar konkrēto
autobusu,» stāsta uzņēmuma valdes loceklis. Šī sistēma tika ieviesta 2008. gadā, lai
varētu izkontrolēt un disciplinēt šoferus, jo
uzņēmuma vadība tobrīd pilnībā nevarēja
viņiem uzticēties, turklāt regulāri tika saņemtas dažādas iedzīvotāju sūdzības par
reisu izpildes kvalitāti.

Liek atgriezties

JAP Pārvadājumu nodaļas vadītājs Gatis
Dūmiņš stāsta, ka reizēm tiek saņemtas
sūdzības par to, ka konkrēta maršruta
autobuss nav piestājis kādā pieturā. «Mēs
to varam precīzi pārbaudīt – sistēma ļauj
izsekot konkrēta autobusa kustībai noteiktā dienā un laikā. Piemēram, ja cilvēks
sūdzas, ka 5. autobuss šodien pusdienlaikā
nepiestāja pieturā «Banka», mēs to varam
pārbaudīt – pēc kustības kartes un laika
grafika redzam, kur un cikos autobuss bija,
vai šajā pieturā bija un
vai laikā saskaņā ar autobusu kustības sarakstu,»
norāda G.Dūmiņš. Viņš
atzīst, ka JAP ir daži
šoferi, kuriem piemītot
tendence steigties, bet, lai
koriģētu maršrutu, ir noteiktas vairākas pieturas,
kurās autobusi stāv, ja ir
ieradušies pirms laika:
tās ir pieturas «Centrs»,
«Banka» un pie dzelzceļa
stacijas.
«Precizitāte ir svarīga,
īpaši, ja cilvēkam jāpārsēžas citā transportā, tāpēc katrā pieturā uz
autobusu saraksta ir norādīts arī dispečeru
dienesta tālruņa numurs. Pa to var zvanīt
un noskaidrot, piemēram, vai konkrētais
autobuss šajā pieturā būs, ja pasažierim
šķiet, ka autobuss kavējas,» stāsta JAP
Pārvadājumu nodaļas vadītājs. Karte ar
autobusu atrašanās vietām ir pieejama
arī dispečeru dienestā, tāpēc viņi var
operatīvi noskaidrot situāciju un atbildēt,
kā arī nepieciešamības gadījumā reaģēt.
G.Dūmiņš teic, ka ir bijuši daži gadījumi,
kad, izvērtējot situāciju, nolemts likt autobusam atgriezties maršrutā un uzņemt
pasažierus.
Iemesli, kāpēc autobuss maršrutu
neizbrauc pēc plāna, ir dažādi. Ir bijuši
gadījumi, kad šoferis sajaucis darbdienu
ar brīvdienu un darbdienā izbraucis brīvdienu maršrutu, kurā ir mazāk pieturu.
Tāpat šoferiem vēl esot senais niķis cīnīties
par pasažieriem – aizbraukt pa priekšu
kolēģim un nolasīt cilvēkus. «Līdz 2012.
gadam šoferi bija individuālie komersanti,
un pārvadāto pasažieru skaits bija viens no
kritērijiem, kas tika ņemts vērā, vērtējot
viņu darba rezultātus. Tagad šoferu alga

Uz Jelgavas Autobusu parka sūdzību un
ierosinājumu tālruni saņemtie zvani
2015. gada jūnijā – 18
2015. gada maijā – 11
2015. gada aprīlī – 13
2015. gada martā – 9
2015. gada februārī – 8
2015. gada janvārī – 16
2014. gada decembrī – 16
2014. gada novembrī – 11
2014. gada oktobrī – 18
2014. gada septembrī – 26
2014. gada augustā – 13
2014. gada jūlijā – 11
2014. gada jūnijā – 12
Apmēram 51 procents sūdzību ir par autobusos atstātām mantām (somām, lietussargiem, makiem, fotoaparātiem, cepurēm,
cimdiem, šallēm utt.), apmēram 24 procenti –
par šofera rīcību, arī apmēram 24 procenti –
par skolēnu kartēm, to izmantošanas kārtību un
darbības principiem, apmēram 1 procents – citas
(dzīvnieku un bagāžas pārvadāšana, autobusu
saraksts u.c.).

Cilvēki mēdz sūdzēties, ka autobuss
kavējas. Ir pat tādi pasažieri, kas
Jelgavas Autobusu parkam piezvana
un ierosina noregulēt laiku pēc viņa
rokas pulksteņa. Lai nebūtu domstarFoto: Ivars Veiliņš
pību, uzņēmumā laika atskaitei tiek
SIA «Jelgavas autobusu parks» labprāt izmanto dažādas jaunāko tehnoloģiju piedāvātās iespējas, lai uzlabotu izmantots starptautiskais globālais
darba kvalitāti. «Tas gan palīdz vadīt uzņēmumu, optimizējot resursus, gan disciplinē šoferus, jo tagad var izsekot pulkstenis, kas pieejams interneta
katrai autobusa kustībai un šofera darbībai,» norāda uzņēmuma valdes loceklis Gints Burks (no labās) un Pārva- adresē time.is.
dājumu nodaļas vadītājs Gatis Dūmiņš.
tiek aprēķināta arī pēc citiem kritērijiem,» darbības patērē vairāk degvielas. Vēl sisstāsta G.Dūmiņš.
tēma ļauj pārbaudīt, cik katrs transportlīdzeklis ilgi darbinājis sildītāju. Sistēma
Ātrāk par 100 kilometriem neiet rāda, ka, piemēram, šogad no 1. līdz 15.
«Nesen saņēmām sūdzību, ka mūsu janvārim vienā konkrētā transportlīdzeklī
mikriņš esot braucis uz Rīgu ar ātrumu 120 sildītājs darbināts 9 stundas un 58 minūtes.
kilometri stundā,» norāda JAP vadītājs. Tāpat var apskatīties, kāds ir bijis konkrētā
Viņš skaidro, ka tas tehniski nemaz nav transportlīdzekļa nobraukums. Tas ļauj apiespējams, jo, lai uzņēmums no Autotrans- rēķināt degvielas patēriņu, lai noskaidrotu,
porta direkcijas saņemtu pasažieru pārva- vai tas ir objektīvs.
dātāja licenci, visiem transportlīdzekļiem
Vēl uzņēmuma teritorijā ir ierīkota
jābūt aprīkotiem ar ātruma ierobežotāju. videonovērošana, un vairākas kameras ir
«Mūsu mikriņiem ātruma ierobežotājs ir tieši teritorijā esošajā degvielas uzpildes
aktivizēts pie 100 kilo- stacijā. Tāpat tehniski ir radīta sistēma,
metriem stundā. Ja pie ka no autobusa bākas degvielu noliet nav
simta šoferis vēl mēģi- iespējams.
nās paātrināties, ātruma
ierobežotājs to neļaus Pierādīja, ka nav vainīgs
– mikriņš ātrumu vairs
Vēl viena no tehnoloģiju iespējām ir
neuzņems,» skaidro videoreģistrs autobusā. Šobrīd uzņēmums
G.Burks. Tomēr to vēl testa režīmā ar tādiem ir aprīkojis vien davar pārbaudīt «Mapon» žus autobusus, bet šoferi paši tos uzstāda
sistēmā pēc konkrētā savā maiņā. Ir arī bijuši vairāki gadījumi,
transportlīdzekļa ātru- kad videoreģistrā fiksētais palīdz šoferim
ma līknes. «Pastāv arī ie- pierādīt, ka viņš nav vainīgs. «Saņēmām
spēja šajā sistēmā uzlikt sūdzību, ka autobusā kritusi sieviete un
brīdinājumu, piemēram, guvusi traumas. Viņas tuvinieki vēlējās
konkrētiem transport- ierosināt lietu un tiesas ceļā saņemt komlīdzekļiem par ātruma pensāciju, un pie mums ieradās policija.
ievērošanu – ja tiks pārsniegts noteiktais Izmantojot videoreģistra datus, izdevās
ātrums, uz dispečeru datora ekrāna izlēks noskaidrot, ka autobuss apstājās pieturā
paziņojums,» viņš papildina.
un kundze no tā izkāpusi, bet kritiens
noticis jau ārpus autobusa. Viņai palīgā
Neatrunāsies ar aukstu ziemu
piesteidzās divas sievietes, arī šoferis izkāAgrāk JAP bija problēma ar pārāk lielu pa un apjautājās, vai viss kārtībā. Kundze
degvielas patēriņu, kas neatbilda nobrauk- teica, ka viss būs kārtībā, ātrā palīdzība
tajiem kilometriem. Viens no populārā- netika izsaukta. Kad policija noskatījās šo
kajiem paskaidrojumiem: bija auksts, un materiālu, atteicās ierosināt lietu,» stāsta
ieslēdzu sildītāju. Cīnoties kompleksi, JAP Pārvadājumu nodaļas vadītājs. JAP vadīar šo problēmu gandrīz ticis galā. G.Burks tājs piebilst, ka autobusiem ir arī tāda droskaidro, ka sistēma precīzi uzskaita katra šības sistēma, ka tie ar atvērtām durvīm
transportlīdzekļa nobrauktos kilometrus nevar pabraukt. «Nereti cilvēki sūdzas, ka
un tas jau ļauj aprēķināt provizorisko autobuss sācis braukt un pasažieris durvīs
degvielas patēriņu. Ātruma līkne ar ievēris, piemēram, roku vai kāju. Es pat
bremzēšanas ceļiem ļauj izanalizēt šofera esmu demonstrējis, ka mūsu autobusos
braukšanas stilu, jo, kā zināms, strauja tas nav iespējams, jo ar atvērtām durvīm
bremzēšana, ātruma uzņemšana un citas tie nekustas no vietas,» tā G.Burks. Viņš

Jelgavas Autobusu
parka autobusi šā
gada jūnijā kopā ir
nobraukuši 337 608,2
km. Gadā visi autobusi
kopā apbrauktu apmēram 95 reizes apkārt
zemeslodei.

Jelgavas Autobusu parka pārvadātie pasažieri pa gadiem
2009.
Jelgavā

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.
(6 mēn.)

3,99 milj. 3,41 milj. 3,54 milj. 3,71 milj. 3,91 milj. 3,76 milj. 1,72 milj.

Starppilsētu 0,83 milj. 0,78 milj. 0,80 milj. 0,79 milj. 0,84 milj. 0,80 milj. 0,37 milj.

Pēc vecās kartes
autobuss mēdz
«braukt» pa zaļo
zonu – ielas un
infrastruktūra
rekonstruējot ir
mainījusies, un arī
autobusu maršrutus (gan attālumu,
gan laiku) nepieciešams koriģēt.
piebilst, ka moderno tehnoloģiju ieviešana
darbā ir viens no aspektiem, kas ļauj uzņēmumam jau vairākus gadus veiksmīgi piedalīties konkursā «Drošākais uzņēmuma
autoparks». Vēl tiek vērtēta arī autobusu
vadītāju profesionalitāte. 2014. gadā JAP
ieguva 4. vietu starp pasažieru pārvadātāju
uzņēmumiem, bet 2013. gadā – 3. vietu.

Atklāj shēmu

Videoreģistram ļoti nozīmīga loma ir situācijās, kad radušās domstarpības naudas
dēļ. G.Dūmiņš stāsta, ka bijis gadījums,
kad kāda sieviete pirms izkāpšanas no
autobusa šoferim uz letes nolika biļeti ar
domu, lai viņš to dod nākamajam pasažierim un tādējādi nopelna sev naudiņu.
Šoferis biļeti atdeva atpakaļ. Bijis arī, ka
pasažieris brauciena laikā biļeti pazaudēja, un tad šoferis varēja pierādīt, ka biļeti
ir izsniedzis. G.Dūmiņš stāsta, ka video
palīdzējis arī pieķert negodīgus šoferus,
kuri biļetes izsnieguši, bet tās bijušas vai
nu invalīdu, vai citas biļetes ar atvieglojumiem. Starpību starp biļešu cenu šoferis
piesavinājies. «Šo shēmu mums izdevās
atklāt, salīdzinot video redzamo laiku, kad
biļete izsniegta, ar informāciju no konkrētā
autobusa kases aparāta – ja kases aparāta
sistēma apliecināja, ka izsniegta biļete ar
atvieglojumiem, tad video skaidri redzams,
ka pasažierim tāda nepienākas,» stāsta
JAP pārstāvis. Viņš norāda, ka tieši pēc
izsniegto biļešu skaita tiek aprēķināts
pārvadāto pasažieru skaits. Piemēram,
Jelgavā 25. maršruta autobusā 9. jūlijā
laikā no pulksten 14.56 līdz 15.17 izsniegtas 32 biļetes.

apmēram par četriem procentiem, tomēr
JAP ieņēmumiem ir tendence pieaugt. Kā
tas iespējams? G.Burks skaidro, ka viens
no faktoriem bija tarifa izmaiņas, kas stājās
spēkā 2014. gada augustā, kad biļetes cena
no 70 centiem tika palielināta līdz vienam
eiro skaidras naudas norēķiniem un 85
centiem, maksājot ar jelgavnieka karti.
Otrs faktors – bezskaidras naudas norēķinu sistēmas ieviešana. Tas JAP ļauj naudu
par pakalpojumu saņemt daudz ātrāk un
pa tiešo no pasažiera. «Šobrīd apmēram
63 procenti pasažieru par braucienu norēķinās ar skolēna vai iedzīvotāja karti,
neizmantojot skaidras naudas norēķinus,»
norāda uzņēmuma vadītājs.

Mainījušās ielas

Digitālās iespējas ļāvušas pārveidot
Jelgavas pilsētas karti un pārmērīt autobusu maršrutus. «Pirms gadiem septiņiem
nebija pieejamas detalizētas Jelgavas un
piegulošo novadu vienotas digitālas kartes
un maršrutu trases tika zīmētas esošajos
digitālo karšu fragmentos ar roku. Tāpēc
veikt izmaiņas bija ļoti sarežģīti. Tagad ir
jauna karte – daudzas pilsētas ielas pēc
rekonstrukcijas ir mainījušās, ir uzstādīti
jauni luksofori, pārvietotas autobusu
pieturvietas, un tas viss ietekmē autobusa
veicamā maršruta ilgumu. Līdz ar to tika
veiktas izmaiņas visos pilsētas autobusu
sarakstos, tos pielāgojot reālajai situācijai,»
stāsta G.Dūmiņš. Viņš ieskicē: ja vienā
autobusa reisā ir 40 pieturas un, pārmērot
maršrutu, ir 200 metru starpība, tad gadā
šī maršruta autobuss reāli nobrauc apmēram par 70 kilometriem vairāk.
Jāpiebilst, ka 1. augustā stāsies spēkā
Bezskaidras naudas
izmaiņas autobusu kustības sarakstā.
norēķini pieaug
Jaunais autobusu kustības saraksts tiks
Valstī kopējā tendence ir, ka pārvadāto publicēts 30. jūlija laikrakstā «Jelgavas
pasažieru skaits krītas. Tāpat ir arī Jelgavā Vēstnesis» un būs pieejams arī mājas lapā
– pasažieru skaits gada laikā samazinājies www.jap.lv.
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5. vieta Eiropas čempionātā

Latvijas U-20 izlase izcīnījusi 5. vietu Eiropas čempionātā basketbolā, kas
ir otrais Latvijas visu laiku
labākais sasniegums.
Jelgavnieks Kristaps Pļavnieks (attēlā) aizvadīja
četras spēles, kopā gūstot 12 punktus.
«Komandas sniegums bija labs, lai gan
rūgtums mazliet ir, jo zinu, ka varējām pacīnīties par medaļām. Man pašam sanāca
vairāk cīnīties ar traumām un ar sevi, tāpēc
šajā čempionātā ne tuvu neparādīju savu
labāko sniegumu,» tā viņš. Izlasē spēlēja
vēl divi basketbolisti, kuri kopā ar Kristapu
aizvadītajā sezonā pārstāvēja BK «Jelgava»,
– Dāvis Geks un Rohards Lomažs.
Foto: www.fibaeurope.com

Piedalīsies Eiropas
Jaunatnes olimpiādē

No 25. jūlija līdz 1. augustam Gruzijas
galvaspilsētā Tbilisi notiks 13. Eiropas
Jaunatnes olimpiāde. Sacensībās savu
sportisko meistarību plāno pārbaudīt
50 Eiropas valstu jaunie sportisti vecumā no 15 līdz 18 gadiem. Latvijas
komandas sastāvā iekļauti 72 sportisti,
kuri startēs septiņos no deviņiem sacensību programmā paredzētajiem sporta
veidiem: vieglatlētikā, peldēšanā, vingrošanā, tenisā, džudo, riteņbraukšanā,
basketbolā. Latvijas delegācijā iekļauti
arī seši jelgavnieki – basketbolisti Janeta Rozentāle, Katrīna Kārkle, Armands
Berķis un Maksims Husko, peldētājs
Vladimirs Šinkus un džudiste Darja
Čerņikova.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Uzvar «Ghetto Games»
turnīrā

Kluba «Kamakura»
sportists
Artūrs Grigulis sevi
pierādījis «Ghetto Games» cīņu pasākumā Rīgā, pirmajā raundā izcīnot uzvaru
ar tehnisko nokautu. Viņš spēkojās ar
rīdzinieku Džamolidinu Jergaševu. «Cīņai sākoties, Artūrs ieskrēja pretiniekam
kājās, nogāžot viņu parterā. Viņš ieņēma
vadošo pozīciju un kontrolēja cīņas
gaitu. Raunda izskaņā Artūram izdevās
saķert oponenta kaklu un, pielietojot
žņaugšanas paņēmienu, uzvarēt,» tā
treneris Edmunds Ķirsis, piebilstot, ka
Artūrs progresē ar katru cīņu.

Ļauj uzvarēt citiem

Aizvadīts Jelgavas strītbola čempionāta
3. posms. Vecākajā grupā šoreiz nepiedalījās pirmo divu posmu uzvarētāji
«Armet», tāpēc iespēja uzvarēt un iesaistīties cīņā par kopvērtējuma līderu titulu
bija citiem. 3. posmā vecākajā grupā uzvarēja komanda «Mustāž», kurā spēlēja
Andris Justovičs, Rolands Vereščagins un
Kalvis Krūmiņš. Jaunākajā grupā uzvara
komandai «KKPD», kurā spēlēja Emīls
Stepiņš, Adrians Ganuļevičs un Mārtiņš
Vīgants. Viņi uzvarēja arī 2. posmā,
savukārt 1. posmā palika otrie. Jāatgādina, ka šogad strītbola čempionātam
ir seši posmi. Trīs jau aizvadīti, trīs vēl
priekšā. Nākamie posmi notiks 29. jūlijā,
12. augustā un 26. augustā pulksten 18
pie Sporta halles Mātera ielā 44a.
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Meklē darbu
Vīrietis meklē jebkādu darbu. Tālrunis 29870655.
Krāšņu, skursteņu mūrnieks. Tālrunis 25972357.
Meklēju darbu jūsu vasarnīcā, protu daudzus darbus. Ir autovadītāja tiesības. Tālrunis 29726383.
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 29875546.
Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.

Piedāvā darbu
Restorāns bārs «Plate» (reģ.Nr.41703007150)
aicina darbā prasmīgu konditoru(-i). Pieteikties, sūtot CV pa e-pastu personals@kulk.lv
vai zvanot pa tālruni 63007719.
SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150) piedāvā
darbu santehniķim(-ei) ar pieredzi. Pieteikties, sūtot CV pa e-pastu personals@kulk.
lv vai zvanot pa tālruni 63007719.

Pērk

Uz Maķedoniju – ar vienu vārtu pārsvaru
 Krišs Upenieks

UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas 2. kārta

Jau šodien Maķedonijas galvaspilsētā Skopjē FK «Jelgava»
aizvadīs atbildes spēli Eiropas
līgas 2. kvalifikācijas kārtā pret
vietējo komandu «Rabotnič
ki». Pirms nedēļas Jelgavā
uzvaru spēles izskaņā izdevās
izraut mūsu futbolistiem (1:0)
– vienīgos vārtus pēc Mārča
Oša auta iemetiena spēles 87.
minūtē guva Gļebs Kļuškins.
Kā jau tas bija gaidāms, 16. jūlija vakarā,
kad FK «Jelgava» aizvadīja pirmo 2. kvalifikācijas kārtas spēli pret Maķedonijas
«Rabotnički», brīvu vietu stadionā gandrīz
nebija. Jāatgādina, ka mūsu futbolisti jau
pirmajā Eiropas līgas kvalifikācijas kārtā
sarūpēja pamatīgu sensāciju, pārvarot
spēcīgās Bulgārijas čempionāta ceturtās
vietas ieguvējas «Litex» barjeru, tādēļ
interese par Eiropas līgas spēlēm ir liela.
Zīmīgi, ka arī pirmo kvalifikācijas kārtu
maķedonieši sāka ar zaudējumu izbraukumā pret Tallinas «Floru» (1:0), bet atbildes
spēlē savā mājas arēnā spēja atspēlēties
un uzvarēt divu spēļu summā ar 2:1. Tas
liecina, ka visi galvenie notikumi šajā
divcīņā vēl tikai priekšā.
FK «Jelgava» galvenais treneris Vitālijs
Astafjevs pēc izcīnītās uzvaras bija patiesi
laimīgs: «Apsveicu visus komandas līdzjutējus, pilsētu, Latvijas futbolu! Pretinieks
mums tika spēcīgs, un minimumu esam iz-

FK «Jelgava» – FK «Rabotnički» 1:0 (0:0)
Vārti: Kļuškins 87’
FK «Jelgava»: Ikstens, Ošs, Diallo,
Gubins, Freimanis (Redjko 86’), Latka,
Bogdaškins, Kļuškins, Eriba (Kiriļins 56’),
Sosranovs, Suškins (Malašenoks 63’).
FK «Rabotnički»: Božinovskis, Siljanovskis, Ristevskis, Cikarskis (Mitrovs 88’),
Ilijevskis, Vujčičs, Petroviks, Altiparmakovskis (Jovanovskis 79’), Trajčevskis, Anene,
Ilijoskis (Sahiti 65’).

Foto: Raitis Supe

Komandas kapteinis Gints Freimanis pārliecināts, ka maķedoniešu barjera ir pārvarama, tomēr tam būs nepieciešama milzīga pašatdeve laukumā. «Viņi noteikti
centīsies kontrolēt notikumus laukumā, tādēļ arī mums izbraukumā jācenšas gūt
vārtus. Ja tas izdosies, «Rabotnički» uzvarai divu spēļu summā būs jāgūst jau trīs
vārti, bet tik daudz šosezon vēl neesam ielaiduši ne pret vienu pretinieku,» mūsu
komandas izredzes komentē G.Freimanis.
pildījuši – uzvarējām mājas spēli. Zinājām,
ka maķedonieši vairāk kontrolēs bumbu,
bet mēs cerējām uz pretuzbrukumiem un
standartsituācijām, ko arī izdevās izmantot. Skaidrs, ka pretinieks meistarības ziņā
ir spēcīgāks, taču no spēles atkal izspiedām

maksimumu, un par to esmu pateicīgs
puišiem. Tā ir vēl viena sensācija.»
Uz Skopji ar kompānijas «Air Baltic»
čarterreisu 18 futbolisti, astoņi komandas
personāla pārstāvji un pavadošā delegācija
85 līdzjutēju sastāvā devās jau otrdien.

Trešdien komanda aizvadīja oficiālo treniņu, bet spēles sākums ceturtdien pēc
Latvijas laika būs pulksten 21. Šo spēli
nebūs iespējams vērot televīzijā, tādēļ,
lai sekotu līdzi tās gaitai, būs jāizmanto
interneta iespējas.
Ja jelgavniekiem izdosies pārvarēt
maķedoniešu barjeru, jau pēc nedēļas, 30.
jūlijā, sacensību trešajā kvalifikācijas kārtā
būs jāspēlē pret turku «Trabzonspor» un
Luksemburgas «Differdange 03» pāra
uzvarētāju. Šī pāra pirmajā spēlē Turcijā
ar rezultātu 1:0 uzvarēja «Trabzonspor».
Diemžēl atbilstoši UEFA prasībām trešās
kvalifikācijas kārtas spēli vairs nevarēs
aizvadīt Zemgales Olimpiskā centra stadionā (ZOC). Minimālās prasības paredz,
ka stadionā jābūt vismaz 4500 sēdvietām
(ZOC ir tikai 1600), kā arī tam jābūt aprīkotam ar mākslīgo apgaismojumu. Šīm
prasībām Latvijā atbilst tikai «Skonto»
stadions Rīgā un «Daugavas» stadions
Liepājā.

Dzintara krelles, kulonus un piespraudes.
T.20323336
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Pārdod
Audi 80 – B4. Benzīns. T.26514159
Smilti, granti, šķembas, melnzemi. T.26782868
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Kantainās ozola skaidu briketes 135 EUR.
T.29907466
Bērza kantainās skaidu briketes 125 EUR.
T.27029553

Izīrē
Viesnīcas «Jelgava» ēkā izīrē telpas ar
kopējo platību 73,9 m²; ar atsevišķu ieeju
no upes puses. Tel.28357481.

Dažādi
Pļauju zāli ar trimmeri. Zāģēju malku. T.27705294
Santehniķis! Krānu, podu, izlietņu, sifonu, vannu,
dušu utt. nomaiņa, uzstādīšana T.28861525
Juvelieru darbnīca, Raiņa 3A – 28, piedāvā
izgatavošanu pēc individuāliem pasūtījumiem, gravēšanu, kā arī remontus un
izstrādājumu atjaunošanu. T.28894139.
Pļauju zāli. T.25994203
Kvalitatīva meistaru komanda veiks remonta
darbus jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/likvidēt uzņēmumu; iesniegt prasību tiesā (maksātnespēja). Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv
Piedāvājam izbaudīt mirkli ar atpūtas kuģīti «Carpe diem» visu veidu jūsu pasākumiem. T.26434520.

«ProKart» sacensībās pilsētas centrā jelgavniekiem trīs zelta medaļas

Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija. T.25904905

 Krišs Upenieks, Ilze KnusleJankevica

Aku urbšana. T.29167212

Jau otro gadu Jelgavas centrā
norisinājās «ProKart» kartinga sacensības. Jelgavnieki
šogad kartinga sacensību 3.
posmā mājās izcīnīja trīs zelta medaļas, kas ir par vienu
vairāk nekā pērn. «Pagaidām
vēl pāragri teikt, vai šādas
sacensības Jelgavā notiks arī
nākamgad, bet, ja būs, tad
noteikti izvērtēsim abu gadu
pieredzi, lai atrastu optimālāko pasākuma formātu,» norāda pasākuma organizators
Jānis Kuķis.
«ProKart» sacensības ir turnīrs
profesionāliem kartinga braucējiem,
un šogad tam ir pieci posmi. 3. posmā
Jelgavā no mājiniekiem zelta medaļu
izcīnīja Mikus Jasevičs (Minimax),
Krišs Jaunzemis (Senior) un Ēriks
Gasparovičs (KZ2 Master), kurš ir arī
viens no idejas par kartingu pilsētas
ielās iniciatoriem. «Man nebija šaubu,
ka braukšu arī šogad. Vienmēr braukšu,
kamēr būs sacensības ielās – es savos
gados novērtēju lietas, kuras ir vienreizējas,» tā viņš, piebilstot, ka šogad
interese par iespēju braukt pilsētas
ielās bijusi vēl lielāka nekā pērn un
tas radījis jau nopietnāku sacensību
noskaņu. Sudraba medaļu izcīnīja divas

meitenes – Veronika Golovačova (Junior) un Lita Mediņa (TK Junior), kā
arī Kristaps Gasparovičs (Senior). Mūsu
komanda pēc trīs posmiem kļuvusi arī
par labāko kopvērtējumā. Kā skaidro
Ē.Gasparovičs, komandas vērtējumā
tiek ieskaitīti piecu sportistu rezultāti,
tomēr Jelgavu šogad jau ir pārstāvējuši
13 sportisti.
«ProKart» posmā piedalījās arī braucēji no Austrijas, Lietuvas, Igaunijas
un Krievijas.
Jāpiebilst, ka Jelgavā notika ne vien
Latvijas kartinga čempionāta 3. posms,
bet arī amatieru sacensību «OpenKart»
9. posms, kurā uzvaru izcīnīja mūsu
K.Jaunzemis. Viņš ir arī kopvērtējuma
līderis. «Šajās sacensībās, samaksājot
dalības maksu, var piedalīties ikviens
interesents. Te tehnika ir mazāk ātra un
vienkāršāka nekā profesionāļu klasē,»
atšķirību skaidro Ē.Gasparovičs. Viņš
norāda, ka pēdējā laikā ir manāma lielāka interese par kartingiem un tehniku,
un tieši tas arī ir kartinga sacensību un
Inženieru dienu mērķis – veicināt jauniešu interesi par tehniku un piedāvāt
alternatīvus brīvā laika pavadīšanas
veidus. «Tā ir iespēja apgūt tehniku,
braukšanas māku, un, ja gribas arī adrenalīnu, tad to var noķert trasē – tas
ir tā saucamais kontrolētais adrenalīns,
nevis pārgalvība uz ielas ar neparedzamām sekām,» tā Ē.Gasparovičs.
Šogad Inženieru dienās bija arī divi
jauninājumi – supermoto un vēsturis-

Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Kravu pārvadājumi ar busu. Tālrunis 25446667
SIA «Kreatīvs», ražotājs. Apbedīšanas
piederumi. Liela izvēle pieminekļiem, apmalēm, futlāriem utt. Kapu labiekārtošana.
Zemas cenas. T.26393177, 29537176
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

Šogad otro reizi Jelgavas centrā – ap Hercoga Jēkaba laukumu izveidotā trasē
– notika kartinga sacensības gan profesionāļiem, gan amatieriem. Par īstu izaicinājumu sportistiem parūpējās laiks, sūtot lietu un padarot trasi slidenāku
un bīstamāku. Organizatori ar pasākuma norisi ir apmierināti un priecājas, ka
skatītāju interese bijusi diezgan liela.
Foto: Raitis Supe
ko spēkratu sacensības. Organiztors
J.Kuķis gan bilst, ka tas vairāk bija šovs,
nevis sacensības, – lai dažādotu pasākuma programmu un skatītājiem būtu
interesantāk. «Ir patiešām liels gandarījums, ka cilvēki skatījās gan sacensības
un paraugturnīrus, gan apmeklēja izglītības iestāžu un uzņēmumu stendus,»
tā viņš, piebilstot, ka vislielākais prieks

tomēr esot par to, ka nāca ģimenes ar
bērniem. Viņš pauda cerību, ka, visu
izvērtējot, pozitīvo momentu ir vairāk
nekā slēgto ielu radītās neērtības. «Ja
Jelgavā vēl notiks kartinga sacensības,
visdrīzāk darba dienas rītā pilsētas ielas
netiks slēgtas, jo, jāatzīst, tas laikam
šoreiz arī radīja vislielākās neērtības un
neapmierinātību,» tā J.Kuķis.

PĀVELS ZAJAKINS (1929. g.)
MARIJA ISAJEVA (1931. g.)
ZENTA KARPUSOVIČA (1924. g.)
VALERIJS KOTKOVS (1964. g.)
STEFANIJA PABĒRZA (1918. g.)
MIRDZA MARČENKO (1940. g.)
OLGA KUZMINA (1921. g.)
SILVIJA RUPLE (1933. g.)
STEFANIJA EIDINTIENE (1923. g.)
AIVARS RIEKSTS (1940. g.)
SPODRA GULBE (1937. g.).
Izvadīšana 23.07. plkst.14 Bērzu kapsētā.
JŪLIJA ĀBOLIŅA (1919. g.).
Izvadīšana 23.07. plkst.13 Zanderu kapsētā.
ROBERTS SUTENS (1945. g.).
Izvadīšana 23.07. plkst.16 Zanderu kapsētā.
JURIS ČUBA (1940. g.).
Izvadīšana 24.07. plkst.16 Meža kapsētā.
VALIJA BADŪNE (1940. g.).
Izvadīšana 24.07. plkst.14 Meža kapsētā.
ARNOLDS NEVEROVSKIS (1945. g.).
Izvadīšana 24.07. plkst.12 no Jelgavas Katoļu
katedrāles uz Bērzu kapsētu.
IRISA BEIHMANE (1951. g.). Izvadīšana
24.07. plkst.12 no Zanderu sēru nama uz
Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 27. jūlijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2060.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 144.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs “Top-Shop” piedāvā».
10.50 «Mazulis ar piegādi». Vācijas komēdija. 2009.g. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs “Top-Shop” piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.25 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
13.55 «Televeikala skatlogs “Top-Shop” piedāvā».
14.10 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 126.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 143.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2060.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Izsauciet vecmāti! 4». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
22.10 «Cara dārgumus meklējot». Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Selfridžs». Seriāls. 3.sērija.
0.15 «Šerloks 3. Mistērija ar skeletu». Lielbritānijas seriāls.
1.50 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls». (angļu val., ar subt.).
7.00 «Radīti mūzikai».*
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 125.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 12.sērija.
11.10 «Balss pavēlnieks».*
12.55 «Izolētie latvieši». Dokumentāla filma.
13.35 «Eiropas spēles Baku 2015». Peldēšana. Fināli.
14.35 «Peldēšana».
15.45 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 76.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
19.00 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 13.sērija.
19.50 «Amazone ar Brūsu Periju». Dok. daudzsēriju filma. 6.sērija.
20.50 «Gaismas pilsēta». ASV fantāzijas filma. 2008.g.
22.35 «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.15 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
1.05 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.35 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 3».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 96.sērija.
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.20 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 11.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 10.sērija.
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 21.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Seriāls. 2014.g. 22.sērija. Turpinājums.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Brāļu sazvērestība». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 2.sērija.
23.10 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 7.sērija.
0.05 «Veiksmīgs uzņēmējs».
0.40 «Attīstības kods».
1.10 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 21.sērija.
1.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 10.sērija.
2.35 «900 sekundes».
4.15 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Melnais saraksts». Seriāls. 2.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 4.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls.
9.00 «Transformeri 3». ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2011.g.
12.00 «Māmiņu klubs 8».
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.30 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 8.–10.sērija.
15.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
16.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
16.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
21.00 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 2.sērija.
22.00 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
23.00 «Krīze». ASV seriāls. 5.sērija.
0.00 «Bīstamā paradīze». 2.sērija.
1.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls.
1.30 «Melnais saraksts». Seriāls. 2.sērija.
2.15 «Īstās mājsaimnieces. Orindža 4». Realitātes seriāls.
3.00 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 28. jūlijs
LTV1
5.00 «100 līdz 100».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 29.sērija.
6.35 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2061.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 145.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs “Top-Shop” piedāvā».
10.50 «Utta Danella. Vētras mākoņi laulības debesīs».
Melodrāma. 2013.g.
12.35 «Televeikala skatlogs “Top-Shop” piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.20 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
13.50 «Televeikala skatlogs “Top-Shop” piedāvā».
14.05 «Province».*
14.35 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 30.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 127.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 144.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2061.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 31. un 32.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.

21.10 «Kaisles noziegumi». Zviedrijas daudzsēriju krimināldrāma.
2013.g. 3.sērija. (ar subt.).
22.50 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Lilīhammera 2». Seriāls. 3.sērija.
0.15 «Slepkavība pilī». LTV iestudējums. 3.sērija.
1.10 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. “Deutsche Welle” žurnāls».
7.00 «Radīti mūzikai».*
8.40 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 126.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 13.sērija.
11.10 «Balss pavēlnieks».*
12.45 «100 g kultūras. Personība».*
13.30 «Eiropas spēles Baku 2015». Volejbols. Fināls.
Turcija – Azerbaidžāna.
15.45 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 77.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 14.sērija.
19.55 «Ceļojums gar Nīlu». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
20.55 «Tēvs Brauns 2». Seriāls. 9.sērija.
21.50 «Kāpēc esmu viens?»*
22.35 «Piektdienas vakariņas 2». Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
23.30 «Amazone ar Brūsu Periju». Dok. daudzsēriju filma. 6.sērija.
0.30 «Dikte». Seriāls. 3.sērija.
1.25 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 3».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 97.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 7.sērija.
12.00 «Villa pie ezera». Vācijas seriāls. 1.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 11.sērija.
15.35 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 23.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 24.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Rozamunde Pilčere. Dzīves vidū». Romantiska drāma. 2012.g.
23.05 «Viņi atgriežas 2». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
0.05 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
1.00 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.25 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 11.sērija.
2.10 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 97.sērija.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Melnais saraksts». Seriāls. 3.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 5.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls.
9.00 «Vienības mamma». ASV ģimenes komēdija. 2009.g.
11.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 17.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.30 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 11.–13.sērija.
15.15 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 1.sērija.
16.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
16.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 12.sērija.
22.00 «Zem kupola 2». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
23.00 «Svešais starp savējiem 3». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
0.00 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
1.00 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls.
1.25 «Melnais saraksts». Seriāls. 3.sērija.
2.15 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 17.sērija.
3.00 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 29. jūlijs
LTV1
5.00 «100 līdz 100».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 31.sērija.
6.35 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2062.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». (ar subt.). 2012.g. 146.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs “Top-Shop” piedāvā».
10.50 «Izsauciet vecmāti! 4». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
11.50 «Selfridžs». Seriāls. 3.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs “Top-Shop” piedāvā».
13.05 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.35 «Kas te? Es te!»*
14.05 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs “Top-Shop” piedāvā».
14.35 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 32.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 128.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 145.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2012.g. 2062.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 33. un 34.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.15 «Vecā jūrnieku ligzda». Rīgas kinostudijas drāma. 1989.g. 3.sērija.
22.30 «Šrilanka. Ziloņiem pa pēdām». 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Īstās latvju saimnieces».*
0.15 «Emīls Dārziņš». LTV iestudējums. 4.sērija.
1.15 «Dzīve baletā». Rīgas balets: 20.gs. 70.–80.gadi.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 8.sērija.
6.30 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
7.00 «Radīti mūzikai».*
8.40 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 127.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 14.sērija.
11.10 «Balss pavēlnieks».*
12.50 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).

tv programma
13.20 «Dzimis Eiropā».* Par ieguvumiem un zaudējumiem
jaunajās dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Eiropa fokusā. “Deutsche Welle” žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 78.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «700 pasaules brīnumi».*
19.00 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 15.sērija.
19.50 «Orbīta – planētas Zeme ceļš». Dokumentāla daudzsēriju
filma. 2.sērija.
20.50 «100 g kultūras. Personība».*
21.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
22.05 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
23.05 «Dzimis Eiropā».* Par ieguvumiem un zaudējumiem jaunajās dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.
23.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
0.10 «Kāpēc esmu viens?»*
0.55 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.25 «Eiropa fokusā. “Deutsche Welle” žurnāls».

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 3».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 98.sērija.
11.00 «Noziegumam pa pēdām 11». ASV detektīvseriāls. 22.sērija.
12.00 «Rozamunde Pilčere. Dzīves vidū». Romantiska drāma. 2012.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Seriāls. 2014.g. 25.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Seriāls. 2014.g. 26.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 17.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 16.sērija.
22.05 «Īstenā drošsirdība». ASV vesterns. 2010.g.
0.15 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
1.05 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
1.50 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 98.sērija.
2.30 «Šodien novados».
2.40 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Melnais saraksts». Seriāls. 4.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 6.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls.
9.00 «Aukle 3». ASV ģimenes filma. 2009.g.
11.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 18.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.30 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 14.–16.sērija.
15.15 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 2.sērija.
16.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
16.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
23.25 «Izdzīvojušie». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
0.20 «Apokalipses vēstneši». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
1.10 «Melnais saraksts». Seriāls. 4.sērija.
2.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 18.sērija.
2.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 30. jūlijs
LTV1
5.00 «100 līdz 100».*
5.30 «Ekvadora».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 33.sērija.
6.35 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2063.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 147.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs “Top-Shop” piedāvā».
10.50 «Cara dārgumus meklējot». Dokumentāla filma.
11.50 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.45 «Televeikala skatlogs “Top-Shop” piedāvā».
13.05 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.35 «Kas te? Es te!»*
14.05 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs “Top-Shop” piedāvā».
14.35 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 34.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 129.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 146.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 2012.g. 2063.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 35. un 36.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Musketieri 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 4.sērija.
22.10 «Miranda». Komēdijseriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Kaisles noziegumi». Daudzsēriju krimināldrāma. 2013.g. 3.sērija.
1.15 «Lilīhammera 2». Seriāls. 3.sērija.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
7.00 «Radīti mūzikai».*
8.40 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 128.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 15.sērija.
11.10 «Balss pavēlnieks».*
12.50 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
13.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.45 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
15.45 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 79.sērija.
17.05 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «700 pasaules brīnumi».*
19.00 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 1.sērija.
19.50 «Pārtikas planēta». Dokumentāla filma.
20.55 «Īstās latvju saimnieces».*
21.55 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
22.25 «Orbīta – planētas Zeme ceļš». Dok. daudzsēriju filma. 2.sērija.
23.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
0.25 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.25 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».

LNT
5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 17.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».

Ceturtdiena, 2015. gada 23. jūlijs
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 3».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 99.sērija.
11.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 16.sērija.
12.00 «Mans sievišķais es». Vācijas un Austrijas melodrāma. 2013.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 18.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 12.sērija.
22.05 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 8.sērija.
23.05 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 2.sērija.
0.00 «Dārgie pīšļi». ASV, Lielbritānijas un Jaunzēlandes trilleris. 2009.g.
2.10 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Melnais saraksts». Seriāls. 5.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 7.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls.
9.00 «Lesija». ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 1994.g.
11.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 19.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 22.sērija.
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.30 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 17.–19.sērija.
15.15 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
16.15 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 29.sērija.
16.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 4».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 3». Latvijas seriāls. 2015.g. 29.sērija.
21.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 11.sērija.
22.00 «Neiespējamā misija». Spraiga sižeta trilleris. 1996.g.
0.05 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls.
1.15 «Melnais saraksts». Seriāls. 5.sērija.
2.05 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 19.sērija.
2.55 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 31. jūlijs
LTV1
5.00 «100 līdz 100».*
5.30 «Ekvadora».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 35.sērija.
6.35 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 3.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 148.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs “Top-Shop” piedāvā».
10.50 «Kalle nāk». Seriāls. 11. un 12.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs “Top-Shop” piedāvā».
12.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.20 «Dabas grāmata».*
13.50 «Televeikala skatlogs “Top-Shop” piedāvā».
14.05 «Province».*
14.35 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 36.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 130.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 2012.g. 147.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Viktorija». Rīgas kinostudijas drāma. 1988.g.
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Agata Kristi. Miss Mārpla 6. Karību mistērija». Seriāls (ar subt.).
22.50 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.15 «Miranda». Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
1.25 «Kalle nāk». Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.00 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Pūtēju orķestru koncerts “Taures sauc”.

LTV7

TV3
5.00 «Melnais saraksts». Seriāls. 6.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 8.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.50 «Stenlijs 2». Animācijas seriāls.
7.15 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
9.00 «Viņi mīl sambu». Romantiska komēdija. 2000.g.
11.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 20.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 23.sērija.
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Bakugani». Animācijas seriāls.
13.30 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 20.–22.sērija.
15.15 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
16.20 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
17.35 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija” 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Supersuns». ASV piedzīvojumu filma. 2007.g.
22.00 «Gaišo atmiņu mūžīgais starojums». Romantiska drāma. 2004.g.
0.10 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls.
0.40 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
1.10 «Melnais saraksts». Seriāls. 6.sērija.
2.00 «Elementāri, Vatson! 2». Seriāls. 20.sērija.
2.50 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 1. augusts
LTV1
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.35 «Lesija». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Pinokio». Vācijas filma bērniem. 2013.g. 2.sērija. (ar subt.).
11.10 «Radīti mūzikai».*
12.50 «Mans zaļais dārzs».*
13.20 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». Lāsma Kauniste.
13.55 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».*
17.00 «Eksotiskās salas». Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».*
18.35 «Ielas garumā».*
19.05 «Šrilanka. Ziloņiem pa pēdām». 3.sērija.
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.20 «Sirds stīgu spēle». Koncerts vasaras vakarā Kuldīgas estrādē.
23.40 «Agata Kristi. Miss Mārpla 6. Karību mistērija». Seriāls.
1.20 «Festivāls “Baltica 2015”. Mantojuma vakars».*
3.30 «Rīga 2014. Koncerts “Žanis un Johanna. Mīlestība”».*
5.00 «Dzimis Eiropā».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Savējie». Seriāls. 4. un 5.sērija.
7.00 «Radīti mūzikai».*
8.55 «1000 jūdzes Ķīnā». 5.sērija.
9.25 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
10.00 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
1/2 fināls sievietēm. Pārraide no Austrijas.
11.00 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
1/2 fināls sievietēm.
12.05 «Rikijs». Vācijas ģimenes filma. 2014.g.
13.45 «Aculiecinieks».*
14.00 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
Spēle par 3.vietu sievietēm.
15.00 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
Fināls sievietēm.
16.00 «Pārtikas planēta». Dokumentāla filma.
17.05 «100 g kultūras. Personība».*
17.50 «Eiropa koncertos». Koncertierakstu žurnāls (angļu val., ar subt.).
18.40 «Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica 2012”. Dižkoncerts».*
20.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
21.00 «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
22.40 «SOKO Vismāra». Seriāls. 81. un 82.sērija.
0.20 «Miers, mīlestība un pārpratumi». Romantiska komēdija. 2011.g.
2.00 «Ziņģu ziņģe. Prieks un jautrība R.Paula ziņģu festivālos».*
3.55 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.30 «Troksnis».*

5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Gruzijā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
7.00 «Radīti mūzikai».*
8.35 «Noskaidrot patiesību». Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
9.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 129.sērija.
10.20 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 1.sērija.
11.10 «“SeMS” ceļo».*
12.10 «100 g kultūras. Personība».*
13.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls». (angļu val., ar subt.).
16.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 80.sērija.
17.05 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.30 «700 pasaules brīnumi».*
19.00 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 2.sērija.
19.50 «Aculiecinieks».*
20.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls». (angļu val., ar subt.).
21.00 «Leģendārie albumi. “Motorhead”». Dokumentāla filma.
22.00 «Miers, mīlestība un pārpratumi». Romantiska komēdija. 2011.g.
23.40 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
0.40 «Labākās latviešu mūzikas izlase. “Mikrofona” dziesmas».*
2.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».

LNT

LNT

5.00 «Melnais saraksts». Seriāls. 7.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 9.sērija.
6.30 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 13. un 14.sērija.
7.20 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
9.10 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
12.05 «Simpsoni 25». Animācijas seriāls.
12.35 «Mīlestība savvaļā 2». ASV realitātes šovs.
13.35 «Tēta nedienas 3». Realitātes šovs (ar subt.).
16.00 «Tēta nedienas». Realitātes šovs.
17.25 «Supersuns». ASV piedzīvojumu filma. 2007.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Savā vaļā». ASV un Kanādas animācijas filma. 2006.g.
21.10 «Bīstamās kāzas». ASV komēdija. 2003.g.
23.10 TV PIRMIZRĀDE. «Auklītes atriebība». ASV trilleris. 2012.g.
1.05 «Melnais saraksts». Seriāls. 7.sērija.
1.55 «Tēta nedienas». Realitātes šovs.
2.55 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 9.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 13. un 14.sērija.

5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 18.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 3».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 100.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «Priestera mīla». Vācijas melodrāma. 2005.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca “Grand Hotel”». Spānijas seriāls. 2011.g. 1.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 29.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 2014.g. 30.sērija.
18.55 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 19.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 9. un 10.sērija.
22.15 «Vecpuisis 11». Realitātes šovs. 9. un 10.sērija.
0.10 «Savvaļā». ASV piedzīvojumu drāma. 2007.g.
2.35 «Šodien novados».
2.45 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

5.00 «Nabaga Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 14.sērija.
5.45 «Luī 4». Seriāls. 1.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.15 «Kādas slimības vēsture 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 34.sērija.
7.05 «Trakie Ginesa rekordi».
7.35 «Jauniņā 3». Seriāls. 13.sērija.
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Latvijas faili. Laima». Dokumentālu filmu cikls. 2015.g.
12.00 «Vecpuisis 11». Realitātes šovs. 9. un 10.sērija.
14.05 «Brāļu sazvērestība». Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 2.sērija.
15.10 «Operācija “i” un citi Šurika piedzīvojumi». Komēdija. 1965.g.
17.10 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 12.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 12.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 5».
21.40 «Agata Kristi. Erkils Puaro 5». Seriāls. 5. un 6.sērija.
0.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.50 «Mans sievišķais es». Vācijas un Austrijas melodrāma. 2013.g.
3.20 «LNT brokastis».
4.50 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3

Svētdiena, 2. augusts
LTV1
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

Ceturtdiena, 2015. gada 23. jūlijs
6.02 «Province».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Jakari». Animācijas seriāls.
7.30 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.35 «Lesija». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dok. daudzsēriju filma. 7.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Ceļojums gar Nīlu». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».* Pārraide no Rīgas Debesbraukšanas
latviešu pareizticīgo baznīcas.
13.00 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».
Aurēlija Anužīte-Lauciņa.
13.30 «Bez mīlestības nedzīvojiet...» Dzied J.Sproģis.
14.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.00 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 9. un 10.sērija.
16.00 «Musketieri 2». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
17.00 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 10.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 «Mīlestības raža». Vācijas melodrāma. 2012.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.54 Sporta ziņas. 21.03 Laika ziņas.
21.10 «Šerloks 3. Triju zīme». Lielbritānijas seriāls (ar subt.).
22.50 «Eksotiskās salas». Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
23.50 «“Latvijas Radio 2” 20 gadu jubilejas koncerts».*
2.55 «Vidzemes koncertzāles atklāšana Cēsīs».*
4.45 «Momentuzņēmums».*
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.29 «Saknes debesīs».* (ar subt.).

LTV7
5.30 «Spots».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
6.35 «Sekotāji».*
7.35 «Pinokio». Vācijas filma bērniem. 2013.g. 2.sērija. (ar subt.).
9.15 «Rikijs». Vācijas ģimenes filma. 2014.g.
11.00 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
1/2 fināls vīriešiem. Pārraide no Austrijas.
12.00 «Aculiecinieks».*

Jelgavas 1. internātpamatskola
(Jelgavā, Institūta ielā 4)

paziņo, ka 2015. gada 11. augustā notiks
Valsts medicīniski-pedagoģiskā komisija
skolēnu uzņemšanai no 1. līdz 9. klasei
2015./2016. m.g. šādās mācību programmās:
•21015311 (speciālās izglītības programmā izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem);
• 21015411 (speciālās izglītības programmā izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām).
Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem un
pierakstu uz komisiju – darba dienās no plkst.9 līdz 14
līdz 2015. gada 31. jūlijam pa tālruni 63029794.

12.15 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
1/2 fināls vīriešiem.
13.15 «Aculiecinieks».*
13.30 «Sporta leģenda».* Uļjana Semjonova.
14.30 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
Spēle par 3.vietu vīriešiem.
15.30 «Aculiecinieks».*
15.45 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes pludmales volejbolā».
Fināls vīriešiem.
16.45 «Leģendārie albumi. “Motorhead”». Dokumentāla filma.
17.40 «Bellas dilemma». Vācijas melodrāma. 2013.g. (ar subt.).
19.20 «Ķerot lielos viļņus». ASV drāma. 2012.g.
21.25 «Dikte». Seriāls. 4.sērija.
22.15 «Pasaules kausa Centrāleiropas zonas posms jāšanas
sportā šķēršļu pārvarēšanā».
23.50 «Piektdienas vakariņas 2». Komēdijseriāls. 7.sērija.
0.20 «SOKO Vismāra». Seriāls. 83. un 84.sērija.
2.00 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
2.50 «Pekina 2008. Latvijas stāsts».
3.55 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.30 «Troksnis».*
5.29 «Spots».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Luī 4». Komēdijseriāls. 2.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.20 «Kādas slimības vēsture 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 35.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.35 «Jauniņā 3». Seriāls. 14. un 15.sērija.
8.30 «Galileo 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mediķi». Polijas seriāls. 2012.g. 12.sērija.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.30 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 8.sērija.
12.30 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dokumentāls seriāls. 27.sērija.
13.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.25 «Dzintara dziesmas 5».
16.30 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 9. un 10.sērija.
17.40 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 1.sērija. Turpinājums.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
18.55 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Latvijas faili. Hokeja leģendas». Dokumentālu filmu cikls. 2015.g.
21.10 «Villa pie ezera». Vācijas seriāls. 2.sērija.
23.10 «Detektīvs Valanders 3». Lielbritānijas daudzsēriju filma. 3.sērija.
1.00 «Priestera mīla». Vācijas melodrāma. 2005.g.
2.25 «Kādas slimības vēsture 2». Krievijas seriāls. 34. un 35.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.50 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3

16.10 «Izklausies redzēts». Muzikāls šovs.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Mīlestība savvaļā 2». ASV realitātes šovs.
20.10 «Dzelzs vīrs». ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2008.g.
22.50 «Mēs bijām kareivji». ASV spraiga sižeta filma. 2002.g.

ANGĻU VALODAS STUDIJA
AUGUSTĀ PIEDĀVĀ
BĒRNIEM no 4 gadiem – spēlēt teātri.
SKOLĒNIEM un JAUNIEŠIEM –
intensīvu sarunvalodas kursu, spēlēt teātri, izveidot
avīzi, galda spēli vai projektu angļu valodā.
PIEAUGUŠAJIEM – intensīvus sarunvalodas kursus.
IESPĒJAMA apmācība jūsu darba vietā.
IESPĒJAMAS individuālas vai pāra nodarbības.
Pieteikties pa tālruni 26456942.

1.30 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 8.sērija.
2.20 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
3.10 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 10.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.05 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija” 5».

«Vārds uzņēmējiem»
Skolas precēm – 40% atlaide

5.00 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 10.sērija.
6.30 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 15.sērija.
6.55 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.10 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
10.00 «Superbingo».
11.05 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
12.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 6».
14.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.35 «Savā vaļā». ASV un Kanādas animācijas filma. 2006.g.
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Tikai vienu dienu – 28. jūlijā – ikgadējā akcija: 40% atlaide
visām skolas precēm kancelejas preču veikalā «ARGA»
Pasta ielā 18, Jelgavā! Darba laiks 28. jūlijā – no plkst.9 līdz 18.

Atvērts jauns kravas automašīnu rezerves
daļu un smērvielu veikals

Esam jauns uzņēmums – SIA «AUTOPARTS» – kravas
automašīnu rezerves daļu un smērvielu veikals.
Mēs piedāvājam: rezerves daļas kravas automašīnām,
autobusiem, piekabēm, asīm; kravas auto, autobusu un
piekabju aksesuārus; profesionālos rokas instrumentus; eļļu, smērvielu un autoķīmijas vairumtirdzniecību.
Slēdzam līgumus ar uzņēmumiem.
Mēs atrodamies Rūpniecības ielā 11, Jelgavā. Tālrunis
26789334, e-pasts jelgava@autoparts.lv; www.autoparts.lv.

Darbu sāk SIA «AUTOSPA» serviss

Jelgavā darbu sāk jauns serviss – SIA «AUTOSPA»!
Piedāvājam: auto ķīmisko tīrīšanu, izmantojot «KOCH
CHEMIE» VIP produktus; riepu tirdzniecību, remontu
un maiņu; nano pārklājumus automašīnas virsbūvei
un stikliem; ātrās eļļas maiņu («TEXACO» un «FUCHS»
eļļas – oficiālie pārstāvji Zemgalē); auto kondicionieru
uzpildi, diagnostiku un remontu; gāzes iekārtu uzstādīšanu un apkopi; ritošās daļas remontu; akumulatoru
tirdzniecību; rezerves daļas jebkurai automašīnai; eļļu
un smērvielu vairumtirdzniecību.
Slēdzam līgumus uzņēmumu autoparku apkalpošanai.
Mēs atrodamies Rūpniecības ielā 11, Jelgavā.
Tālrunis 22075774, e-pasts info@autospa.lv;
www.autospa.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 31. jūlijā pulksten 19 – brīvdabas uzvedums: dziesmu spēle ar jokiem «Kāzas,
kāzas». Piedalās Latvijas Nacionālā teātra aktieri J.Āmanis, I.Kļavinskis, M.Egliens,
M.Brūveris, L.Zeļģe, U.Siliņš, Dailes teātra aktrise A.Dzērve, Liepājas teātra aktieri M.Eglinskis un TV šovu zvaigzne S.Prule. Biļešu cena – € 6 – 10 (Uzvaras
parkā).
 31. jūlijā no pulksten 21 līdz 2 – zaļumballe ar «Lauku muzikantiem». Ieeja
– € 3 (Pasta salā).
 1. augustā pulksten 18 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra izrāde: V.Pumpure «Kaimiņu
būšana». Režisore L.Ņefedova un D.Vilne. Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
 27. augustā pulksten 19 – enerģiskās un šarmantās dziedātājas Marijas Naumo
vas solokoncerts «Kādā jaukā dienā». Skanēs klausītāju iemīļotas viņas repertuāra
dziesmas jaunā aranžējumā, kā arī būs īpaši pārsteigumi. Biļešu cena – € 7 – 20.
Biļetes nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs (Jelgavas kultūras namā).

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 23. jūlijs

Ivara Klapera smalki netveramā
izjūta par gaismu un ēnu
Šī mēneša jubilāru mākslinieku Ivaru Klaperi izstādes atklāšanā sveica arī
viņa piecgadīgā mazmeita Jūlija. Interesanti, ka
I.Klapera jubilejas izstādē
«Gleznas» redzams arī
viņas rokraksts, proti, viņa
parakstījusies uz kādas no
gleznām, kas ir mākslinieka
meitas Ilzes īpašums un
apskatāma šajā izstādē.
«Tā glezna Ilzei mājās ir pie
sienas, un Jūlija, kad iemācījās rakstīt, blakus manam
parakstam «uzlika» savu
vārdu. Tā esot viņas glezna,» tā I.Klaperis.
Foto: Ivars Veiliņš

Izstādes
 Jūlijā – Latvijas dabas noskaņas Antas Rugātes fotogrāfijās un Viktora Vaņukova
mazās granīta skulptūras (k/n Lielajā foajē).
 Jūlijā – Jelgavas bērnu zīmējumu izstāde «Zemgales Eko» kalendāram (k/n
Garderobes foajē).
 Līdz 31. jūlijam – mākslinieces ezoteriķes Brigitas Ektermanes izstāde «Spēka
zīmes» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 31. jūlijam – Gaļinas Kuzminihas gleznu izstāde «Vasaras noskaņas»
(bibliotēkā «Pārlielupe»).
 Līdz 31. jūlijam – Kirīnas Platenbergas gleznu izstāde «Mazliet mākslas»
(Miezītes bibliotēkā).
 Līdz 31. jūlijam – Latvijas, Lietuvas, Horvātijas un Turcijas jauniešu veidoto
fotogrāfiju izstāde «Pinhole summer» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 9. augustam – Ivara Klapera izstāde «Gleznas» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 20. augustam – Jelgavas starptautiskā pasteļglezniecības plenēra darbu
izstāde «Sešas dienas ar Meistaru». Piedalās astoņi pašmāju mākslinieki, māksliniece no Šauļiem un Baranovičiem (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 30. augustam – Jelgavas mākslinieces Ludmilas Grīnbergas izstāde «Ziedi
sirds priekam» (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 6. septembrim – Anitas Paegles izstāde «Vasaras sapņi». Grāmatu ilustrācijas, iedvesmas objekti, markas, monētas, apsveikuma kartītes (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Jelgavnieces kāzu torte –
gardākā kūka Zemgalē
 Ritma Gaidamoviča

apvienojums – svaigās un ceptās siera
kūkas salikums ar zemenēm, kas pārPar «Rimi» rīkotā konkurklāta ar mastiku un ko rotā no rīspapīra
sa «Latvijas gardākā kūka»
izgriezti tauriņi.
Zemgales pusfināla uzvarēJautāta par kūkas nosaukumu
tāju atzīta jelgavniece Līga
«14&14», autore atklāj, ka skaitlis 14
Bandeniece-Silgaile, kura
viņas ģimenē ir ļoti nozīmīgs. Proti,
konkursā piedalījās ar savu
gan viņai, gan vīram 14. datumā ir
kāzu svinību kūku «14&14».
dzimšanas diena, viņu ģimenes auto
«Uz tādu rezultātu necerēnumura zīmē ir šis skaitlis, abi ar vīru
ju, jo konkurence bija ļoti
iepazinušies pulksten 14, bet 14. jūnijā
sīva, turklāt vairākas kūku
2014. gadā notikušas viņu kāzas.
cepējas bija ar daudz lielāku
«Protams, man ir milzīgs prieks par
pieredzi. Taču torte «14&14»
uzvaru. Jāatzīst gan, ka konkurence
bija ļoti pārdomāta – to gabija ļoti liela, jo piedalījās kūku cepējas
tavoju savām kāzām,» stāsta
ar lielu pieredzi, kuras strādā uz pasūL.Bandeniece-Silgaile. Viņa
tījumiem. Es jau esmu tikai amatiere,»
konkursa finālā Rīgā 15.
atzīst L.Bandeniece-Silgaile.
augustā pretendēs uz titulu
Jāpiebilst, ka L.Bandeniecei-Silgailei
«Latvijas gardākās kūkas
šie nav pirmie panākumi gardāko kūku
cepēja».
konkursā. 2013. gadā viņa piedalījās
žurnāla «Ieva» rīkotajā konkursā, kur
L.Bandeniece-Silgaile ikdienā strādā no Zemgales iekļuva finālā. «Biju jau
bankā un kūkas parasti cep ģimenes sakrāmējusi somu, lai nākamajā dienā
svētkiem. Viņa spriež, ka konkursā dotos uz finālu, taču naktī pulksten 4.30
uzvarēt palīdzējusi veiksme un tas, ka vīrs mani aizveda uz slimnīcu – meišī kūka bijusi pārtiņa bija izdomādomāta līdz sīkujusi piedzimt tieši
mam. «Tās receptajā dienā,» stāsta
tes izstrādē pirms
Zemgales gardākās
gada ieguldīju lielu
kūkas īpašniece.
darbu, lai tā būtu
Labākās recepgaršīga un izturētes autore balvā
tu vasaras svelmi,»
ieguva ceļazīmi uz
stāsta jelgavniece.
konkursa «LatviJāpiebilst, ka šī torjas gardākā kūka»
te žūrijas atzinību
finālu Rīgā 15. auieguva ne vien patīgustā un virtuves
kamās konsistences
kombainu, kas lieti
un garšu nianšu,
noderēs dažādu kubet arī īpaši oriģilinārijas brīnumu
nālā noformējuma
gatavošanai turpdēļ – kūku klāja
māk.
balta mastika un
Kopumā reģioviegli rīsa papīra
nālajā pusfinālā
tauriņi. «Patiesībā
piedalījās desmit
sākumā es negrisaimnieces, tostarp
bēju savu recepti
četras no Jelgavas
Foto: no organizatoru arhīva
atklāt, taču vēlme
– L.Bandeniece-Silpiedalīties konkursā bija lielāka. Pa- gaile, Marta Šeškena ar zemeņu-bazilizīstamā garšu eksperte Ilze Jurkāne šo ka torti, Tamila Novikova ar burkānu
torti nodēvēja par princešu kūku, tātad torti un Indijas riekstu krēmu un Biruta
milzīgo darbu, ko esmu ieguldījusi re- Velmere ar pīlādžogu trifeļu kūku.
ceptes tapšanā, novērtē arī citi,» stāsta
Ar konkursā pieteiktajām kūku reZemgales uzvarētājkūkas autore. Viņa ceptēm var iepazīties mājas lapā www.
piebilst, ka «14&14» ir divu siera kūku gardezi.lv.

 Ritma Gaidamoviča

«Viņā ir jūtama radošuma
dzirksts. Kādreiz varbūt klusināta, nepamanāma, taču izstādē
redzams, ka darbi ir dziļi, pārdomāti, ar savu noslēpumu.
Te vistiešākajā mērā redzama
Ivara smalki netveramā izjūta
par gaismu un ēnu. Tumšās
nianses jutekliski smalki izgaismojas,» tā par gleznotāja
Jelgavas Tautas gleznošanas
studijas vadītāja Ivara Klapera
jubilejas izstādi saka viņa kolēģe
māksliniece Anda Kalniņa. Vēl
līdz 9. augustam Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja Izstāžu zālē skatāma
šī mēneša jubilāra I.Klapera
izstāde «Gleznas».
I.Klaperim 70. dzimšanas diena bija
sestdien, 18. jūlijā. Atzīmējot to, Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja Izstāžu zālē eksponēta viņa personālizstāde.
«Lai gan es šai izstādei pretojos, jo tā ir
liela atbildība – aizpildīt muzeja lielo zāli,
tomēr šobrīd man ir gandarījums. Ne jau
katru dienu izdodas savus darbus apskatīt
vienkopus,» saka I.Klaperis, piebilstot, ka
izstāde parāda, cik dažādos virzienos viņš
strādā, bet vienojošais ir tas, ka vienmēr
mēģina notvert gaismu. «Noteikti nepiederu pie ražīgākajiem māksliniekiem, arī ne
pie tiem, par kuriem izdod grāmatas, un tās
mums pilsētā ir pelnījuši daudzi, taču tāds
nu es esmu. Mans rokraksts noteikti šeit ir
nolasāms,» pārliecināts I.Klaperis.

Pārdomu laiks

atzīst, ka ļoti palīdzējusi muzeja māksliniece
Mārīte Leimane, kura darbus sagrupēja tā,
lai izstāde nebūtu retrospektīva vai pārāk
raiba, bet gan ar akcentiem, un pašam
māksliniekam šķiet, ka ir izdevusies laba
noskaņa. Protams, ne visi viņa darbi ir
apskatāmi šajā izstādē. «Katram māksliniekam ir iesākti darbi, kas gaida savu
nobriešanu. Taču par tiem nevar stāstīt,
citādi tiem vairs nekad nepieķersies,» saka
I.Klaperis, atzīstot, ka šobrīd viņam ir
pārdomu laiks. «Jo vairāk glezno, jo lielāka
pieredze ir, un ļoti pārdomā, vai varēsi iecerēto «pacelt»,» saka mākslinieks.

«Ja skatītāju uzrunā kaut viens
mans darbs – tas ir daudz»

Lai gan citi mākslinieki jubilejas izstādēm
izvēlas filozofiskus nosaukumus, I.Klaperis
atzīst, ka ar nosaukumiem nemēdz aizrauties, tāpēc jubilejas izstādei tas ir tik vienkāršs – «Gleznas». «Tādi skaisti nosaukumi
ir pēdējā laika prasība, agrāk tā nebija. Bet
es neredzu tam nosaukumam jēgu, jo katrs
skatītājs, kurš atnāk, darbus uztver pa
savam. Viens ir tas, ko domā mākslinieks,
kas cits – ko skatītājs. Ja skatītāju uzrunā
kaut viens mans darbs – tas ir daudz,» saka
I.Klaperis.
Jāpiebilst, ka izstādē skatāmas ne tikai
I.Klapera radītās gleznas, bet arī portretu
skices, kurās var atpazīt arī pašmāju mākslinieci Ilizani Grīnbergu, Latvijas Mākslas
akadēmijas pasniedzējus, kas uzskicēti
lekciju laikā, un arī armijas laikā skicētās
kinoaktrises. Mākslinieka viena no kaislībām ir portreti, un arī šajā izstādē var skatīt
viņa ģimenes locekļu portretus, kā pats
saka, iedomu portretus un arī šogad tapušo
Elzas Radziņas portretu. To sākotnēji bija
iecerēts dāvināt muzejam, taču tā krājumā
jau ir trīs aktrises portreti, tālab I.Klaperis
muzejam dāvinās ainavu «Negaiss Biržos»,
kas arī tapusi šajā gadā. Līdzās portretiem
skatāmas arī ainavas, klusās dabas, īpaši
apbrīnojami un fascinējoši ziedu kārtojumi,
kā arī abstrakti gleznojumi.

Mākslinieks atzīst, ka viņam vienmēr
interesējis gleznā dabūt gaismu, jo bez tās
neesot nekā. «Es cenšos uz dzīvi skatīties
optimistiski, tieši tādēļ arī manām gleznām
pārsvarā ir vertikālie formāti, kad līniju ritmi iet uz augšu, uz kaut ko gaišu un skaistu,» saka jubilārs. Gatavojoties izstādei, viņš
veicis nopietnu atlasi, lai aptverti būtu visi «Varu tikai lepoties un lepoties»
viņa radošās darbības periodi. Mākslinieks
Jāpiebilst, ka mākslinieks jau 32 gadus

vada pašvaldības iestādes «Kultūra» Tautas gleznošanas studiju, kur šobrīd strādā
kopā ar kolēģi A.Kalniņu. I.Klaperis
atzīst, ka citu mācīšana paņem daudz
enerģijas, jo darbs gleznošanas studijā
ir uz viļņa. Tai pievienojas arvien jauni
dalībnieki, un šobrīd tā apvieno jau vairāk
nekā 70 cilvēkus, sākot ar jauniešiem
un beidzot ar jelgavniekiem cienījamā
vecumā. Vecākā dalībniece, kura ļoti
ražīgi strādājot, Milda Agnese Pakšiņa
dzimusi 1922. gadā. «Mums nodarbības
notiek četras reizes nedēļā. Mācīt – tā ir
ļoti liela atbildība, jo cilvēki tev uzticas.
Es cenšos visu izskaidrot, un neatļaujam
laiku tā vienkārši iztērēt vai materiālu
izšķērdēt. Gādāju, lai darbs vienmēr būtu
pabeigs un gatavs uz izstādi doties,» saka
I.Klaperis, uzsverot: ja kaut ko dara, tad
no sirds. Viņš vienmēr cenšas iedot citiem
to, ko pats zina, un arī gūt kaut ko no
studijas dalībniekiem. «Reizēm jūti, ka
ir milzīgs nogurums, negribas iet pat uz
nodarbību, bet aizej un tā uzlādējies! Pie
manis gleznot mācās cilvēki, kuri ikdienā
strādā pavisam citā jomā un šeit gleznojot relaksējas, bet es no tā uzlādējos,» tā
mākslinieks. Viņš gan nenoliedz, ka pašam gleznošanai izdodas atlicināt mazāk
laika, jo notikums seko aiz notikuma,
daudz darba studijā, tāpēc viņa gleznas
galvenokārt rodas vasarā plenēros.
«Mums studijai vasarā ir plenēri, kurus
arī pats izmantoju gleznošanai. Tiesa,
man tikai reizumis patīk ārā gleznot.
Jaunībā mazāk traucēja ziņkārīgie cilvēki
apkārt,» smaidot nosaka mākslinieks, piebilstot, ka parasti laukā top mazās skices,
bet vēlāk iekštelpās tās tiek pārnestas uz
lielā formāta.
Jubilārs priecājas, ka Jelgavā pēdējā
laikā ir iespēja apskatīt ļoti labas izstādes.
«Rosība ir liela, un priecē, ka arī mākslas
pasaulē viss notiek. Prieks par Māri Branci,
kurš visu kūrē, vāc materiālus un izdod
grāmatas par kolēģiem. Varu tikai lepoties
un lepoties ar notiekošo,» tā I.Klaperis.
Viņš gan gribētu, lai izstāžu apmeklētāju
pastāvīgajai publikai pievienotos arvien
jauni interesenti.

Piesakies Piena paku laivu regatei!
 Ritma Gaidamoviča

Sākusies pieteikšanās «Baltais» Piena paku laivu regatei, kas Jelgavā
notiks 29. augustā. Tukšas piena pakas, nedaudz piepūles, kreatīva
ideja un ģeniāla komanda ir galvenie priekšnoteikumi, lai kļūtu par
regates dalībnieku un dotos braucienā pa Lielupes ūdeņiem. Šī vienkāršā formula ļaus cīnīties par uzvaru dažādās nominācijās XIII «Baltais» Piena paku laivu regatē, kuru atbalsta AS «Tukuma piens».
Pašvaldības iestādes «Kultūra» sabiedrisko attiecību speciāliste Marta
Zīverte informē, ka komandas aicinātas
pieteikties līdz 16. augustam. Ar regates
nolikumu un pieteikuma anketu var iepazīties mājas lapā www.kultura.jelgava.
lv un www.festivali.jelgava.lv. Organizatori komandai nodrošinās 1000 tukšas
viena litra piena pakas ar aizskrūvējamu
korķi. Komandas aicinātas pieteikties

savlaicīgi, jo paku skaits ir ierobežots un
tās tiks rezervētas pieteikumu saņemšanas kārtībā. Jāpiebilst, ka viena stingri
aizlīmēta tukša litra piena paka uz ūdens
spēj noturēt aptuveni 700 – 900 gramus,
kas jāņem vērā, būvējot laivu. Jāpiebilst,
ka laivas būvniecībā drīkst izmantot arī
savus tukšo piena paku krājumus. «Tukuma piens» regatei Jelgavā dāvinās 40
000 tukšu piena paku.

Komandu kapteiņiem 19. augustā
pulksten 18 Jelgavas kultūras nama 3.
stāva Konferenču zālē obligāti jāierodas
uz sapulci par organizatoriskajiem jautājumiem. Šajā dienā arī tiks izsniegtas
tukšās piena pakas.
Laivas izgatavot un piedalīties regatē
var ikviens interesents – draugu kompānijas, uzņēmumi, pašdarbības kolektīvi
un citi. Laivu būvētājiem svarīgi atcerēties, 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,
Ātrākā laiva, Inovatīvākā laiva, Pilnīgs
sviests un citās.

