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Sāks būvēt saules
bateriju ražotni

Jaunās rūpnīcas skice
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau tuvākajā laikā Jelgavas uzņēmums «Solar Energy» plāno izsludināt jaunu konkursu par saules
bateriju ražošanas iekārtu iegādi – šāds lēmums
pieņemts, jo iepriekšējais konkursa uzvarētājs bijis
starpnieks, kurš nav varējis iekārtām nodrošināt
garantiju. Tomēr, neskatoties uz grūtībām projekta
īstenošanā, «Solar Energy» nav padevies un gatavojas uzsākt ražošanas kompleksa būvniecību Jelgavā,
Jaunajā ceļā.
Šobrīd Jaunajā ceļā tiek sagatavots būvlaukums, lai jau
apmēram mēneša laikā varētu
sākt reālus celtniecības darbus.
Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Uldis Laurinovičs stāsta,
ka pa šo laiku, visticamāk, būs
noskaidrots arī jaunais piegādātājs, kas ir būtiski. «Mainoties
piegādātājam, var pamainīties
arī ražošanas iekārtas, to jauda
un specifika. Lai vēlāk nebūtu

jāpārbūvē komunikācijas un
pievadi, gribam vispirms sagaidīt konkursa rezultātu,» viņš
skaidro, norādot, ka gadījumā,
ja būvniecības process tomēr ievilksies, viņiem ir plāns B. Proti,
lai iekļautos projekta īstenošanas termiņos, uzņēmums apsver
iespēju sākotnēji ražotnes telpas
īrēt «NP Properties» biznesa
parka teritorijā Jelgavā. «Šobrīd
rit pārrunas par telpu īri. Esam

izlēmuši, ka nepieciešamības
gadījumā īrēsim telpas, kurās
uzstādīsim iekārtas un sāksim
ražošanu, paralēli būvējot savu
ražošanas kompleksu,» stāsta
U.Laurinovičs.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka konkursā
par saules bateriju ražošanas
iekārtu piegādi uzvarēja Šveices kompānija «Xeron AG», ar
kuru līgums tika lauzts. «Mums
tas nozīmē tikai zaudētu laiku.
Nekādas citas sankcijas, ņemot
vērā, ka šis ir Eiropas atbalstīts
projekts, mums netiks piemērotas,» uzsver «Solar Energy» valdes priekšsēdētājs, piebilstot, ka
līgums lauzts tādēļ, ka Šveices
kompānija nepilda tā nosacījumus. Lai izvairītos no līdzīgas
situācijas, šoreiz konkursa nolikumā tiks iestrādāta prasība,
ka iekārtu piegādātājam jābūt

pašam iekārtu ražotājam. «Es
nevienu nenosodu un saprotu,
ka arī starpnieki vēlas nopelnīt,
tomēr tas ir daudz nopietnāk
nekā piegādāt pildspalvu. Plānojam ieguldīt lielas investīcijas,
tāpēc arī gribam, lai iekārtu
piegādātājs uzņemas atbildību
par savu produkciju,» stāsta
U.Laurinovičs. Spēkā paliks arī
prasība, ka iekārtu piegādātājam jāapmāca uzņēmuma darbinieki, kuri, iespējams, sākotnēji
būs ārvalstu speciālisti.
Saskaņā ar projektu ražošanas komplekss būs 4730 kvadrātmetrus liels un to veidos
vairākas ēkas, kurās būs iestrādāti saules kolektoru bloki.
Uzņēmums pirmo būvniecības
posmu plāno pabeigt apmēram
gada laikā, bet viss komplekss
tiks apgūts pakāpeniski. Pirmajā posmā plānotās investīcijas ir

11,5 miljoni latu.
Vispirms uzņēmums sāks
ražot saules bateriju galvenās
izejvielas – silīcija «klučus»
jeb stieņus, vēlāk tie te tiks
iestrādāti saules bateriju paneļos – plānās, folijai līdzīgās
plāksnēs, bet perspektīvā Jelgavā taps jau gatavas saules
baterijas ar nepieciešamo elektroniku, lai saražoto strāvu var
izmantot dažādām vajadzībām,
piemēram, pieslēgt pie kādas ēkas elektrotīkla. Gatavo
produktu – saules baterijas
– plānots pārdot visos pasaules
tirgos.
«Solar Energy» ir dibināts
2009. gadā. Ražotnes celtniecībai uzņēmums piesaistījis arī ES
finansējumu, startējot Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras programmā «Augstas pievienotās vērtības investīcijas».

Jelgavas Ledus sporta skolai jauns direktors
 Ilze Knusle-Jankevica

Ar Jelgavas domes lēmumu par jauno Jelgavas Ledus sporta
skolas (JLSS) direktoru
apstiprināts Andris
Lukss. Viņš par galvenajām darba prioritātēm sauc jaunu audzēkņu piesaisti, īpaši
paplašinot meiteņu
skaitu treniņgrupās,
kā arī atbalstu vasaras
starptautisko treniņnometņu rīkošanai hokejā un daiļslidošanā.
A.Lukss stāsta, ka nākotnē
ir iecere JLSS izveidot par reģiona hokeja un daiļslidošanas
centru. «Lai to varētu izdarīt,
jau šajā mācību gadā ar Jelga-

vas Izglītības pārvaldi sāksim
risināt jautājumu par internāta
izveidi,» viņš ieskicē perspektīvo
darbības virzienu. Savukārt, lai
piesaistītu jaunus audzēkņus,
viņaprāt, plašāk jāizmanto 3.
pamatskolas iespējas organizēt
sporta klases. «Tāpat gan finansiāli, gan organizatoriski turpināsim atbalstīt treniņnometnes
hokejistiem un daiļslidotājiem
un mēģināsim piesaistīt arvien
plašāku kvalificētu treneru
klāstu, jo šādai treniņformai
ir liels potenciāls – uzfilmētais
materiāls tiek analizēts, to mācību darbā izmanto visi treneri,
ne tikai tie, kuri piedalījās nometnē,» stāsta JLSS direktors,
piebilstot, ka par šīm nometnēm
arvien lielāku interesi izrāda
ārvalstu sadarbības partneri.
Šogad hokejistu nometnē pieda-

lījās jaunie sportisti no Somijas,
Baltkrievijas un Lietuvas, un ir
cerības, ka nākamgad viņu jau
būs vairāk, arī zviedru fiziskās
sagatavotības treneris, kurš
šogad strādāja nometnē, ir gatavs piesaistīt nometnei jaunos
Zviedrijas hokejistus.
Nopietnas pārmaiņas jau skārušas U-20 jeb virslīgas komandu:
turpmāk trenera Ronalda Ozoliņa vietā strādās Jevgeņijs Linkevičs, treneris ar 15 gadu darba
stāžu ASV un Kanādā. «Viņš arī
pildīs vecākā trenera funkcijas
un piedalīsies mācību programmas izstrādē,» norāda A.Lukss,
piebilstot, ka pozitīvi vērtē arī
J.Linkeviča ideju īstenot hokeja
apmācību programmu. Trīs mēnešu sesijās interesentiem par
maksu tiktu mācīta slidotprasme
un minimālās hokeja prasmes,

turklāt tas paplašinātu iespējas
izraudzīt audzēkņus Ledus sporta
skolai.
Tomēr viena no nopietnākajām
problēmām, kas jārisina, ir ledus
treniņu skaita palielināšana.
Šobrīd grupai notiek trīs ledus
treniņi nedēļā, bet vajadzētu būt
vismaz pieciem, ko pašlaik nav
iespējams nodrošināt. A.Lukss
neslēpj, ka tieši šī iemesla dēļ apmēram astoņi 15 – 16 gadus veci
hokejisti ir pārgājuši uz kādu no
Rīgas sporta skolām vai klubiem,
jo tur ir lielākas iespējas. JLSS
direktors pieļauj, ka līdz ar internāta izveidi varētu noslogot ledu
arī laikā no pulksten 10 līdz 14,
kad pilsētas skolās skolēniem ir
mācības, tomēr problēmu pilnībā
tas neatrisinātu. Tāpat A.Lukss ir
apņēmības pilns piesaistīt skolai
kvalificētu fiziskās sagatavotības

JLSS direktors Andris Lukss
treneri.
Jāpiebilst, ka JLSS dibināta
2008. gadā. Tās pirmais direktors
Andris Kudurs gada sākumā
pēc paša vēlēšanās no darba
aizgāja, un no 1. februāra par
direktora vietas izpildītāju iecelts
A.Lukss.
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Uz pašvaldības
dzīvokli varēs
pretendēt arī
ģimenes ar
kredītsaistībām
 Sintija Čepanone

«Pirmām kārtām grozījumi vērsti uz to, lai
sniegtu atbalstu trūcīgajām daudzbērnu
ģimenēm, kas savulaik ņēmušas kredītu
sava vienīgā mājokļa
iegādei, taču ekonomiskās situācijas dēļ
no tā tiek izliktas. Mēs
nedrīkstam pieļaut, ka
bez pajumtes paliek
ģimenes ar bērniem,
kuras pašreizējos apstākļos nevar atļauties
īrēt mājokli no privātpersonas,» lēmumu
saistošajos noteikumos paredzēt, ka uz
pašvaldības dzīvojamo
telpu var pretendēt
arī personas ar kredītsaistībām, pamato
Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.
Pagājušajā domes sēdē apstiprināti grozījumi Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošajos
noteikumos «Jelgavas pilsētas
pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā
sniegšanas kārtība». Galvenokārt izmaiņas bija nepieciešamas tādēļ, ka spēkā esošie
noteikumi bija morāli novecojuši un normatīvajos aktos, kas
regulē minētās palīdzības sniegšanu, veikti vairāki grozījumi.
Veiktās izmaiņas arī paredz, ka
uz palīdzību dzīvojamo telpu
jautājumu risināšanā tagad var
pretendēt arī personas, kuras
tiek izliktas no tām piederoša
mājokļa par hipotekārā kredīta,
kas ņemts mājokļa iegādei, parādsaistību nepildīšanu. Tiesa
gan – tas attiecas tikai uz tām
trūcīgajām personām, kuru ģimenē aug vismaz trīs nepilngadīgi bērni, ja tās kredītu ņēmušas vienīgā mājokļa iegādei vai
renovācijai un tām nepieder cits
nekustamais īpašums. Turklāt
aizņēmuma summa nedrīkst
pārsniegt 20 000 latu. Noteikums attiecas uz personām,
kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu dzīvojamā telpā vismaz
pēdējos piecus gadus.
«Izprotot reālo situāciju, kad
zināma sabiedrības daļa vairs
nav spējīga norēķināties par
savulaik saprātīgos apmēros
paņemtu kredītu un šī iemesla
dēļ zaudē savu vienīgo mājokli,
pašvaldība uzskata par savu
pienākumu iespēju robežās
atbalstīt šādā neapskaužamā
situācijā nonākušās daudzbērnu
ģimenes,» saka I.Škutāne.
Turpinājums 3.lpp.
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Jāuzdrīkstas – dzīve
pati piespēlē nākamo iespēju
«Pagājuši jau septiņi gadi,
kopš Latvija iestājusies
Eiropas Savienībā, un
atšķirība starp tā sauktajām jaunajām un vecajām
dalībvalstīm izzūd. Tagad
vārds «atšķirība» no galvas jāizmet pašai Latvijai
un jākļūst principiālākai
un aktīvākai ārpolitikas
jautājumos,» uzskata
Eiropas Ārlietu dienesta
ģenerālsekretāra vietnieka
padomniece drošības politikas jautājumos jelgavniece Elīna Dzalbe.
Foto: Ivars
Veiliņš

 Sintija Čepanone

«Latviešu jauniešiem vairāk jāuzdrīkstas un jābūt
pašpārliecinātākiem. Nav
svarīgi, vai esi no Latvijas,
Spānijas vai Vācijas, galvenais ir vēlme izprast
un iedziļināties. Arī es
nemācījos ne Oksfordā,
ne Sorbonā, bet gan tepat Latvijas Universitātē,
taču es ar šeit iegūto
diplomu strādāju turpat,
kur prestižo augstskolu
absolventi,» saka Eiropas
Ārlietu dienesta ģenerālsekretāra vietnieka
padomniece drošības
politikas jautājumos jelgavniece Elīna Dzalbe,
kuras ikdiena paiet, strādājot Briselē.
Elīna ir pārliecināta, ka dzīvot ārpus Latvijas nenozīmē dzīvot tuksnesī – tā ir iespēja ik dienu atklāt
ko jaunu un iegūt daudz vērtīga, lai
vēlāk savu pieredzi varētu ieguldīt
Latvijas izaugsmē. Tiesa gan – viņa
nav no tiem latviešiem, kas darba
meklējumos ārpus mūsu valsts
robežām devušies ekonomiskās
situācijas spiesta vai labākas dzīves
meklējumos. Tas bijis mērķtiecīgs
darbs jau kopš skolas laikiem. «Ja
dara to, kas patīk un interesē, un
tam visam pieiet kaut mazliet
radoši, dzīve pati piespēlē nākamo
iespēju. Mana motivācija nekad nav
bijusi karjera – svarīgāk vienmēr šķitis tas, vai darbs ir man interesants
un dod iespēju tālāk augt, kā arī ar
paveikto vairot cilvēcisko labumu,»
saka trīsdesmit gadus vecā Elīna.
Jau vairākus gadus tu dzīvo
un strādā Briselē. Kā sākās tavs
ceļš līdz Eiropas Ārlietu dienesta ģenerālsekretāra vietnieka
padomnieces amatam?
Ar Eiropas ārpolitikas jautājumiem sāku strādāt 2005. gadā kā
speciāliste cilvēktiesību jautājumos.
Šo iespēju ieguvu pēc studijām

Skaitļi runā

maģistrantūrā, kad dažiem šīs
programmas absolventiem uz gadu
tika piedāvāts līgumdarbs ar Eiropas Savienības iestādēm. Pirms
tam biju absolvējusi Juridisko fakultāti Latvijas Universitātē, bet
maģistrantūrā studēju cilvēktiesības
Venēcijā un Strasbūrā. Pusgadu pavadīju Ženēvā, pusgadu – Ņujorkā,
koordinējot ES nostāju cilvēktiesību
jautājumos, ko izskata ANO. Šī gada
laikā apguvu ES specifiku, un man
piedāvāja darbu ES Padomes Sekretariāta ģenerāldirektorātā ārlietu
jautājumos.
Patiesībā jau man vienmēr interesējis, kas notiek ārpus Latvijas.
Citas valstis, to kultūra, cilvēki, viņu
skatījums uz dzīvi. Bērnībā man bija
sapnis kļūt par Latvijas vēstnieci
ANO. Tā bija mana ideālistiskā vīzija
par diplomātiju – man šķita, ka ANO
reiz ir tā organizācija, kas atbild par
cilvēcisko pamatvērtību izplatību
pasaulē, un šī ideja man vienmēr
bijusi tuva. Jau vidusskolas laikā Jelgavas 2. ģimnāzijā ar Sorosa fonda
atbalstu gadu biju mācījusies Amerikā, tāpēc man bija priekšstats, kā
ir dzīvot ārpus Latvijas. Pēc tam gan
es skaidri apjautu, ka esmu eiropiete
un ticu Eiropas vērtībām. Tad man
kļuva aktuāli ES jautājumi.
Mani vienmēr saistījušas cilvēktiesības, tostarp apziņa, ka, strādājot
šajā jomā, varu redzēt sava darba rezultātu konkrēta cilvēka kontekstā:
panākt, lai cilvēks tiktu atbrīvots no
nepamatota apcietinājuma, kādam
garantēt drošu patvērumu, rast
iespēju, ka ieslodzītais cietumā var
satikties ar savu ģimeni. Jā, varbūt
izklausās mazliet altruistiski, taču
sadzīvi veido tieši indivīds, un, ja izdevies panākt, ka kaut viens cilvēks
kļuvis laimīgāks, tas jau ir daudz
visas sabiedrības kontekstā.
Nu kopš janvāra strādāju Eiropas Ārlietu dienestā, un manos
pienākumos ietilpst dalība 27 ES
vēstnieku sanāksmēs, ziņojumu,
rekomendāciju izstrāde, lai veicinātu
vienotas ārpolitikas veidošanu starp
visām ES dalībvalstīm drošības
jautājumos. Tā ir jauna iestāde, kas

darbu sāka šogad, un esmu ģenerālsekretāra vietnieka padomniece
drošības politikas jautājumos. Te
varbūt grūtāk redzēt ieguvumus
konkrētam cilvēkam, taču arī tā
man ir jauna un vērtīga pieredze.
Ko īsti nozīmē «drošības politikas jautājumos»?
Pašlaik ir divpadsmit miera uzturēšanas un tiesiskuma nodrošināšanas misijas valstīs, kur mieram
ir daudz lielāka nozīme nekā pie
mums, jo mums miers – tas tomēr
šķiet pašsaprotami. Turpretim tā
nav, piemēram, Kosovā, kur darbojas ES tiesiskuma misija, Somālijas
krastos, kur jūras flotes misija cīnās pret pirātiem, vai Kongo, kur
darbojas policijas reformas misija.
Tas nozīmē, ka Kosovā pašlaik
Eiropas tiesneši palīdz vietējām
tiesām izskatīt kara noziegumus, ka
Kongo, īstenojot šo misiju, Eiropas
policisti speciāli apmāca vietējos
policistus izskatīt sūdzības seksu
ālās vardarbības gadījumos: tas
viss kādai sievietei, kādam bērnam
var palīdzēt mainīt dzīvi. Ārlietu
dienesta uzdevums ir pārraudzīt,
kā šīs miera uzturēšanas misijas
darbojas, un gādāt, lai dalībvalstis
varētu apspriest to sekmes un lemt
par to nākotni.
Jāatzīst, izklausās pārāk birokrātiski. Vai, tavuprāt, pastāv
būtiska atšķirība starp Latvijas
un Eiropas birokrātiju?
Es gan to negribētu saukt par
birokrātiju, kas ietver zināmu negatīvu pieskaņu, drīzāk par ierēdniecību, kas ir pārvaldes instruments.
Latvijas valsts pārvaldē varētu būt
interesantāk strādāt kaut vai tāpēc,
ka vari dot ieguldījumu konkrētos
uzlabojumos savā pilsētā, valstī,
bet ES ierēdniecība ir atrautāka no
ikdienas, konkrētām situācijām, vairāk vispārīga, jo tās darbs attiecas uz
visu Eiropu. Taču Eiropā ierēdņiem
ir vērā ņemams atalgojums, turpretim Latvijā šajā ziņā ir sarežģītāka
situācija, un motivācija strādāt var
noplakt, kad par salīdzinoši niecīgu

atalgojumu jāpabaro ģimene...
Vai tas nozīmē, ka tu neatgriezīsies uz pastāvīgu dzīvi
Latvijā?
Es noteikti ceru atgriezties. Patiesībā jau reiz biju atgriezusies Latvijā
ar ciešu apņemšanos palikt – gadu
nostrādāju Tiesībsarga birojā. Šī
institūcija vēl tikai sāka veidoties,
un, manuprāt, tās iemiesotā ideja
par valsts varas tuvināšanu tautai
ir patiesi nozīmīga Latvijai. Taču,
kaut arī Latvijā pavadītais gads man
bija ļoti vērtīgs un interesants, tomēr
pieņēmu piedāvājumu atgriezties
ES. Es ļoti ilgi svārstījos, pirms pieņemt šo lēmumu, taču es apzinājos,
ka Eiropā ir plašākas izaugsmes
iespējas, tur iegūtās zināšanas un
pieredze noderēs manai valstij,
kad nolemšu atgriezties Latvijā
pavisam.
Taču mana saikne ar Latviju nav
pārtrūkusi ne brīdi – es iedziļinos
notikumos Latvijā, un mani priecē
tas, ka cilvēki beidzot sāk pievērst
lielāku uzmanību tam, kā mēs dzīvojam. Viņi rīkojas, nevis uz notiekošo
noraugās no malas. Un Latvijā ir arī
tik daudz jaunu enerģisku cilvēku,
kas varētu stiprināt mūsu valsti!
Jā, bet ļoti daudzi enerģiski
cilvēki, tajā skaitā arī tu, strādā
ārpus valsts robežām. Daudzi
pat ar ļoti labu izglītību citās
valstīs strādā smagu fizisku
darbu...
Bet tikpat daudz ir latviešu, kas
ārzemēs spējuši sasniegt ļoti daudz.
Mūsu problēma ir tā, ka mēs esam
pieticīgi un nemēdzam stāstīt par
veiksmēm. Taču Briselē vien esmu
apzinājusi daudzus cilvēkus no
Latvijas, kas kļuvuši par savas jomas
ekspertiem, un Londonā, Ņujorkā
arī tādu netrūkst. Mūsu tautai vajag
vairāk pašcieņas, zinātkāres, mums
jāapzinās savs spēks un varēšana.
Arī fizisks darbs tam var būt apliecinājums – stūrakmeņi ir tie paši.
Tikai – kā tu to pārvērt, vai notici
sev, savai izglītībai? Un perspektīvā
šo potenciālu varēs pārvērst labumā
Latvijā. Svarīgi apzināties, ka tavas
zināšanas, tava pieredze var noderēt
citiem. Pašlaik Latviju un arī Jelgavu
redzu ar savu trīs jaunāko māsu un
brāļa acīm – viņi sāk studēt, strādāt,
un es redzu, ka jaunajiem ir iespējas,
ja vien gribas tās saskatīt. Turklāt
arī pati Jelgava kļūst interesantāka
iespēju ziņā, tāpēc, ja es atgrieztos,
noteikti dzīvotu savā Jelgavā.
Mazliet žēl, ka mūsu jauniešiem
pietrūkst uzdrīkstēšanās, varbūt
arī drosmes. Savu lomu tajā spēlē
fakts, ka latvieši nav raduši vērsties
pie otra latvieša pēc padoma. Piemēram, skolēnu, studentu grupas, kas
ierodas Briselē, nereti pat necenšas
noskaidrot, vai tur viņus varētu uzņemt kāds latvietis. Arī es ar lielāko
prieku sagaidītu Latvijas jauniešus
un iepazīstinātu viņus ar ikdienas
darbu ES, taču līdz šim man nācies
tikties tikai ar pāris grupām, galvenokārt politoloģijas studentiem.
Turklāt pašlaik ir tik daudz iespēju piepildīt savus sapņus! Man,

2015. gadā uz sešiem mēnešiem Latvijai būs jāuzņemas
ES prezidentūra. Vai, tavuprāt,
mēs tam esam gatavi?
ES prezidentūras laikā valsts
uzņemas vadošo lomu kopējo nostāju veidošanā, un līdz šim ir bijuši
dažādi stili, kā valstis to darījušas.
Piemēram, lielās dalībvalstis prezidentūru izmanto, lai pievērstos
pašu politikas prioritātēm, savukārt
mazākās šajā laikā uzņemas tādu kā
vidutāja, vienprātības veicinātāja
lomu kopējās ES interesēs. Gatavošanās šim procesam sākas jau
aptuveni piecus gadus iepriekš, un
prezidentūras laikā darba apjoms
valstij pieaug pat četras piecas reizes,
jo tas jāuztver ļoti nopietni. Cik zinu,
Latvija tam sākusi gatavoties, un
tagad svarīgākais ir Latvijai skaidri
definēt savas prioritārās jomas,
kurās tā gatava uzņemties tāda
kā vilcējspēka lomu, piemēram,
lauksaimniecība, enerģētika, kā arī
tās jomas, kurās mēs būtu gatavi
veicināt Eiropā vienprātību.
Pagājuši jau septiņi gadi, kopš
Latvija iestājusies ES, un atšķirība
starp tā sauktajām jaunajām un
vecajām dalībvalstīm izzūd. Tagad
vārds «atšķirība» no galvas jāizmet
pašai Latvijai un jākļūst principiālākai un aktīvākai ārpolitikas
jautājumos.
Jau vairākus gadus tava
ikdiena aizrit Briselē, ceļojot iepazīsti pasauli, bet tomēr savu
atvaļinājumu pavadi Jelgavā.
Kuru vietu tu izjūti kā savas
mājas?
Brisele ir ļoti daudzveidīga pilsēta,
kura tik viegli vis iebraucējam neatklājas, tur ir bagātīga kultūras dzīve,
skaista arhitektūra, pieminekļi, tomēr, ja man jānosauc mīļākās vietas,
tās noteikti ir Latvijā, īpaši Jelgavā.
Skaistais no tāluma izskatās vēl
skaistāks, un Jelgavu vienmēr esmu
izjutusi kā savu pilsētu.
Mana Jelgava ir plašās un zaļās ielas, Pils sala ar putniem un zirgiem.
Mana Jelgava ir arī mana skola
– tagadējā Valsts ģimnāzija – ar ievaskoto kāpņu smaržu, skolotājiem,
draugiem un Raiņa parks rudenī,
kad tur zīles pakšķ. Promesot man
pietrūkst ābolu smaržas rudenī,
tuvinieku, un tieši tāpēc vismaz reizi
mēnesī cenšos atbraukt uz mājām,
arī atvaļinājumu pavadīt te – trīs
no četrām atvaļinājuma nedēļām es
būšu pavadījusi tieši Jelgavā.

Šonedēļ portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
jautājam:

54%

Vai atbalstāt Valsts
prezidenta Andra Bērziņa
iniciatīvu par pāreju uz
11 klašu izglītības
Jā, jaunieši 18
gados jau ir gatavi
sistēmu?
uzsākt studijas

piemēram, vienmēr paticis ceļot,
un es izmantoju iespēju piedalīties
vēlēšanu novērošanas misijās. Līdz
šim esmu bijusi četrās – Nigērijā,
Ruandā, Kenijā un Togo. Bērnībā
starp manām mīļākajā grāmatām
bija arī «Ieviņa Āfrikā», un tagad man ir iespēja piepildīt bērnības sapni par Āfrikas apceļošanu,
turklāt, iepazīstot to kā vēlēšanu
novērotājai, man ir dota iespēja satikties ar vietējo cilšu vadoņiem un
vienkāršiem cilvēkiem, paviesoties
vadoņu namos un kleķa būdiņās...
Arī šī ir iespēja, ko, manuprāt, cilvēki
izmanto par maz.

16%

6%

Nē, esošā izglītības Tā būs kārtējā
sistēma ar 12. klasēm
naudas
ir optimāla
izšķiešana

7%
Drīzāk atbalstu mācību
uzsākšanu no sešu
gadu vecuma

17%
Šobrīd ir pārāk maz
informācijas, lai spriestu par šī
piedāvājuma priekšrocībām

Kā mainījusies jūsu ekonomiskā
situācija pēdējā gada laikā?

www.jelgavas
vestnesis.lv
Savu
viedokli paud
www.jelgavasvestnesis.lv

Pilsētnieks vērtē

Vai jums kādreiz ir
traucējusi kaimiņu
trokšņošana?
Zane, audzina bērnus:
– Man nē,
taču acīmredzot mēs gan
esam traucējuši. Kaimiņu
tante, satiekot mūs, visu laiku
sūdzas, ka manas meitas viņai
traucē. Viņas pārāk skaļi skrienot, un kaimiņiene nevarot
to izturēt. Piedodiet, es taču
nevaru bērnu kā lelli nolikt
stūrī: sēdi un nekusties. Bērni
paliek bērni, un ne jau speciāli
viņi sit kājas pret grīdu, lai
traucētu viņai!
Laura, studente:
– Ir gadījies,
ka kaimiņi
pārāk skaļi
klausās mūziku, taču
nekādas sankcijas pret viņiem
nevēršu. Visi esam pazīstami
un saprotoši, negribas kašķēties, tālab nogaidu, kad «diskotēka» beigsies. Par laimi, tas
nav pārāk bieži, protams, ja tā
notiktu katru dienu, diez vai tik
mierīgi to uztvertu.
Agnese,
pirmsskolas
skolotāja:
– Par laimi,
mums ir brīnišķīgi kaimiņi, kuri vienmēr rēķinās ar apkārtējiem.
Tiesa, blakus ielā bija viena
privātmāja, kur regulāri notika
ballītes, skaļi klausījās mūziku.
Zinu, ka kaimiņi izsauca policiju,
un no tā laika iestājās klusums.
Tagad nekas nav dzirdēts. Paši,
ja vēlamies paballēties, izbraucam pie dabas ārpus pilsētas,
lai nevienam netraucētu.
Fricis, pensi
onārs:
– Nezinu, vai
to var uzskatīt par lielu
trokšņošanu,
taču reizēm
gadās, ka apakšējā dzīvokļa
kaimiņu suns pārāk skaļi rej
– tad lāga pat televizoru vai radio nevaru dzirdēt. Nesaprotu,
kāpēc vispār liels vilka sugas
suns jātur dzīvoklī, tā taču ir
dzīvnieka mocīšana! Labi gan
tas, ka viņš ilgi nerej. Parej,
parej un atkal apklust.
Madars, bezdarbnieks:
– Bija viens
posms, kad
blakus dzīvokļa kaimiņi
bieži rīkoja
ballītes un skaļi klausījās mūziku. Policiju nesaucām, jo cits
citu taču pazīstam un kašķi ar
kaimiņiem negribam. Gribēja
ballēties – paballējās.
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Nākamnedēļ slēgs
pārbrauktuvi Tērvetes ielā
 Ilze Knusle-Jankevica

No 8. augusta uz dzelzceļa pārbrauktuves
Tērvetes ielā sāksies
remontdarbi, kuru laikā no pulksten 20 līdz
6 satiksme, izņemot
sabiedrisko transportu, tiks novirzīta pa
apvedceļu: Lietuvas šoseja–Vidus iela–Ruļļu
iela–Salnas iela. Savukārt nākamceturtdien,
11. augustā, pārbrauktuve tiks slēgta pilnībā,
un no pulksten 8 līdz
17 arī autobusi kursēs
pa apvedceļu, informē Jelgavas Autobusu
parka satiksmes organizācijas inženieris Gatis
Dūmiņš.
«Latvijas dzelzceļa» pārstāvis
Artjoms Šapotņiks stāsta, ka
pārbrauktuve ir jau novecojusi
un tai jānomaina seguma plāt-

nes un zem tām esošie gulšņi,
kas nav mainīti vismaz 20 gadus. Remontdarbi sāksies jau
8. augustā, bet sākotnēji notiks
tikai vakaros un naktīs (no
pulksten 20 līdz 6), lai netraucētu autobusu kustībai. Tomēr
pārējiem satiksmes dalībniekiem būs jāizmanto apvedceļš.
11. augustā pārbrauktuve tiks
asfaltēta, tāpēc satiksmi nāksies
slēgt, jo šos darbus var veikt
tikai pa dienu.
11. augustā no pulksten 8 līdz
17, kamēr pārbrauktuve būs
slēgta, 2., 12., 14., 14.A un 16.
maršruta autobusi kursēs pa
apbraucamo ceļu. G.Dūmiņš piebilst, ka kopumā pa apvedceļu
tiks novirzīti 64 reisi. Līdz ar to
pa Rūpniecības ielu kursēs vien
9. autobuss, kas brauks tikai
līdz Kastaņu ielai, un 4. autobuss, kas nogriežas uz Tērvetes
ielas centra virzienā.
Remontdarbu zonā būs izvietotas informatīvās zīmes, kurās
norādīts apvedceļš.

Uz pašvaldības dzīvokli varēs pretendēt
arī ģimenes ar kredītsaistībām
No 1.lpp.

Pašvaldības izpilddirektore
atklāj, ka pašvaldībā ar iesniegumiem vairākkārt vērsušās
ģimenes ar bērniem, kuras vairs
nespēj segt kredītsaistības, ik
dienu ir vairāki tiesu nolēmumi
par īpašuma pāriešanu bankai,
un iepriekš pašvaldība šādos gadījumos nespēja palīdzēt. «Kad
grozījumi tika veikti Ministru
kabineta noteikumos par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, cerējām, ka šī norma tajos
tiks iekļauta, taču tā nenotika.

No kopumā 415 anketām, kuras aizpildītas,
nododot sašķirotos atkritumus, šonedēļ izlozētas tās astoņas, kas
veiksmīgas izrādījušās
jūlijā. Atkritumu šķirošanas maratona pēdējā
– ceturtā – izloze notiks
31. augustā.
«Apzinos, ka, šķirojot atkritumus,
varu samazināt sadzīves atkritumu
daudzumu, taču atkritumus šķiroju
nevis tāpēc, lai ekonomētu, bet gan
tāpēc, ka gribas, lai daba būtu tīra,»
stāsta Igors Vilks, kurš veicināšanas
balvu no «Zemgales Eko» – 30 latu
dāvanu karti veikalā «Kanclers»
– saņēmis par nodotajām PET
pudelēm. «Dzīvojam privātmājā,
un tā iegājies, ka no citiem atkritumiem atdalām PET pudeles, metālu
un stiklu. Visbiežāk jau sanāk uz
laukumu Salnas ielā aizvest PET
pudeles, un tā arī šoreiz, kad manis
aizpildītā anketa izrādījusies veiksmīga,» tā Igors.
Jāatgādina, ka kopumā atkritumu šķirošanas maratona katra
mēneša izlozē tiek noskaidroti
astoņi veiksminieki – četri iegūst

Jauns rotaļu laukums

Pilsētas mazākajiem bērniem daudzdzīvokļu namu pagalmā Vīgriežu ielā 36 iekārtots jauns rotaļu
laukums. Tajā atrodas divi rotaļu kompleksi ar slīdkalniņiem – jaunākiem un nedaudz vecākiem
bērniem –, šūpoles uz atsperes un smilšu kaste. Rotaļu ierīces pašvaldībai dāvina akciju sabiedrība
«Latvijas tilti». Būvnieks rotaļu laukumu iekārtojis kā kompensāciju pilsētas bērniem par neērtībām, kas radās, uzņēmumam veicot skolu un bērnudārzu siltināšanu. Tas ir jau desmitais publiski
pieejamais rotaļu laukums pilsētā. Pārējie atrodas Raiņa parkā, Vaļņu ielas skvērā, Ozolskvērā, pie
Zvaigžņu dīķa, namu pagalmos Lielajā ielā 15a, Lielajā ielā 49, Satiksmes ielā 33, Asteru ielā 16 un
Loka maģistrālē 1, kur izveidots vides izglītības laukums. Laukumus apsaimnieko Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība».
Foto: Ivars Veiliņš

Apzinoties to, ka situācija šajā
ziņā arī mūsu pašvaldībā kļūst
arvien saspringtāka, šāda nosacījuma iekļaušana saistošajos
noteikumos bija nepieciešamība,» tā I.Škutāne.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem lēmumu par paš-  Sintija Čepanone
valdības palīdzības sniegšanu
Vairākās pašvaldības
iedzīvotājiem dzīvokļa jautāēkās sākušies remontjumu risināšanā pieņem Jeldarbi, lai novērstu
gavas pilsētas domes izveidota
sniega dēļ radītos
Dzīvokļu komisija. Ja komisijas
bojājumus aizvadītalēmums tiek pārsūdzēts, to izjā ziemā. No valsts
skata dome.

Ar valsts atbalstu novērš sniega
radītos bojājumus pašvaldības ēkām

Šķiro, lai saudzētu
dabu, nevis ekonomētu
 Sintija Čepanone

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

veicināšanas balvu no «Zemgales
Eko» jeb dāvanu karti veikalā
«Kanclers» un četri – sešu mēnešu
abonementu vienam no 10 «Dienas
žurnāli» izdevumiem pēc laimētāja
izvēles, ko sarūpējis «Latvijas zaļais
punkts». Četri «Zaļā punkta» izlozes
uzvarētāji augusta beigās piedalīsies
loterijā par dāvanu karti 200 latu
vērtībā.
Balvas no «Latvijas zaļā punkta»
par jūlijā nodotajiem sašķirotajiem
atkritumiem iegūst Dace Karda,
kura nodevusi nolietotās elektropreces, Kaspars Zihmanis, kurš
nodevis stiklu, Sergejs Sergejevs par
nodotajām PET pudelēm un Mārīte
Fiļimonova par tetra pakām. Savukārt «Zemgales Eko» sarūpētās
balvas nokļūst pie Gunta Raupa,
Guntas Teteres, I.Vilka un Zandas.
Lai iegūtu balvas, trešās izlozes uzvarētāji aicināti vērsties «Zemgales
Eko» birojā Uzvaras ielā 8.
Šķirošanas maratona pēdējā
izloze notiks 31. augustā, un, lai
tajā piedalītos, atkritumu šķirošanas laukumos Paula Lejiņa ielā 6,
Salnas ielā 20 vai Ganību ielā 84 jānogādā tukšas PET pudeles, stikls,
nolietotas elektropreces vai tukšas
sulas jeb tetra pakas, jāaizpilda
reģistrācijas anketa un tā jāiemet
speciālajā kastē.

Jelgavnieks Igors
Vilks no citiem
atkritumiem atšķiro
stiklu, PET pudeles
un metālu. «No cilvēka tas neprasa daudz
laika, taču daba kļūst
tīrāka.»
Foto: Ivars Veiliņš

budžeta Jelgavas
pašvaldībai kopumā
šim mērķim piešķirti
gandrīz 33 tūkstoši
latu, savukārt nedaudz
vairāk kā 14 000 latu
pašvaldībai jāsedz no
saviem līdzekļiem.

«Jāatzīst, ka visvairāk līdzekļu
ziemā prasīja sniega šķūrēšana
un izvešana no pilsētas ielām, jo
milzīgo sniega apjomu iepriekš
nebija iespējams paredzēt. Taču
šos izdevumus valsts neparedz
kompensēt. Izvērtējot pašvaldības iesniegto informāciju par
sniega radītajiem postījumiem

tai piederošajās ēkās, valdība
lēma daļēji atlīdzināt zaudējumus. Kopumā mūsu pašvaldībai
tiks kompensēti 32 739 lati jeb
70 procenti no atbalstītās summas, kas ir 46 769 lati,» stāsta
Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.
Tādējādi zaudējumi tiek segti
vien daļēji. Kompensācija tiks
pārskaitīta tikai pēc tam, kad
tā būs iesniegusi attiecīgus
dokumentus, kas apliecina,
ka pašvaldība ir nodrošinājusi
ne mazāk kā 30 procentus no
finansējuma, kas nepieciešams,
lai kompensētu zaudējumus
pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošiem infrastruktūras
objektiem. «Tas nozīmē, ka 30
procenti no kopējās atbalstītās
summas jeb 14 030 lati pašvaldībai jāsedz no sava budžeta.
Kaut dotācijas apmērs ir neliels
salīdzinājumā ar pieprasīto, tas
kopumā četrām pašvaldības

ēkām ļaus novērst jumta bojājumus un daļēji izremontēt telpas,
kas tika bojātas laika apstākļu
ietekmē pagājušajā ziemā,»
skaidro I.Škutāne, piebilstot,
ka vislielākā summa – 20 404
lati – paredzēta defektu novēršanai kultūras nama jumtam,
savukārt pārējā summa atvēlēta, lai novērstu sniega radītos
postījumus Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra
jumtam, fasādei un telpām
(6941 lats), 6. vidusskolas un 4.
pamatskolas jumta remontam
atvēlēti attiecīgi 1837 un 738
lati, savukārt sniega radītie
postījumi Jelgavas domes ēkas
jumtam aplēsti 638 latu, bet
telpām – 2181 lata apmērā.
Kopumā sniega radīto postījumu novēršanai no valsts budžeta programmas «Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem» atvēlēti
799 195 lati, sniedzot materiālu
atbalstu 33 pašvaldībām.

LLU līdz 12. augustam –
papilduzņemšana maksas grupās

Atjaunos satiksmi
Pasta ielā

 Ritma Gaidamoviča

 Sintija Čepanone

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)
apkopojusi uzņemšanas rezultātus. Šobrīd
uzņemts 1271 students
– pamatstudijās 984, bet
maģistrantūrā 287. Taču
vēl notiek pieteikumu
apstiprināšana nepilna
laika studijām. Bet līdz
12. augustam LLU rīko
papilduzņemšanu uz
vakantajām vietām pamatstudiju un augstākā
līmeņa studiju maksas
grupās.
LLU Uzņemšanas komisijas galvenā atbildīgā sekretāre
Rasma Veinberga atzīst, ka uzņemšanas rezultāti ir labi. «Uz
tādu iznākumu pat necerējām,
jo šobrīd mācīties nāk 1991. gadā
dzimušie – tad valstī bija demogrāfiskā krīze. Bet daļa jauniešu
priekšroku dod ārzemēm,» atzīst
R.Veinberga. Budžeta vietas

LLU ir nokomplektētas pilnībā.
Pamatstudijās budžetā mācīsies
728 studenti, studēt par maksu
pieteikušies 256; maģistrantūrā
par budžetu – 199, par maksu
– 88. Salīdzinājumā ar pagājušo
gadu tas ir tikai par 24 cilvēkiem
mazāk maksas grupās, taču universitāte cer šo skaitu izlīdzināt
papilduzņemšanā.
Lai palielinātu studentu skaitu
maksas grupās, LLU līdz 12. augustam rīko papilduzņemšanu uz
vakantajām studiju vietām gan
pamatstudijās, gan maģistrantūrā. Papilduzņemšana notiek visās
fakultātēs studiju programmās,
kurās ir maksas grupas, izņemot
Pārtikas tehnoloģiju fakultāti, kas
uzņem studentus tikai nepilna
laika studijās un maģistrantūrā
pilna laika programmā «Pārtikas
zinātne».
Pieteikties studijām un iesniegt
dokumentus var konkrētā fakultātē, kuras programmu studēt
gribētājs izvēlējies. To var izdarīt
darba dienās no pulksten 9 līdz 15
fakultātes dekanātā.

Jau nākamās nedēļas
sākumā tiks atjaunota satiksme Pasta un
Raiņa ielas krustojumā. Tas nozīmē, ka
Pasta iela atkal būs
pilnībā izbraucama.
Kā informē pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā projektu vadītāja
Daina Done, krustojumu satiksmei plānots atvērt līdz
9. augustam. «Vēl nelieli remontdarbi krustojumā gan
būs jāpabeidz «Latvijas gāzes»
darbiniekiem, taču viņi apņēmušies tos organizēt vienā
brauktuves joslā, lai neradītu
būtiskus traucējumus autovadītājiem.»
Krustojums pāris mēnešu
bija slēgts, uzsākot Raiņa ielas
rekonstrukciju. Tur paralēli
tika mainītas arī ūdenssaimniecības komunikācijas, kā arī
uzlabots gāzesvada stāvoklis.
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Īsi
 Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
turpina pieņemt iesniegumus
pabalsta pieprasījumam skolas
piederumu iegādei un brīvpusdienām, ko finansē pašvaldība.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
sociālās palīdzības organizatore
Edīte Zvilna stāsta, ka pieprasījums pēc abiem pabalstiem
ir liels. Jūlijā apstiprinājumu
brīvpusdienām saņēmuši jau 223
skolēni, dāvanu kartes skolas
piederumu iegādei – 333, taču
speciāliste spriež, ka skaits augs,
jo pieredze rāda, ka daļa cilvēku
to atliek uz pēdējo brīdi. Jau šobrīd pabalsta pieprasītāju skaits ir
lielāks nekā pērn. Proti, pagājušā
gada jūlijā saņemti 185 iesniegumi
par brīvpusdienām, bet pabalsts
skolas piederumu iegādei, kas tiek
izsniegts dāvanu kartes veidā, tika
piešķirts 282.
 Jelgavas domes deputāti nolēmuši atļaut SIA «RTS Infra construction» bez atlīdzības nojaukt
nepabeigto ēku Kooperatīva
ielā 1c. Uzņēmumam būvgruži
nepieciešami bīstamo atkritumu
izgāztuves «Kosmoss» sanācijai,
un tas šobrīd jau nojauc septiņas
bijušā Pārlielupes cietuma ēkas.
Kooperatīva ielā 1c atrodas 90.
gadu sākumā celta, bet nepabeigta
ēka. Tehniskā apsekošana liecina:
jaunbūve ir lietošanai bīstama un
tā ar savu pastāvēšanu kopumā
apdraud sabiedrisko drošību, kā
arī vizuāli bojā Jelgavas pilsētvides
ainavu.
 Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
skolēnu mācību firma «GoHappy» devusies uz Norvēģiju, lai
37 skolēnu mācību uzņēmumu
konkurencē cīnītos par uzvaru
Eiropas skolēnu mācību firmu
finālā. Velosipēdu aksesuāru ražotāju «GoHappy» komandā darbojas
Marija Ručevska, Ance Hincenberga un Toms Niparts, kuri aprīlī
uzvarēja Latvijas Skolēnu mācību
uzņēmumu finālā, pierādot savas
idejas dzīvotspēju. Eiropas fināls
Oslo sākas šodien, 4. augustā, un
ilgs līdz svētdienai. «GoHappy»
izgatavo velosipēdu sēdekļu cepurītes, turklāt jaunieši ne tikai
vēlas tās pārdot, bet šādā veidā
arī popularizēt riteņbraukšanu
iedzīvotāju vidū. Eiropas Skolēnu
mācību uzņēmumu finālā dalībniekiem divu dienu garumā būs
jāatbild uz jautājumiem, prezentējot savu ideju un stendu Eiropas
biznesa elites pārstāvjiem, jāpiedalās padziļinātajās paneļdiskusijās
un jāiesniedz savas mācību firmas
darbības pārskats.

Ritma Gaidamoviča
JPPA «Pilsētsaimniecība» organizē rakstisku izsoli par JPPA «Pilsētsaimniecība»
valdījumā esoša īpašuma iznomāšanu.
1. Iznomājamais objekts: Maģistrālās sakaru
kanalizācijas vienas daļas iznomāšana Brīvības
bulvārī posmā no Rīgas ielas līdz Lāčplēša
ielai, Jelgavā (no akas Nr.053_SK_201 līdz
akai Nr.053_SK_214), viena sakaru kabeļa
ieguldīšanai.
2. Iznomājamā objekta nosacītā cena: objekta
ikmēneša nosacītā nomas maksa ir Ls 20,30
(divdesmit lati, 30 santīmi) bez PVN.
3. Izsoles veids: rakstiska izsole.
4. Informācija par iznomājamo objektu:
4.1. Iznomājamā objekta garums ir 830,3 m;
4.2. Iznomājamā objekta caurules diametrs ir
10 cm (objekta iekštelpa);
4.3. Iznomājamā objekta pieļaujamais aizpildījums – līdz 10% no kopējās objekta
iekštelpas.
5. Iznomājamā objektā atļauts izvietot vienu
sakaru kabeli ar identifikācijas marķējumu.
6. Izsoles laiks un vieta: izsole notiks 2011. gada
16. augustā plkst.15 JPPA «Pilsētsaimniecība»
Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 3. stāvā,
14. kabinetā.
7. Ar izsoles publicējamo informāciju, norises
kārtību un nomas līguma projektu var iepazīties/to saņemt JPPA «Pilsētsaimniecība»
Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 2. stāvā,
6. kabinetā, vai JPPA «Pilsētsaimniecība» mājas
lapā: www.pilsetsaimnieciba.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Latvijā arvien biežāk notiek akcijas un informatīvās kampaņas, kas
aicina iedzīvotājus dzīvot zaļāk un šķirot atkritumus. Taču gandrīz
viss sašķirotais tiek eksportēts kā otrreizējās izejvielas, jo Latvijā nav
pietiekami attīstītu ražotņu, kurās varētu tās izmantot. Ja atkritumu
savākšana un pārstrāde mūsu valstī tiek organizēta vēl pieņemamā līmenī – šeit tiek pārstrādāts papīrs, plēve, PET un metāls –, tad ražošanā
otrreizējās izejvielas gan tiek izmantotas visai maz. Iespējams tāpēc, ka
Latvijas ekonomika joprojām balstās uz pakalpojumu sniegšanu, nevis
ražošanu. Kur paliek jelgavnieku sašķirotie atkritumi – to noskaidro
«Jelgavas Vēstnesis».

TĒMA

Ceturtdiena, 2011. gada 4. augusts

Pārstrādā tikai makulatūru,
PET, plēvi un metālu

Neprognozē, kad jaunā rūpnīca būs gatava

Metāllūžņu uzpircējs «VA&AL»
stāsta, ka lūžņos
tiek nodotas
vecas automašīnas, ledusskapji,
kanalizācijas,
notekūdeņu caurules, pat alumīnija katli un citas
lietas. Metāli tiek
sašķiroti, lielākie
– sagriezti un
konteineros vesti
uz ostu, no kurienes aizceļo uz
visdažādākajām
pasaules vietām.
Foto: Ivars Veiliņš

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un otrreizējo izejvielu pārstrādes holdinga
«Eko Baltija» plānos joprojām ietilpst Aviācijas ielā 18, līdzās PET pudeļu pārstrādes
rūpnīcai «PET Baltija», uzbūvēt jaunu ražotni, kurā turpat saražotās PET pārslas tiktu
pārstrādātas granulās.
Uzņēmumu grupas valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs stāsta, ka jaunās ražotnes tapšanas procesā radusies aizķeršanās ar finansējumu. Kaut arī uzņēmums intensīvi strādā, lai
finanšu jautājumus sakārtotu, šobrīd ir grūti prognozēt, kad darbs pie ražotnes būvniecības
varētu sākties.
Jaunās rūpnīcas plānotās ražošanas jaudas ir līdz 6000 tonnām gadā, un saražotās granulas
paredzēts eksportēt uz Lietuvu un citām valstīm, jo tā ir neierobežotā apmērā pārdodama
prece – tāpat kā, piemēram, nafta vai labība. Granulas var izmantot pārtikas iepakojuma
ražošanā, tostarp izgatavojot jaunas PET pudeles. Nodarbināto skaits – līdz 25.
Šo ideju ir atbalstījusi arī Latvijas Investīciju attīstības aģentūra – Eiropas līdzfinansētās programmas «Augstas pievienotās vērtības investīcijas» laikā noslēgts līgums par nepilnu divu
miljonu latu piešķiršanu. Tāpat iepirkuma procedūras rezultātā jau ir noskaidrots iekārtas
piegādātājs, ar kuru plānots slēgt līgumu par ražotnes iekārtu izgatavošanu, piegādi un
uzstādīšanu. Pavisam rūpnīcas izveidē būtu jāiegulda vairāk nekā pieci miljoni eiro.

Otrreizējais papīrs ir dārgāks nekā parastais

Jelgavas tipogrāfija izmanto no otrreizējām izejvielām izgatavotu kartonu, no kura
top grāmatu vāki. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Juris Sīlis stāsta, ka to uzņēmums
ieved no Vācijas vai Skandināvijas valstīm, jo Latvijā tādu neražo.
Ja klients pasūta, arī grāmatas tiek iespiestas uz otrreizējā papīra, tomēr tas nenotiek pārāk
bieži, jo šāds iespieddarbs sanākot dārgāks nekā no parastā papīra. Turklāt grāmatu pircējiem
šādas lietas neesot svarīgas. «Veikalā pircējs izvēlas to grāmatu, ko vēlas izlasīt,» norāda
J.Sīlis. Tomēr tie, kas domā un vēlas dzīvot zaļi, daudz vairāk ir iecienījuši FSC sistēmā sertificētu uzņēmumu ražotus produktus. «Šīs sistēmas pamatdoma ir nodrošināt, lai koksne,
no kuras tiek ražots papīrs un citi produkti, tostarp koka mēbeles, tiktu atjaunota un meži
apsaimniekoti videi draudzīgi,» tā J.Sīlis, piebilstot, ka Jelgavas tipogrāfija FSC sertifikātu
ieguva 2007. gada beigās.

Pārstrādāto plēvi izmanto arī vietējie ražotāji

Ik mēnesi SIA «Green World» Rubeņu ceļā 2, pārstrādājot otrreizējos atkritumus
– šķirotu polietilēnu jeb plēvi –, saražo 200 – 250 tonnas granulu. Lai gan lielākā daļa
tiek eksportēta uz Lietuvu, Igauniju, Zviedriju, Poliju, Vāciju, Itāliju, granulas iepērk
un izmanto arī vietējie uzņēmumi, piemēram, plastmasas cauruļu ražotājs «Evopipes»
un atkritumu maisiņu ražotājs «Baltic Polymers».
«Green World» valdes loceklis Aleksandrs Sorokins stāsta, ka sākotnēji uzņēmums polietilēna
granulas ražoja tikai no viena veida plēves – LDPE jeb biezās krāsainās plēves – un ražošanas
apjoms bija aptuveni 40 tonnas mēnesī. Tomēr, pētot nozari, uzņēmuma speciālisti atklāja,
ka Latvijā ir ļoti daudz agroplēves (LLDPE) atlikumu, kurus arī ir iespējams pārstrādāt un
izmantot atkārtoti. Lai uzsāktu šo granulu ražošanu, uzņēmuma speciālisti kopā ar RTU
Polimēru materiālu institūtu pētīja plēves pārstrādes īpašības. Jaunā aprīkojuma iegādē tika
investēts miljons eiro, un tas ļāvis ievērojami palielināts ražošanas jaudas.
«Green World» izejvielas – dažāda veida plēves – iepērk no organizācijām un kompānijām,
kas to vāc un šķiro; Jelgavā lielākais sadarbības partneris ir «Zemgales Eko». Tomēr A.Sorokins
atzīst, ka šobrīd nozarei sarežģījumus sagādā polietilēna atkritumu trūkums Latvijā, tāpēc
plēve tiek meklēta un iepirkta arī no Lietuvas.
Lai gan Olainē atrodas līdzīgs uzņēmums («Eko Baltija» grupas uzņēmums «Nordic Plast»),
A.Sorokinu konkurence neuztrauc – pasaulē pieprasījums pēc viņu ražotajām granulām
esot pietiekami liels. Jāpiebilst, ka rūpnīca dod darbu ap 35 cilvēkiem.

Ir griezuši pat kuģi

Metāllūžņu uzpircēju «dzīve» ir atkarīga no tā, kādas tirgū ir metāla cenas. Pēdējos
gados tās ir diezgan augstas – ne velti šī biznesa pārstāvji teic, ka krīzi tikpat kā neizjuta. Arī šobrīd cenas esot optimālas – 160 lati par tonnu melnā metāla.
Tagad galvenokārt tiek nodotas vecas, sasistas automašīnas, likvidējamo rūpnīcu iekārtas,
angāri, dažādas caurules, žogi. Pagaidām uzpircēji izejvielas gādā tepat Latvijā – Jelgavas
lielākajam metāllūžņu uzpircējam «Fero M» ir savākšanas punkti arī Bauskā, Jūrmalā, un
uzņēmuma pārstāvis norāda, ka reģionā iegūtais apjoms ir pietiekams – vidēji mēnesī tiek
savāktas vairāk nekā 2000 tonnas. Savukārt mazākajiem, piemēram, «VA&AL», metālu nākas
iepirkt pa visu Latviju, turklāt vēl pašiem braukt tam pakaļ. Metāllūžņu uzpircēji sadarbojas
arī ar pilsētas metālapstrādes uzņēmumiem un iepērk no tiem ražošanas atgriezumus.
Uzpircēji metāllūžņus nepārstrādā – te metāla izstrādājumi tiek sašķiroti, sagriezti un
pārdoti tālāk. «Metāllūžņus otrreiz izmantot var tikai metalurģiskie kombināti, kuros ir
piemērotas krāsnis, lai tos sakausētu,» stāsta Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcas valdes loceklis
Pēteris Bila. Baltijā lielākais uzpircējs «Tolmets» izejvielas piegādā Latvijā vienīgajam metāllūžņu pārstrādes uzņēmumam «Liepājas metalurgs», bet citi tās eksportē. Jāpiebilst, ka
«Liepājas metalurgs» ražo produkciju no mazoglekļa un mazleģēta tērauda, piemēram,
stieples un naglas.
Viens no vērienīgākajiem «VA&AL» «darījumiem» bija kuģa sagriešana. «Tas bija apmēram
pirms pusotra gada. To kuģi, kura nosaukumu gan vairs neatceros, atpirkām no citas metāla
uzpirkšanas firmas – viņiem pašiem nebija laika to pārstrādāt,» stāsta uzņēmuma valdes
priekšsēdētājs Daņiils Sidorovs, piebilstot, ka kuģis svēris ap simts tonnām. Pārējie materiāli
tika sašķiroti un utilizēti, vienīgi koks nonācis laukos kurināšanai.

Lietuvieši dempingo cenas

Kartons ir viens no tiem atkritumu veidiem, ko Latvijā var savākt pietiekamā daudzumā. Piemēram, «Zemgales Eko» sadarbojas ar veikalu tīklu «Maxima», Jelgavas tirgu,
SIA «Kanclers», Jelgavas Gaļas kombinātu un citiem veikaliem un uzņēmumiem, no
kuriem vāc kartonu.
Tomēr nodot pārstrādei to ir problemātiski, jo Latvijas tirgu iekārojuši arī lietuvieši, kas
nekautrējas un dempingo cenas. Tāpat konkurenci rada tas, ka lielajiem uzņēmumiem,
piemēram, veikalu ķēdēm «Rimi», «Super netto», «IKI», ir sava atkritumu apsaimniekošana
sistēma, savi sadarbības partneri. «Rimi Baltic» kvalitātes un korporatīvās atbildības direktore
Ivonna Zirdziņa stāsta, ka pērn uzņēmums otrreizējai pārstrādei nodevis 8500 tonnas mīksto
polimēru, kartona, koka, plastmasas. «Racionāli izmantojot izejmateriālus, ietaupām arī
līdzekļus, kas uzņēmumam būtu jāmaksā kā dabas resursu nodoklis,» viņa piebilst.

 Ilze Knusle-Jankevica

«Var teikt, ka mums ir paveicies,
jo esam atraduši sadarbības
partneri «Eko reverss», kas
iepērk no mums visu veidu atkritumus. Ņemot vērā situāciju
valstī un ierobežotās savākto
materiālu pārstrādes iespējas,
tie nedaudzie uzņēmumi, kas
pārstrādā makulatūru, plēvi
un plastmasu, nespēj piedāvāt
konkurētspējīgu cenu,» par
otrreizējo izejvielu izmantošanu
mūsu pilsētā un valstī stāsta SIA
«Zemgales Eko» pārstāve Evija
Vaivode.
Savukārt uzņēmumos, kuri pārstrādā
otrreizējās izejvielas, norāda – vietējā tirgū
to trūkst un viņi ir spiesti meklēt tās ne tikai
Baltijas valstīs vien. Baltijas lielākās PET
pārstrādes rūpnīcas, kas atrodas Jelgavā,
«PET Baltija» valdes priekšsēdētājs Māris
Simanovičs uzskata, ka nozares galvenais
mīnuss ir izejvielu trūkums, jo Latvijā sašķiroto atkritumu apjoms ir relatīvi neliels,
tāpēc nākas tās iegādāties ārējos tirgos, bet
tas, savukārt, apgrūtina investīciju piesaisti
nozarei.

Vāc visu, ko var realizēt

Šobrīd Latvijā tiek pārstrādāta makulatūra Līgatnes papīrfabrikā, plēve – Jelgavā
un Olainē, plastmasa – Rīgā, Olainē, Ādažos, Jelgavā, metāls, piemēram, «Liepājas
metalurgā». E.Vaivode stāsta, ka viens no
nozares jaunumiem ir tetrapaku pārstrāde
Līgatnē, bet «Zemgales Eko» to ir salīdzinoši maz, turklāt bieži vien netīras.

«Zemgales Eko» jelgavniekiem nodrošina iespēju nodot dažāda veida sašķirotus
atkritumus – papīru (avīzes, žurnālus,
grāmatas, kartona iepakojumu, izskalotas
sulas un piena pakas), PET dzēriena pudeles, plēves iepakojumu, sadzīves ķīmijas un
kosmētikas plastmasas pudeles, vējstikla
šķidruma un dzesēšanas šķidruma izlietotās kanniņas, cietās plastmasas izstrādājumus, tehniskās plastmasas izstrādājumus,
big bag maisus, stikla taru, logu stiklu,
metālu, metāla dzērienu iepakojumu, liela
izmēra atkritumus, piemēram, mēbeles,
būvniecības atkritumus, dārza atkritumus,
luminiscentās lampas, riepas, elektriskās
un elektroniskās iekārtas neizjauktā veidā.
To visu iedzīvotāji bez maksas var nodot
kādā no dalīto atkritumu savākšanas laukumiem – Salnas ielā 20, Paula Lejiņa ielā
6, Ganību ielā 84 – vai iemest speciālajos
konteineros (dzeltenajā – papīru, PET un
plēvi, zaļajā – tīru taras stiklu). «Mēs vācam
tikai to, ko ir iespējams otrreiz izmantot.
Piemēram, 2010. gadā, kad sākām strādāt,
nepieņēmām cietās plastmasas atkritumus,
bet tad mūsu sadarbības partneris atrada
tiem noieta tirgu, līdz ar to arī mēs sākām
to pieņemt,» norāda E.Vaivode. Tomēr liela
daļa šķiroto atkritumu, īpaši tie, ko Latvijā
nepārstrādā, tiek eksportēti kā otrreizējā
izejviela.

Uz Jelgavu ved
pat Saeimas dokumentus

Vēl viens no «Zemgales Eko» darbības
veidiem ir zaru, kas rodas, labiekārtojot
pilsētu, šķeldošana. Šķeldu lielākoties
izmanto kurināšanai – to pērk gan vietējie
uzņēmumi, gan uzpircēji. E.Vaivode pieļauj,
ka tad, kad Jelgavā būs uzbūvēta biokoģeVienīgie koksnes atkritumi, ko
«Zemgales Eko» pārstrādā, ir
koku un krūmu zari, kas rodas
pilsētas labiekārtošanas un
apsaimniekošanas darbu laikā.
Šķelda tiek izmantota apkurei
vai lauksaimniecībai, un to iegādājas gan vietējie uzņēmēji, gan
tā tiek eksportēta. Vēl otrreizējai
pārstrādei var nodot koka paletes, bet citi koksnes atkritumi,
piemēram, logu rāmji, mēbeles,
tiek vesti uz poligonu.

«Zemgales Eko» pārstrādei nodotie atkritumi
Materiāls
Papīrs, kartons
Stikla tara, logu stikls
Polimēru iepakojums
Metāls
Koksne
Luminiscentās lampas
Elektroniskie atkritumi

2011.
269,24 t
20,28 t
47,08 t
–
–
–
4,8 t

2010.
631,82 t
138,01 t
101,44 t
3,81 t
142,72 t
1,5 t
–

nerācijas stacija, uzņēmumiem izveidosies
sadarbība.
Vēl «Zemgales Eko» juridiskām personām
piedāvā preses pakalpojumu. E.Vaivode
stāsta, ka šo pakalpojumu ir izmantojusi
rūpnīca «PET Baltija», Latvijas plēves
pārstrādes uzņēmums, Vācijas firma, kas
Baltijā, tostarp arī no Jelgavas linu fabrikas
«Larelini», uzpērk audumu atgriezumus,
ko sapresē un ved uz Vāciju otrreizējai izmantošanai, akciju sabiedrība «BAO», kas
uz Jelgavu ved no Saeimas savākto griezto
makulatūru.

Ja šķiro, tad kārtīgi

«Zemgales Eko» pārstāve gan atzīst, ka
jelgavnieki tomēr līdz galam neizprot atkritumu šķirošanas pamatprincipus, tāpēc
nereti krāsaino konteineru saturu nākas
vest uz poligonu, jo otrreizējai pārstrādei
materiāls nav derīgs. «Zaļie konteineri ir
domāti stikla tarai – pudelēm, burkām.
Atliek tajā iemest logu stiklu, un saturs ir
sabojāts. Te ļoti atbilstošs ir teiciens par to,
ka viena karote darvas sabojā veselu mucu
medus,» tā E.Vaivode, piebilstot, ka trešā
daļa dzelteno konteineru (to pilsētā ir 110)
tiek vesti nevis uz atkritumu šķirošanas
laukumu, bet gan sadzīves atkritumu
poligonu.

Jelgavas tipogrāfijā iespiesto grāmatu vāki top no kartona, kas izgatavots
no otrreizējām izejvielām. Diemžēl
Latvijā tādu neražo, tāpēc uzņēmumam nākas to ievest no Vācijas un
Skandināvijas valstīm.

Plēve Jelgavā tiek ne tikai savākta
un sašķirota, bet arī «Green World»
rūpnīcā pārstrādāta granulās, ko
tālāk ražošanā izmanto cauruļu
rūpnīca «Evopipes» un atkritumu
maisiņu rūpnīca «Baltic Polymers».

sports

Ceturtdiena, 2011. gada 4. augusts

Jelgavā – lielais basketbols

Latvijas vīriešu basketbola izlase pirms
gaidāmā Eiropas čempionāta divas
pārbaudes spēles aizvadīs Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC) Jelgavā. 13.
augustā pulksten 19 notiks pārbaudes
spēle pret Krievijas izlasi, savukārt pret
Anglijas izlasi – 27. augustā pulksten
17, informē ZOC sabiedrisko attiecību
speciāliste Sanda Andersone. Biļetes uz
pārbaudes spēlēm nopērkamas «Biļešu
paradīzes» kasēs – cena ir trīs lati. Eiropas
čempionāts šogad notiks Lietuvā. Latvija
pirmās grupas spēles aizvadīs Šauļos.
Mūsu izlases pretinieki: 31. augustā
pulksten 17.45 – Francija; 1. septembrī
pulksten 15.15 – Serbija; 2. septembrī
pulksten 17.45 – Itālija; 4. septembrī
pulksten 15.15 – Izraēla; 5. septembrī
pulksten 17.45 – Vācija.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Vieglatlētiem piecas medaļas

Jelgavas jaunajiem vieglatlētiem
Latvijas čempionātā piecas
medaļas. Zelts
– Andrejam Romaņivam 400 m barjerskrējienā (0:53,05), sudrabs – puišu
komandai 4x400 m stafetē (3:30,62).
Komandas panākumus kaldināja Ritvars Dombrovskis, Vitālijs Gaļevskis,
Kaspars Bušs un A.Romaņivs. Bronzas
medaļa 800 m skrējienā R.Dombrovskim
(1:55,75), 3000 m kavēkļu skrējienā – Jeļizavetai Osovijai (12:08,24), bet augstlēkšanā – Jeļenai Feņukai (1,68) (attēlā).
Jāpiebilst, ka mūsu jaunieši sacentās ar
tādiem vieglatlētiem kā Vadims Vasiļevskis, Staņislavs Olijars, Aiga Grabuste,
Māris Urtāns un Madara Palameika.

Teniss vismazākajiem

Tenisa centra treneri aicina piecus un
sešus gadus vecus bērnus izmēģināt
savu piemērotību tenisam. «Lai bērns
varētu saprast, vai viņam tas patīk,
un lai treneri varētu novērtēt bērna
spējas un potenciālu, pirmās divas
nodarbības būs bez maksas,» stāsta
treneris Leonīds Kapellers, piebilstot, ka
sekmīgākie centra audzēkņi jau no 7– 8
gadu vecuma piedalās sacensībās ar citu pilsētu vienaudžiem – ziemas sezonā
sacensības notiek katru mēnesi. Šobrīd
šajā vecuma grupā sacensībās sekmīgi
startē Daniels Čulka, Roberts Alksnis,
Rūdolfs Auniņš, Terēze Sinkēviča un citi
audzēkņi. Nodarbības notiek Lietuvas
šosejā 68a trešdienās un piektdienās
pulksten 18. Iepriekš gan jāpiesakās
pa tālruni 26193947.

Piektdien un sestdien
ZOC valdīs lakross
Kalendārs

 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē Zemgales
Olimpiskajā centrā valdīs
lakross – tur 5. un 6. augustā notiks sacensības
«Lacross Summer festival
2011», kurās spēkiem mērosies šī sporta veida piekritēji no Latvijas, Polijas,
ASV un Kanādas. Ieeja – bez
maksas.
«Ideja, ka jārīko šāds festivāls,
mums radās pagājušajā gadā, kad
vīriešu komanda piedalījās Eiropas
lielākajā turnīrā «Berlīne Open». Tur
izlases treneris ievēroja Amerikas
un Kanādas apvienoto komandu,
uzrunāja un uzaicināja atbraukt

Basketbolisti
Kristaps Pļavnieks (treneris
Pēteris Lagzdiņš) un Jēkabs
Roziņš (treneris
Jānis Vītols) Latvijas U-16 puišu izlases sastāvā piedalās
Eiropas čempionātā. Līdz šim ar 83:80
pieveikta Lietuva, ar 71:61 – Ukraina, bet
zaudējums Francijai ar 53:63, Turcijai ar
72:75 un Horvātijai ar 56:69. Abi jelgavnieki čempionātā ir atzīmējušies arī spēles
protokolā – gan ar gūtiem punktiem,
gan ar rezultatīvām piespēlēm, gan ar
pārķertām bumbām. Latvijas komandai
priekšā vēl izšķirošās spēles, pēc kurām
noskaidrosies, kurā vietā kopvērtējumā
ierindosies kadetu izlase.

Krīgers – 3. pasaulē
 Ilze Knusle-Jankevica

izraudzīta piemērotākā
un tuvākā vieta galvas5. augusts
pilsētai. «Ar Zemgales
10.00
Koptreniņš
Olimpisko centru mums
12.00
Polija – Latvijas klubu komanda
izveidojusies laba sadar13.30
Atklāšana
bība. Te notiks Latvijas
14.00
Latvijas izlase – «Gatorade» (ASV/Kanāda)
čempionāta spēles un arī
15.30
Latvijas izlase – Latvijas klubu komanda
citi turnīri – Jelgavā ir
atbilstošs mākslīgā segu6. augusts
ma laukums ar norobe12.30
«Gatorade» – Polija
žotām malām, kas mūsu
14.00
Polija – Latvijas izlase
sporta veidā ir svarīgi,
15.30
«Gatorade» – Latvijas klubu komanda
lai nezustu bumbiņas un
17.00
Spēle par 1. vietu
netiktu traumēti skatī19.00
Spēle par 3. vietu
tāji,» stāsta federācijas
prezidents, piebilstot, ka Jelgava
vēsturiski uzskatāma par Latvijas
Nedēļas nogalē pirmo
lakrosa dzimteni – te dibināts pirmais
reizi ZOC – starptautisks
klubs un sākotnēji bijusi mājvieta arī
lakrosa turnīrs.
federācijai.
Foto: no Latvijas
Turnīrā piedalīsies arī Jelgavas
Lakrosa federācijas arhīva
lakrosa kluba «Mītava» pārstāvji.
uz Latviju, lai dalītos pieredzē ar Kluba pārstāvis Aigars Grinbergs
mūsu spēlētājiem,» stāsta Latvijas stāsta, ka turnīrā no Jelgavas kluba
Lakrosa federācijas prezidents Gatis piedalīsies septiņi spēlētāji – Gļebs
Šupeņko, Edgars Tauteris, Artūrs
Ginters.
Kad ASV un Kanādas apvienotā Krastiņš, Rihards Basliks, Renārs
komanda devusi piekrišanu, lai pa- Kunigs, Gunārs Sergejevs un Rinalds
sākums nebūtu tikai parasts treniņš, Logins. Šis turnīrs uzskatāms par
nolemts to paplašināt un piedāvājumi vienu no sagatavošanās posmiem
piedalīties izteikti arī citu valstu 2012. gada pasaules čempionātam,
lakrosa izlasēm. Atsaukusies Polija. kas risināsies nākamajā vasarā Nī«Cik man zināms, Polijā lakross derlandē.
Lai gan spēles notiks Jelgavā, izparādījās pirms diviem trim gadiem
un pērn viņi pirmo reizi piedalījās klaides programma un nakšņošana
pasaules čempionātā,» tā G.Ginters, būs Rīgā. Pirmās dienas vakarā turpieļaujot, ka galvenie argumenti, lai nīra dalībniekiem būs pieņemšana
piekristu, bijusi iespēja trenēties pret pie Kanādas vēstnieka Latvijā Skota
spēcīgiem pretiniekiem un tuvums. Heteringtona, kurš uzrunu teiks arī
Sākotnēji turnīru bija plānots rīkot lakrosa festivāla atklāšanā piektdien,
Rīgā, bet nācies secināt, ka sporta un pēc tam viņi paliks Rīgā, jo tur esot
bāžu izmaksas nav adekvātas, tāpēc lielākas izklaides iespējas.

Neērtais pretinieks pieveikts

U-16 izlasē divi jelgavnieki

Pasaules čempionātā BMX riteņbraukšanā bronzas medaļu
savā vecuma grupā (15 gadi)
izcīnījis kluba «Mītavas kumeļi» sportists Kristens Krīgers.
«BMX sabiedrībai tas nebija
liels pārsteigums, jo Kristens uz
to mērķtiecīgi gāja,» tā kluba
vadītājs Aigars Balbeks.

«Protams, medaļa no gaisa nenokrita
– Kristens, Eiropas čempionātā izcīnot
sudraba medaļu, jau bija piepulcējies favorītiem, trasē izskatījās pārliecinoši un
kļūdas nepieļāva,» stāsta A.Balbeks. Šoreiz
apmēram simts dalībnieku konkurencē
uzvarēja amerikānis, otrais – dānis, trešais
– latvietis, jelgavnieks.
Čempionātā piedalījās četri «Mītavas kumeļu» pārstāvji. No pārējiem vislabāk veicās
Vanesai Buldinskai, kura 12 gadus veco
meiteņu grupā pusfinālā ieņēma 6. vietu.
Savukārt Vanesas brālis Rihards 14 gadus
veco zēnu grupā nespēja izkļūt no priekšsacīkstēm, bet Roberts Bāriņš junioru grupā
(17 – 18 gadi) kvalificējās pamatsacensībām,
taču nepārvarēja 1. kārtu. Diemžēl šajās sacensībās nevarēja piedalīties elites braucējs
Uldis Balbeks, jo Eiropas čempionātā krita
un salauza vienas rokas delnas locītavu un
otras rokas īkšķi.
A.Balbeks norāda, ka līdz ar pasaules
čempionātu sezona ir noslēgusies, bet,
ņemot vērā, ka nākamvasar būs olimpiskās
spēles, jau septembrī sāksies 2012. gada
Eiropas čempionāta posmi, lai jau maijā
būtu zināmi uzvarētāji.

Inovatīvs vācu uzņēmums paplašina darbību Latvijā
SIA «AKG Thermotechnik Lettland» ir AKG grupas uzņēmums, kas sekmīgi strādā Latvijā. AKG ir perspektīva, finansiāli spēcīga
un strauji augoša uzņēmumu grupa, kas ar vairāk nekā 2100 darbiniekiem 11 ražotnēs ir pārstāvēta Eiropā, Amerikā un Āzijā.
AKG uzņēmumu grupa izstrādā un ražo augstas kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un to sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto
industrijai, kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai un sadzīves iekārtām.
Sakarā ar ražošanas paplašināšanu SIA «AKG Thermotechnik Lettland» aicina darbā
Grāmatvedi - ekonomistu

Galvenie pienākumi:
• finanšu atskaišu sagatavošana; izejošo un ienākošo rēķinu apstrāde un kontrole; dalība klientu maksājumu uzraudzībā; dalība
projektu finanšu jomā veikšanā un koordinēšanā; instrukciju un procesu aprakstu sagatavošana finanšu jomā; finanšu direktora
atbalstīšana ikdienas uzdevumu veikšanā.
Prasības:
• izglītība ekonomikas jomā; ļoti labas latviešu, vācu, angļu un vēlamas krievu valodas zināšanas; prasme strādāt ar datorprogrammām; spējas patstāvīgi pieņemt lēmumus un strādāt komandā; noturība stresa situācijās.

FK «Jelgava» spērusi soli tuvāk Latvijas kausam – astotdaļfināla spēlē pret JFK
«Olimps», kas notika Zemgales Olimpiskajā centrā, jelgavnieki uzvarēja ar 3:1
un iekļuva ceturtdaļfinālā. Vārtus guva Oļegs Malašenoks, Dmitrijs Daņilovs
un Vladislavs Kozlovs. «Pirms mača bijām nedaudz uztraukušies, jo mums izlozēja visspēcīgāko pretinieku – jaunu, agresīvu komandu, kura vienmēr cīnās
līdz beigām,» tā FK «Jelgava» komandas galvenais treneris Dainis Kazakevičs,
neslēpjot prieku par uzvaru. Ceturtdaļfināla pretinieks vēl tiks izlozēts. Latvijas
kausa fināls notiks 2012. gada maijā.
Foto: Ivars Veiliņš

Ražošanas vadītāja asistentu
Galvenie pienākumi:
• ražošanas vadītāja atbalstīšana visu ikdienas un stratēģisko jautājumu risināšanā; ražošanas darbinieku vadība; iekārtu
darbības uzraudzība; produkcijas izgatavošanas termiņu, apjomu un kvalitātes nodrošināšana; ražošanas procesu uzraudzība
un uzlabošana; līdzdalība investīciju un ražošanas iespēju paplašināšanas plānošanā; līdzdalība ražošanas vadības sistēmas
ieviešanā, kā arī citos svarīgos visa uzņēmuma darbību aptverošos jautājumos.
Prasības:
• tehniska izglītība (vēlama augstākā); spējas patstāvīgi pieņemt lēmumus un strādāt komandā; noturība stresa situācijās;
prasme strādāt ar datorprogrammām; ļoti labas latviešu un vācu valodas zināšanas gan mutiski, gan rakstiski; vismaz trīs
mēnešu studiju vai darba pieredze Vācijā; pieredze ražošanā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā, strauji augošā starptautiskā uzņēmumā; kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu; profesionālu izaugsmi, labus darba
apstākļus un darbu atsaucīgā kolektīvā; veselības apdrošināšanu.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Grāmatvedis – ekonomists» lūdzam sūtīt līdz 15. augustam pa pastu: SIA «AKG Thermotechnik
Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004, pa faksu 63012223 vai e-pastu: baiba.legzdina@akg-gruppe.de.
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Sporta pasākumi
 5. augustā pulksten 10 un 6.
augustā pulksten 12.30 – «Lacross
Summer festival 2011» (ZOC).
 6. augustā pulksten 10 – Zemgales
bērnu čempionāts futbolā 2005. g.dz.
(ZOC).
 6. augustā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāta biljardā 8. kārta
(6. vidusskolā).
 7. augustā pulksten 19 – virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava»
– «Liepājas metalurgs» (ZOC).
 8. augustā pulksten 12 – LČ spēle
futbolā U-16 grupā: JFC «Jelgava» – LBF
FK «Daugava» (ZOC).
 10. augustā pulksten 16 – draudzības spēle: Latvijas U-21 futbola izlase
– FK «Jelgava» (ZOC).
 10. augustā pulksten 19 – Zemgales čempionāts futbolā: JFC «Jelgava-Juniors» – FK «Spartaks»/Jūrmalas
Peldēšanas un futbola skola (ZOC).
 13. augustā pulksten 10 – grupas
«Prāta vētra» rīkotā minifutbola turnīra
«Mītavas Open» fināls (ZOC).
 13. augustā pulksten 19 – Latvijas
vīriešu basketbola izlases pārbaudes
spēle ar Krievijas izlasi (ZOC).
 14. augustā pulksten 10 – Zemgales bērnu čempionāts futbolā 2004.
g.dz. (ZOC).
 15. augustā pulksten 14 – Zemgales jaunatnes čempionāts futbolā U-14:
JFC «Jelgava» – FK «Kuldīga» (ZOC).
 17. augustā pulksten 12 – LČ
spēle futbolā U-13: JFC «Jelgava» – SK
«Babīte» (ZOC).
 17. augustā pulksten 19 – virslīgas čempionāts futbolā: FK «Jelgava»
– «Skonto» (ZOC).
 18. augustā pulksten 16 – orientēšanās sacensību «Alnis 2011» 11.
kārta (Aizupē).
 19. augustā pulksten 19 – Zemgales čempionāts futbolā: JFC «JelgavaJuniors» – FK «Ozolnieki» (ZOC).

Meklē darbu
Kvalificēts mūrnieks meklē darbu celtniecībā. Tālrunis 29674324.
Celtnieks. Tīru un laboju skursteņus, mūrīšus un plītis. Tālrunis 27478204.
Sieviete meklē pavāra darbu vai kādu
citu darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 26707287.
Jaunietis (16) meklē fizisku darbu.
Tālrunis 27961895, 22331047.
Elektriķis. Veicu instalācijas montāžu un
maiņu. Tālrunis 28226522.
Sieviete (55 gadi) meklē kopējas darbu
vecu cilvēku aprūpē. Ir medicīniskā izglītība un pieredze. Tālrunis 22007328.

Pērk
Firma pērk cirsmas, meža īpašumus. Samaksa tūlītēja. T. 20371498, 26596934.
Iepērk ķiplokus, dārza ogas, plūmes,
ābolus (lasītus ar rokām), meža ogas un
sēnes. Tālrunis 26020602.
2-ist. dzīvokli ar malkas apkuri un daļējām
ērtībām pilsētas robežās. T. 28257103.

Pārdod
2-ist. dzīvokli ar malkas apkuri 6. līnijā.
T. 29772776.

Dažādi
Izīrē pus māju. Tālrunis 26977788.
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.
Zīlniece piedāvā savus pakalpojumus.
T. 26719029.
Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)
piedāvā daudzveidīgu mācību
programmu ar iespējām apgūt
astrologa profesiju, kā arī iegūt
zināšanas citos ezotēriskos virzienos.
Tālrunis 29379805.

Aizsaulē aizgājuši
NADEŽDA ANDREJEVA (dz. 1957. g.)
PJOTRS POPOVS (dz. 1922. g.).
Izvadīšana 04.08. plkst.12 Bērzu kapsētā.
INDULIS KOKTS (dz. 1944. g.).
Izvadīšana 06.08. plkst.12 Zanderu
kapsētā.
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8. augusts, pirmdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Deviņas Latgales puķes Latvijai».*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1250.sērija.
9.25 «Elizabete I». Vēsturiska drāma. 2005.g. 2.sērija.
11.25 «Ielas garumā».*
11.55 «Eirobusiņš».*
12.25 «Pārsteidzošā pasaule. Turcija». Dokumentāla filma.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.55 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
16.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.20 «Surikātu raibā dzīve 3».
Dokumentālu filmu seriāls. 31.sērija.
16.45 «Lācis nāk!» Studijas AB animācijas filma.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1250.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa Mantinieki».
LTV seriāls. 42.sērija.
19.30 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma.
5.sērija. 1925. gads.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Veisenzē sāga».
Daudzsēriju mākslas filma. 2010.g. 3.sērija.
22.05 «Viss notiek».
22.35 «Latvija var!»*
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Garīgā dimensija».
23.50 Vestards Šimkus. Sinfonietta Rīga. Vīnes klasika.*

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vertikālā pilsēta». Dok. seriāls. 8.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 377.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 1.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 27.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 94.sērija.
13.15 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.*
13.50 2009.gada pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
15.50 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
16.20 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 1.sērija.
17.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 27.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 377.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 10. (nosl.) sērija.*
20.00 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 9.sērija.
20.55 «SeMS vasarā».*
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 94.sērija.
22.55 «Ģimenes detektīvs». Itālijas daudzsēriju mākslas
filma. 2005.g. 5.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.05 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 69.sērija.
10.05 «Spiegu bērni». ASV piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
12.00 «Supernatural». ASV seriāls. 17.sērija.
13.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 173.sērija.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.35 «112». Vācijas seriāls. 62.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 2010.g. 1.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 153.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 154.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Noslēpumu upe». ASV detektīvfilma. 2003.g.
23.55 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 5». Seriāls. 2.sērija.
1.05 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 11.sērija.
1.55 «80 dienās apkārt zemeslodei».
ASV piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
3.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 153. un 154.sērija.

TV3
5.00 «Laikavīrs». 6.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 49.sērija.
6.30 «Esi gardēdis!»*
7.00 «Mazie kloni». Anim. ser. 48.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 14.sērija.
7.40 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 2.sērija.
8.05 «Simpsoni 9». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
9.00 «Neuzveicamais banzuke».*
9.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.20 «Māmiņu klubs».*
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 70.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 233.–235.sērija.
14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 4.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 141.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 123. un 124.sērija.
18.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Kobra 15». Seriāls. 4.sērija.
22.10 «C.S.I. Ņujorka 6». Seriāls. 11.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris». Seriāls. 7.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.50 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 3.sērija.
1.40 «Atkal neprecēti». Seriāls. 3.sērija.
2.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 4.sērija.
2.50 «Laikavīrs». Seriāls. 6.sērija.

3.30 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 49.sērija.
4.15 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 141.sērija.

9. augusts, otrdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Deviņas Latgales puķes Latvijai».*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1251.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.40 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 5.sērija.
10.50 «Daniela meita». Kanādas drāma. 2008.g.
12.30 «Viss notiek».*
13.00 «Latvija var!»*
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Labrīt, Latvija!»*
14.50 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 27.sērija.
15.45 «Latvijas dabas un mūzikas pērles. Abavas ieleja».*
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 31.sērija.*
16.40 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 1. un 2.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1251.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa Mantinieki». Seriāls. 43.sērija.
19.30 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Discovery atlants: Francija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.05 TV pirmizrāde! O.Kroderam – 90.
«Piektais Hamlets». Dokumentāla filma.
23.05 «Naudas zīmes».
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Mēness un ezers». Itālijas drāma. 2006.g.

LTV7
7.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011.».
«Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vertikālā pilsēta». Dok. seriāls. 9.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 378.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 2.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 28.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 95.sērija.
13.15 «1000 jūdzes Mjanmā». 10. (nosl.) sērija.*
13.50 2009.gada pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
15.45 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.
15.50 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
16.20 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 2.sērija.
17.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 28.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 378.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 1.sērija.*
20.05 «Tavs auto».
20.35 «Autosporta programma nr.1».
21.05 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 4.sērija.
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 95.sērija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Motociklisti».*
23.40 «Sahāra». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 70.sērija.
10.05 «Lampūni: Vegasas atvaļinājums». Komēdija. 1997.g.
12.05 «Supernatural 2». Seriāls. 1.sērija.
13.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 174.sērija.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.30 «112». Vācijas seriāls. 63.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 2.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 155.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 156.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Netīrais bizness». Romantiska komēdija. 2008.g.
23.05 «Kontakts». ASV fantastikas filma. 1997.g.
1.50 «Pēdējais skauts». ASV spraiga sižeta filma. 1991.g.
3.35 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 5». ASV seriāls. 2.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 155. un 156.sērija.

TV3
5.00 «Laikavīrs». 7.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 50.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 49.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 20.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 15.sērija.
7.40 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 3.sērija.
8.05 «Simpsoni 9». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
9.00 «Konkurss». Ģim. f.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 71.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 236.–238.sērija.
14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 5.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 142.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 125. un 126.sērija.
18.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Melu teorija 2». Seriāls. 30.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». Seriāls. 11.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». Seriāls. 23.sērija.
24.00 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 4.sērija.
0.55 «Paldies par pirkumu!» Seriāls. 3. un 4.sērija.
1.45 «Cīņas likums 2». Seriāls. 5.sērija.
2.35 «Laikavīrs». Seriāls. 7.sērija.

tv programma
3.15 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 50.sērija.
4.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 142.sērija.
4.40 «Leons». Animācijas seriāls. 4.sērija.

10. augusts, trešdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Deviņas Latgales puķes Latvijai».*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1252.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.40 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 6.sērija.
10.50 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.35 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.05 «Discovery atlants: Francija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Naudas zīmes».*
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 28.sērija.
15.35 «Kopā» (ar subt.).*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 1. un 2.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1252.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa Mantinieki». Seriāls. 44.sērija.
19.30 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 7.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto. Viking Lotto».
21.15 «Monētas dubultportrets».
Latvijas dokumentāla filma. 2008.g.
23.10 «Zebra».
23.25 «Nakts ziņas».
23.40 «Vides fakti».*
0.10 «Izvēlies zaļi!»*

Ceturtdiena, 2011. gada 4. augusts
4.00 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 51.sērija.
4.45 «Leons». Animācijas seriāls. 5.sērija.

11. augusts, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Deviņas Latgales puķes Latvijai».*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1253.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.40 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 7.sērija.
10.45 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
11.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.30 «Zebra».*
11.50 «Pārsteidzošā pasaule. Filipīnas». Dokumentāla filma.
12.50 «Pietura – Kuldīga». 2.daļa.*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 29.sērija.
15.35 «Vertikāle».*
16.10 «Mēnesslācis 2».
Animācijas filmu seriāls. 11. un 12.sērija.
16.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 3. un 4.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1253.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa Mantinieki».
LTV seriāls. 45.sērija.
19.30 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 8.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Pateikt un pateikties. Anda Līce». LTV videofilma.*
22.05 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 23.sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Rudens Ņujorkā». ASV romantiska drāma. 2000.g.

3.25 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 144.sērija.
4.20 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 10.sērija.
4.45 «Leons». Animācijas seriāls. 6.sērija.

12. augusts, piektdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Deviņas Latgales puķes Latvijai».*
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 7.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.40 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 8.sērija.
10.50 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 26.sērija.
12.35 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentālu filmu seriāls. 19. un 20.sērija.
13.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Labrīt, Latvija!»*
14.50 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 30.sērija.
15.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Mēnesslācis 2».
Animācijas filmu seriāls. 13. un 14.sērija.
16.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 5. un 6.sērija.
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Aglonas dienasgrāmata».
19.00 «Eirobusiņš».*
19.30 «Mēs?» Latvijas dokumentāla filma. 3.sērija
Vai mūs sadzird?
20.30 «Panorāma».
21.10 «100.panta preses klubs».
22.05 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 3.sērija.
23.55 «Nakts ziņas».
0.10 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 23.sērija.

LTV7

LTV7

7.35 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vertikālā pilsēta». Dok. seriāls. 10.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 379.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 3.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 29.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 96.sērija.
13.15 «1000 jūdzes Transilvānijā». 1.sērija.*
13.50 2009.gada pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
15.50 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
16.20 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 3.sērija.
17.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 29.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 379.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Pārbaudes spēle futbolā. Latvija – Somija.
21.35 «Ātruma cilts».
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 96.sērija.
22.55 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.45 «Londonieši». Polijas seriāls. 20.sērija.

7.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vertikālā pilsēta». Dok. seriāls. 11.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 380.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 4.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 30.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 97.sērija.
13.20 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 22.sērija.
13.50 2009.gada pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
15.50 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 12. (nosl.) sērija.
16.20 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 4.sērija.
17.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 30.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 380.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 2.sērija.*
20.05 «Ar makšķeri».
20.35 «Zebra».*
20.55 «Beigu pareģojums». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 97.sērija.
22.55 Pludmales volejbola apskats.
23.25 «Universālais kareivis. Atdzimšana».
Fantastikas spraiga sižeta filma. 2009.g.

7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.20 «Vertikālā pilsēta». Dok. seriāls. 12.(noslēguma) sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 381.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 5.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 31.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 98.sērija.
13.15 «1000 jūdzes Transilvānijā». 2.sērija.*
13.50 2009.gada pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
15.50 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 22.sērija.
16.20 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 5.sērija.
17.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 31.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 381.sērija.
19.00 Pārbaudes spēle basketbolā. Latvija – Krievija.
21.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.35 «Motociklisti».
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 98.sērija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
0.50 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 10.sērija.

LNT

LNT

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 71.sērija.
10.05 «Brīvdienas saulē». Piedzīvojumu filma. 2001.g.
12.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 2.sērija.
13.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 175.sērija.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.30 «112». Vācijas seriāls. 64.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 3.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 157.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 158.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Naudas viltotāji». Krimināldrāma. 2007.g.
23.05 «Nāvējošais ierocis 3». Spraiga sižeta filma. 1989.g.
1.20 «Kontakts». ASV fantastikas filma. 1997.g.
3.45 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 157. un 158.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 72.sērija.
10.05 «Skubijs Dū un kibermedības». Animācijas filma. 2001.g.
12.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 3.sērija.
13.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 176.sērija.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.30 «112». Vācijas seriāls. 65.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 4.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 159.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 160.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Seriāls. 40. un 41.sērija.
23.10 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls. 13.sērija.
0.10 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 12.sērija.
1.05 «Naudas viltotāji». Krimināldrāma. 2007.g.
2.45 «Nāvējošais ierocis 3». Spraiga sižeta filma. 1989.g.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 159. un 160.sērija.

LTV7

TV3
5.00 «Laikavīrs». 8.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 51.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 50.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 21.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 16.sērija.
7.40 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 4.sērija.
8.05 «Simpsoni 9». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
9.00 «Brauciens uz skolu». Komēdija.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 72.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 239.–241.sērija.
14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 6.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 143.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 127. un 128.sērija.
18.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
22.15 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi: Agras
dārgumi» (ar subt.). Detektīviflma. 1983.g. 2.sērija.
23.50 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
0.50 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
1.50 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 10.sērija.
2.35 «Cīņas likums 2». Seriāls. 6.sērija.
3.20 «Laikavīrs». Seriāls. 8.sērija.

TV3
5.00 «Laikavīrs». 9.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 52.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 51.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 22.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 17.sērija.
7.40 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 5.sērija.
8.05 «Simpsoni 9». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
9.00 «Mana meitene». Ģim. kom.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 73.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 242.–244.sērija.
14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 7.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 144.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 129. un 130.sērija.
18.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Trauma». ASV seriāls. 5.sērija.
22.00 «Cietais rieksts 2». ASV spraiga sižeta filma. 1990.g.
0.45 «Dubultspēle 7». Seriāls. 14.sērija.
1.25 «Cīņas likums 2». Seriāls. 7.sērija.
2.10 «Laikavīrs». Seriāls. 9.sērija.
2.50 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 52.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 73.sērija.
10.05 «Policijas akadēmija 6». ASV komēdija. 1989.g.
12.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 4.sērija.
13.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 177.sērija.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.30 «112». Vācijas seriāls. 66.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 5.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 161.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 162.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 LNT jubileju gaidot. «Piektdieņi». Humora šovs.
21.35 «Gadījuma spiegs». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
23.25 «Īdzīgie veči». ASV komēdija. 1993.g.
1.25 «Vismeklētākais Malibu». Kriminālkomēdija. 2003.g.
2.50 «Gluharevs» (ar subt.). Seriāls. 35. un 36.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 161. un 162.sērija.

TV3
5.00 «Laikavīrs». 10.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 3». 1.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 52.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 23.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 18.sērija.
7.40 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 6.sērija.
8.05 «Simpsoni 9». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
9.00 «Suns Hūberts, hercoga mantinieks». Ģim. f.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 74.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 245.–247.sērija.
14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 8.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 145.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 131.un 132.sērija.
18.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Es, es pats un Airīna». ASV komēdija. 1999.g.
22.45 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.05 «Cerība uzvarai». ASV biogrāfiska drāma. 2005.g.
3.35 «Cīņas likums 2». Seriāls. 8.sērija.
4.20 «Laikavīrs». Seriāls. 10.sērija.

13. augusts, sestdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 121. un 122.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»

Ceturtdiena, 2011. gada 4. augusts
8.35 «Mēnesslācis 2».
Animācijas filmu seriāls. 11. un 12.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 3. un 4.sērija.
10.00 «Pienene». Raidījums bērniem. 1.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Vēl par mums – bērniem no Trokšņu ciema».
Zviedrijas ģimenes filma. 1987.g.
12.35 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 13. un 14.sērija.
14.30 «Rīgai – 800». Rīga dejo.*
16.15 «Lielā ēdamiela».*
16.45 «Pārsteidzošā pasaule. Filipīnas». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Top Latvijas Likteņdārzs!»
21.20 G.Janovskis. «Uz neatgriešanos». Nacionālā teātra izrāde.
0.20 Nakts ziņas.
0.30 «Monotonija». Latvijas drāma. 2007.g.

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 Pludmales volejbola apskats.*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Melnā kleita» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
13.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.15 2009.gada pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
16.10 «Beigu pareģojums». Dokumentāla filma.
17.10 «Ģimenes detektīvs».
Daudzsēriju filma. 6.(noslēguma) sērija.
19.05 «Bezengija. Alpīnisms Kaukāzā». 1. un 2.daļa.
19.30 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.00 «SeMS vasarā».
21.00 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 10.sērija.
21.50 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
21.55 «Asteriks Olimpiskajās spēlēs».
Piedzīvojumu komēdija. 2008.g.
24.00 Pārbaudes spēle basketbolā. Latvija – Krievija.*

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
7.05 «Mans draugs mērkaķēns». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
7.55 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 21.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
Komēdijseriāls. 7.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 «Mans suns Skips». Piedzīvojumu filma ģimenei. 2000.g.
12.25 «Latvijas stiprākie vīri».
Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.*
13.25 LNT jubileju gaidot. «Rīgas Eiroports». Humora šovs.
14.05 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 13.sērija.
15.00 «Meitene no veikala». ASV melodrāma. 2005.g.
17.05 Basteja kolekcija. «Ēdelveisu kaklarota».
Melodrāma. 2009.g.
19.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 9.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
21.35 «Klīst baumas, ka...» Romantiska komēdija. 2005.g.

22.30 «Vilku impērija». Francijas krimināldrāma. 2005.g.
1.00 «Gadījuma spiegs». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
2.30 «Īdzīgie veči». ASV komēdija. 1993.g.
4.10 «Meitene no veikala». ASV melodrāma. 2005.g.
5.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Laikavīrs». 11.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 3». 2.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 2». 9.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 2.sērija.
7.25 «Gormiti 2». Anim. ser. 17.sērija.
7.50 «Kaila kods 3». 3.sērija.
8.45 «Simpsoni 17». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
9.40 «Esi gardēdis!»
10.10 «Gandrīz ideālas vakariņas». 25.–28.raidījums.*
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.55 «Es, es pats un Airīna». ASV komēdija. 1999.g.
18.05 «Kā iepatikties klasesbiedriem».
Ģimenes komēdija. 2001.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Mazais Stjuarts». ASV ģimenes komēdija. 1999.g.
22.00 TV pirmizrāde! «Mana labākā drauga meitene». ASV
romantiska komēdija. 2008.g.
0.15 «Īsts krievu detektīvs» (ar subt.).
Detektīvkomēdija. 2008.g.
2.20 «Dejo ar viņu». Francijas drāma. 2007.g.
4.25 «Mūžam kopā 2». Seriāls. 9.sērija.

14. augusts, svētdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 123. un 124.sērija.
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Mēnesslācis 2». Animācijas filmu seriāls. 13. un 14.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 5. un 6.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 32.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve 3».
Dokumentālu filmu seriāls. 32.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Londona». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
14.30 «Vēl par mums – bērniem no Trokšņu ciema».
Zviedrijas ģimenes filma. 1987.g.
16.00 «Pienene». Raidījums bērniem. 1.sērija.*
16.30 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentālu filmu seriāls. 19. un 20.sērija.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Pietura – Kuldīga». 3.daļa.
18.50 «Mīla kā sapnis». Romantiska drāma. 2008.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Aglonas dienasgrāmata».
22.00 Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas
svētki Aglonā. Krusta ceļš.
0.15 «Nakts ziņas».
0.25 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 3.sērija.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Asteriks Olimpiskajās spēlēs».
Piedzīvojumu komēdija. 2008.g.
14.05 2009.gada pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
16.05 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 10.sērija.
17.00 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
17.05 «Tiksimies Tartu».*
17.35 «Melnā kleita» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2008.g.
19.20 «Krējums… saldais».
19.50 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
21.30 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 24.sērija.
22.20 «Baltā masajiete». Romantiska drāma. 2005.g.
0.40 Pludmales volejbola apskats.*
1.10 «SeMS vasarā».*

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Kāpēc tā gadījās». 35.sērija.
7.00 «Mūka Omi noslēpums». ASV anim. ser. 2. un 3.sērija.
7.45 «Misters Bīns». Anim. f.
8.10 «Trakie Tūņi brīvībā». Anim. ser. 12.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Gredzenu pavēlnieks. Karaļa atgriešanās». ASV,
Jaunzēlandes un Vācijas fantāz. piedzīv. f. 2003.g.
14.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.*
15.05 «Mentālists». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
16.05 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 11.sērija.
18.00 LNT jubileju gaidot. «Solo ar orķestri».
19.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas stiprākie vīri».
Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.
21.20 «Smita kungs un kundze». Spraiga sižeta komēdija. 2005.g.
23.45 «Policisti». ASV krimināldrāma. 1997.g.
1.35 «Klīst baumas, ka...» Romantiska komēdija. 2005.g.
3.10 «Vilku impērija». Francijas krimināldrāma. 2005.g.
5.15 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Laikavīrs». 12.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 3». 3.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 2». 10.sērija.
6.50 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 3.sērija.
7.10 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 6.sērija.
7.40 «Mazie kloni». Anim. ser. 52.sērija.
7.55 «Mūmija 2». Anim. ser. 203.sērija.
8.25 «Gormiti 2». Anim. ser. 18.sērija.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
11.10 «Stāsts par strēlnieku Fedotu». Komēdija.
12.50 «Mazais Stjuarts». ASV ģimenes komēdija. 1999.g.
14.30 «Televīzijas zvaigzne: Rona Burgundija leģenda».
ASV komēdija. 2004.g.
16.30 «Dēka ar akmeni». Piedzīvojumu komēdija. 1984.g.
18.50 «Neuzveicamais banzuke».
19.50 «Nekā personīga».
20.30 «Neiespējamā misija». Spraiga sižeta filma. 1996.g.
22.50 «Paranoja». ASV trilleris. 2007.g.
0.50 «Krisa Trojano impērija». Krimināldrāma. 2007.g.
2.30 «Laikavīrs». Seriāls. 12.sērija.
3.15 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 3.sērija.
3.55 «Mūžam kopā 2». Seriāls. 10.sērija.
4.20 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 3.sērija.
4.45 «Leons». Animācijas seriāls. 7.sērija.
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Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola uzņem skolēnus no 1. līdz 12. klasei latviešu un krievu
valodas plūsmā klātienē un neklātienē, eksternātā un tālmācībā mācībām
skolēnam izdevīgā laikā no pulksten 9 līdz 20.40, arī sestdienās,
Šādās izglītības programmās:
• Pamatizglītības programma;
• Mazākumtautību pamatizglītības programma;
• Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma;
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
• Mazākumtautību vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma;
• Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena
programma.
Nepieciešamie dokumenti:
• izglītības dokuments;
• ģimenes ārsta medicīniskā izziņa;
• medicīniskā karte 026/u (izglītojamajiem līdz 18 gadiem);
• dzimšanas apliecības kopija;
• pases kopija;
• darba vietas izziņa (ja izglītojamais strādā);
• deklarētās dzīvesvietas izziņa (ja izglītojamais nedzīvo Jelgavā).

!
ATLAIDES

• Skolnieku
iekārtām
iem
• Datorgald
iem
• Datorkrēsl
Atlaides
līdz

Skolā ir māmiņu istaba, kur stundu
laikā iespējams atstāt savu mazuli
auklītes uzraudzībā, skolā strādā
sociālais pedagogs un psihologs,
darbojas kafejnīca, ir e-žurnāls.
Iespējams papildus apgūt komerczinību un uzņēmējdarbības kursu un
psiholoģiju.
Uzņemšana skolā – 22., 23. un 24.
augustā no pulksten 9 līdz 13.
Skolotāju iela 8, Jelgava,
tālrunis 63021897;
www.jelgava.lv/vakarskola.

www.valants.lv

Kr. Barona 40, Jelgava
Tālr./Fakss 63011906

KORPUSA MĒBELES, MĪKSTĀS MĒBELES,
VIRTUVES MĒBELES,
PAKLĀJI

-15%

Līzinga noformēšana uz vietas
veikalā, pirmā iemaksa 0%

Bezmaksas piegāde
pilsētas robežās

Akcija spēkā no 01.08.2011
līdz 01.09.2011 vai kamēr prece ir noliktavā
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

notikumi

Kultūras pasākumi
 Katru dienu Uzvaras parkā bez maksas var apskatīt Starptautiskajā Smilšu skulptūru festivālā veidotās smilšu skulptūras (Uzvaras parkā).
 7. augustā pulksten 18 – koncerts «Čikāgas piecīši». Biļešu cena – Ls 7; 6; 5
(Uzvaras parkā).
 13. augustā – Folkloras svētki. No pulksten 13 līdz 15 – folkloras kopu ielu
koncerti (Driksas ielas gājēju posmā). Pulksten 18 – folkloras kopu lielkoncerts
«Maize ir kā pasaule...». Piedalās desmit folkloras kopas no Zemgales, tostarp
Jelgavas folkloras kopa «Dimzēns» un folkloras kopas no Šauļiem un Jonišķiem.
Pulksten 20.30 – danči kopā ar Rīgas danču klubu. Ieeja uz koncertu un dančiem
– bez maksas (Uzvaras parkā).
 23. augustā pulksten 15 – Staļinisma un nacisma upuru piemiņas diena (Svētbirzē).

Izstādes
 4. augustā pulksten 18 – Andija Kaltigina fotogrāfiju izstādes «Pūkas un
zobrati» atklāšana (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 5. augustā pulksten 17 – mākslinieces Sandras Strēles jubilejas izstādes «Viduu»
atklāšana (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 9. augusta – foto izstāde «Augsto purvu vērtības». Izstādes laikā skanēs CD
ar putnu balsu ierakstiem (kultūras namā).
 Līdz 1. septembrim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
(kultūras namā).
 Līdz 15. augustam – Gētes institūta Rīgā sagatavotā grāmatu izstāde «Lietu
izmeklē literatūra. Aktuālie kriminālromāni vācu valodā un skats uz latviešu Kriminālliteratūru» (Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 Visu vasaru – Baltijas medaļu triennāle (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).

Muzejā Sandras Strēles retrospekcija
 Ritma Gaidamoviča

Rīt, 5. augustā, pulksten 17
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā atklās
izstādi «Viduu». Savus darbus
skatītāju vērtējumam nodos
šī gada jubilāre māksliniece
Sandra Strēle. Viņa par izstādi
saka: «Tā būs retrospekcija, kurā
savienots viss, ko es daru, tāpēc
arī man pašai ļoti interesē, kā
tas izskatīsies.»
Šis ir mākslinieces 50. jubilejas gads,
kurā viņa nolēmusi ar izstādi iepriecināt
arī jelgavniekus. «Izstāde ir kā šī brīža
kopsavilkums, bet ne punkts. Tāpēc es to
gribu saukt par retrospekciju, kurā skatītājiem ļaušu novērtēt savu pēdējo 15 gadu
veikumu,» stāsta S.Strēle, piebilstot, ka
izstādē tomēr akcentēti darbi, kas tapuši
šovasar. Izstādē «Viduu» būs apskatāmi
divu veidu darbi – gleznas uz audekla un
mākslinieces īpašā autortehnikā veidotie
ādas lielformāta dekori. Jāpiebilst, ka tieši
šādā tehnikā strādā tikai viņa, tālab lielu
izbrīnu un uzslavu māksliniece ar saviem
darbiem izpelnās arī ārpus mūsu valsts
robežām. «Patiesībā jau es nedomāju rīkot
jubilejas izstādi, taču, apsverot muzeja
uzaicinājumu, nolēmu, ka tas ir lielisks
iemesls sakārtot savu bagāžu, paskatīties,
vai to otu neesmu velti cilājusi. Turklāt
pēdējā personālizstāde Jelgavā man bija
pirms vairākiem gadiem salonā «Pils

putns», līdz šim ar dažiem darbiem esmu
piedalījusies tikai Jelgavas mākslinieku
pavasara izstādēs, tāpēc ir pienācis laiks
jelgavniekiem parādīt ko vairāk,» spriež
māksliniece.
Parasti personālizstādes ir tematiskas un
katrā tiek eksponēta noteikta daļa darbu,
taču šī izstāde solās būt interesanta, jo tajā
būs iespēja ieskatīties visā, ko māksliniece
dara. «Tāpēc, jāsaka godīgi, man pašai interesē, kas no tā sanāks – man būs iespēja
pateikt cilvēkiem, kas man šobrīd ir aktuāls.
Gleznojot vienmēr domāju par to, kas māksliniekam ir jāpasaka cilvēkam. Mākslinieka
mērķis ir sajust pasauli, garīgās vērtības
un caur darbiem parādīt tās sabiedrībai,
tāpēc manos darbos apvienojušies cilvēki
un pasaule,» tā S.Strēle, piebilstot, ka visas
lietas reducējas simbolu valodā. «Darbos
vajag ielikt kaut ko tādu, kas paceļas pāri
ikdienai, vienkāršas lietas, kas dod cilvēkam
spēku. Labs darbs šādu rezultātu dod, un
es ļoti ceru, ka arī mani darbi to dos,» tā
S.Strēle. Viņa vēlas, lai jubilejas izstāde
skatītājiem sniegtu gaismas un mīlestības
sajūtu, jo cilvēki šobrīd vairāk dzīvo ārējā un
materiālajā pasaulē. «Arvien vairāk cilvēku
savu dzīvi velta iztikai, izdzīvošanai, taču,
manuprāt, ar to tiek pieļauta kļūda. Mums
vajag apstāties un padomāt. Tieši mākslas
darbs ir tā «vieta», kur var apstāties, aprunāties, jo, iespējams, tieši te tu saskatīsi to
prieku, gūsi iekšējo dvēseles piepildījumu,»
tā S.Strēle, aicinot uz savu jubilejas izstādi
«Viduu». Izstāde muzejā būs skatāma līdz
4. septembrim.

Jelgavā pirmo reizi iespēja
tikties ar «Čikāgas piecīšiem»
 Ritma Gaidamoviča

Leģendārais Amerikas latviešu
vokāli instrumentālais ansamblis «Čikāgas piecīši» šogad svin
50. dzimšanas dienu, kuru dziedātāji atzīmē kopā ar draugiem
Londonā un Latvijā. Tikko «piecīši» atgriezušies no koncertiem
Anglijā, bet jau svētdien, 7.
augustā, pulksten 18 aicina uz
sadziedāšanos Uzvaras parkā.
«Mūsuprāt, tā būs brīnišķīga atkalredzēšanās ar Latvijas skatītājiem, ceram, ka arī jelgavnieki ļausies kopīgai
dziedāšanai. Viss labais ir piemirsts
vecais, tāpēc savai jubilejas tūrei esam
sagatavojuši dziesmas no visiem grupas pastāvēšanas posmiem. Ceram,
ka katrs klausītājs no koncerta aizies
piepildīts,» tā par gaidāmo koncertu
«Beidzot 50» saka grupas dalībniece
Lorija Vuda, piebilstot, ka koncertā
būs iespēja dzirdēt gan liriskas, gan
patriotiskas, gan jestras dziesmas.
Dziedātāja atzīst, ka šī uzstāšanās
būs īpaša, jo Jelgavā «piecīši» viesosies
pirmo reizi. Te gan jāpiebilst – pirmo
un pēdējo reizi, jo mūziķi šo 50 gadu
jubilejas tūri uzskata par atvadu tūri.

Ceturtdiena, 2011. gada 4. augusts

«Bez balona dzīvi
grūti iedomāties»
 Ritma Gaidamoviča

No 11. līdz 14. augustam Jelgavā notiks 13. starptautiskais
gaisa balonu festivāls «LMT
kauss 2011», kura laikā 25 gaisa
balonu piloti virs mūsu pilsētas
pierādīs profesionālās prasmes.
Savu meistarību festivālā gaisa
kuģa vadīšanā rādīs arī pirmā
Latvijas gaisa balona kapteine
jelgavniece Kristīne Vēvere,
kura gaisa balonu stūrē jau 11
gadus un šodien to sauc par neatņemamu dzīves sastāvdaļu.
Kristīne, kā pati atzīst, ar gaisa baloniem
«saslimusi» pirms apmēram sešpadsmit
gadiem, kad pirmo reizi viņai bija izdevība
skatīties uz Latviju no augšas. «Esot grozā, sapratu: jā, es gribu pati lidot,» stāsta
Kristīne. Tieši tas arī viņu mudinājis pirms
vienpadsmit gadiem kļūt par licencētu gaisa
balona piloti, kas nu jau ne reizi vien savas
spējas veiksmīgi pierādījusi dažādās sacensībās gan Latvijā, kļūstot par mūsu valsts
čempioni, gan pasaulē. Šodien Kristīne
atzīst, ka tas ir viņas dzīvesveids un bez
balona dzīvi grūti iedomāties. To apstiprina
arī tas, ka vasara pilotei pakārtota gaisa
baloniem. Proti, ja vakarā pēc darba labvēlīgi laika apstākļi, Kristīne zina: «Lidoju,
pārējie darbi ir jāatliek!» Šī ir nodarbošanās,
kurā viss atkarīgs no laika apstākļiem,
tāpēc ir jāizmanto katra izdevība. Šovasar
laiks bieži lutina, tāpēc Kristīne lidojumos
dodas katru nedēļu, pārsvarā tepat Jelgavas
apkaimē. Baloni vienmēr lido rīta stundās
– uzreiz pēc saullēkta – un vakarā – kādas
pāris stundas pirms saules rieta –, jo tad ir
visrāmākais vējš. «Lidojums izvēdina galvu,
tā ir atslodze no ikdienas, jo visas rūpes un
problēmas paliek uz zemes šī vārda vistiešākajā nozīmē,» atzīst Kristīne.

Patīk sacensību adrenalīns

Sabiedrībā pastāv stereotips, ka šī
aizraušanās vairāk domāta stiprajam
dzimumam, taču Kristīne tam nepiekrīt.
«Tieši otrādi, lidojuma laikā gaisa balona
vadīšanā fiziskajam spēkam nav nekādas
nozīmes. Smagākais darbs ir uz zemes,
kamēr balonu sagatavo lidojumam un savāc
pēc tā, taču tad darbojas visa komanda – trīs
četri cilvēki. Neviens taču neliedz dāmai
pilotei komandā sapulcināt brašus vīrus!»
nosaka Kristīne, kurai ir šāda komanda.
Gaisa kuģošana ir dzīvesveids, un tie, kas
«slimo» ar to, parasti ievelk tajā arī savu
ģimeni un draugus, tāpēc patiesībā šajā
nodarbē sieviešu ir ļoti daudz. Tiesa, mazāk
ir tādu dāmu, kas izvēlas pašas kļūt par
pilotēm. Latvijā ir tikai četras sievietes, vēl
mazāk – kapteines, kuras startē sacensībās.
Lidošana ar gaisa balonu Kristīnei ir kā
sports. «Citi to uzskata par izklaidi, jo vēlas
šad tad savam priekam kopā ar draugiem
izbaudīt balona līgano slīdēšanu virs pļavām un mežiem, bet man tas ir sports, jo
man patīk sacensību adrenalīns cīņā par
pareizāko vēja plūsmu, cenšoties nokļūt
pie mērķa. Tas ir ļoti interesants process,»
tā pilote, piebilstot, ka tas, protams, prasa

Foto: no Kristīnes Vēveres personīgā arhīva
«Lidojuma laikā gaisa balona vadīšanā fiziskajam spēkam nav nekādas nozīmes.
Smagākais darbs ir uz zemes, kamēr balonu sagatavo lidojumam un savāc pēc tā,
taču neviens neliedz dāmai pilotei komandā sapulcināt brašus vīrus!» atzīst pirmā
Latvijas gaisa balona kapteine jelgavniece Kristīne Vēvere.
daudz laika un arī līdzekļu, jo šis nav no Virs Jelgavas – 25 komandas
lētākajiem sporta veidiem.
Jau nākamajā ceturtdienā, 11. augustā,
Kristīne ar savu komandu piedalīsies LMT
«Šķiet, ka pasaule zem tevis slīd» kausa izcīņā Jelgavā, kur par uzvaru un balKristīne lidojumu ar gaisa balonu rakstu- vu fondu – 2900 eiro – cīnīsies 25 komandas
ro vienā vārdā – brīvība. «No vienas puses, no Latvijas, Lietuvas, Čehijas un Krievijas.
ir liela atbildība un visu laiku jākontrolē Gaisa balonu piloti sacentīsies rīta un validojums, taču, no otras puses, augšā pilnībā kara lidojumos. Labvēlīgu laika apstākļu
ļaujies vējam. Tās sajūtas nav aprakstāmas gadījumā tiks veikti septiņi lidojumi, katrā
– ir tāds pārsteidzošs miers, klusums, līga- no tiem izpildot noteiktus uzdevumus.
na un nemanāma kustība: šķiet, ka pats
Latvijas Gaisa balonu sporta savienības
stāvi uz vietas, bet pasaule zem tevis slīd. valdes priekšsēdētājs pilots Gints Gailis
Tas ir fantastiski,» tā Kristīne, piebilstot, informē, ka pirmais gaisa balonu rīta lidoka tur augšā piedzīvotais sniedz pozitīvas jums notiks ceturtdien no pulksten 6 līdz
emocijas. Lai gan Jelgavas apkārtne jau 8 un sāksies pļavā pretī Jelgavas pilij. Bet
no augšas diezgan izpētīta, pilote atzīst, ka no pulksten 18.30 līdz 20 gaidāms vakara
vienmēr, gluži kā dodoties lidojumā pirmo lidojums. Taču pulksten 22.30, ja būs labreizi, ir prieks par to skaistumu, ko redzi no vēlīgi laika apstākļi, varēs vērot ugunīgu
putna lidojuma. «Tas ir tas, kas liek doties pilotu parādi – gaisa balonu degļu šovu.
augšā atkal un atkal. Un tas nevar apnikt,» Piektdien, 12. augustā, no pulksten 6 līdz
tā Kristīne.
8 – rīta lidojums, no pulksten 18.30 līdz
20 – vakara lidojums. Bet jau no pulksten
«Tiklīdz uzlido, bailes izgaist»
18 jelgavnieki gaidīti pļavā pretī Jelgavas
Jāpiebilst, ka Kristīne ne tikai piedalās pilij ballē. Klātesošos priecēs Oskars
sacensībās, bet ir arī viena no diviem pilo- Deigelis, Lauris Reiniks, dīdžejs Roberts
tiem, kas Jelgavā piedāvā izbraucienus ar Lejasmeijers, Rassell & Sabīne Berezina,
gaisa balonu. Viņa nenoliedz, ka braucēju ir kā arī grupas «Forte» un «Otra puse».
mazāk, taču joprojām ir cilvēki, kuri izvēlas Bet pulksten 23, ja laika apstākļi ļaus,
dāvināt lidojumu balonā. Tā viņas gaisa gaidāma tradicionālā gaisa balonu parāde
kuģī ne reizi vien vizināti jaunie pāri, dzim- – nakts spīdēšana. Arī sestdien notiks rīta
šanas dienu jubilāri, absolventi. Braucēji sā- un vakara lidojumi, bet pulksten 18 pļavā
kotnēji gandrīz vienmēr ir nobijušies, taču, pie pils būs balle kopā ar grupu «Trantiklīdz paceļas gaisā, bailes izgaist. Taujāta zīts», «Credo» un «Apvedceļš», Nikolaju
par spilgtākajiem lidojumiem, Kristīne Puzikovu, Kažu un dīdžeju Aivi. Festivālu
atzīst, ka tādu esot daudz, bet galvenokārt noslēgs krāšņa uguņošana, kurai starts
atceras tos, kas nesuši panākumus: pirmais tiks dots pulksten 23. Noslēdzošais lidolidojums pēc pilotes licences iegūšanas, lido- jums virs Jelgavas – svētdien, 14. augustā,
jums, kas atnesa pirmo Latvijas čempiones no pulksten 6 līdz 8.
titulu... «Brīnišķīgs bija arī lidojums pērn
Ieejas maksa uz vakara pasākumiem
rudenī Ungārijā, kad Pasaules čempionātā piektdien un sestdien ir četri lati, pirms130 balonu konkurencē man izdevās atlidot skolas vecuma bērniem ieeja bez maksas.
vistuvāk mērķim,» tā Kristīne.
VIP biļetes cena – desmit lati.

Jelgavnieki devušies ceļā uz Aglonu
Foto: no «Čikāgas piecīšu» arhīva
Mūziķe cer, ka skatītājiem šis koncerts
sniegs pozitīvas emocijas, jo tādas esot
atsauksmes no koncertiem Anglijā.
«Mūsu ziedu laikos, deviņdesmito
gadu sākumā, cilvēki bija cerīgāki, optimistiskāki, tāpēc gribas ticēt, ka šis
koncerts kaut uz mirkli ļaus pakavēties
pagātnē,» tā L.Vuda. Jelgavā ieradīsies
viss grupas sastāvs – L.Vuda, Janīna
Ankipāne, Alberts Legzdiņš, Armands
Birkēns, Alnis Cers un Uldis Streips.

Pirmdien vairāk nekā 50 jelgavnieki, saņemot bīskapa
Antona Justa svētību, no Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas
Marijas katedrāles uzsāka 300 kilometru garo ceļu uz
Aglonu. Galamērķi mūsu svētceļnieki plāno sasniegt 12.
augustā, lai 15. augustā piedalītos Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Svētceļojumā kājām
devušās mammas ar maziem bērniem, kuplāk pārstāvētā ir Ozolu ģimene, kas svētceļojumā iet ar septiņiem
bērniem, skolēni, studenti, strādājošie un pensionāri.
Vecākajai kundzei – Vladislavai Robežniecei – ir jau 73
gadi, un viņa mūsu svētceļnieku grupai pievienojusies
no Rīgas Svētā Alberta draudzes. Arī šogad svētceļnieku
vidū ir gan tādi, kas garo ceļu kājām mēros pirmo reizi,
gan tādi, kuriem šī jau ir 17. reize. Jāpiebilst, ka šogad
mājas lapā: www.kurtuesi.lv/sekot/svetcelojums ikviens
var sekot līdzi, cik tālu katra svētceļnieku grupa tikusi, jo
katrai līdzi ir GPS uztvērējs.
Foto: Ivars Veiliņš

