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31. jūlijā Jelgava netika
«atbrīvota»

Otrajā pasaules karā nopostītā Jelgava.
 Ilze Knusle-Jankevica

cinieks Jānis Blīvis savā pētījumā «Jelgavas aizstāvēšana
«No stacijas puses veļas melni dūmu mākoņi,
1944. gada vasarā», kas glabet ap pieciem pēcpusdienā atskan drausmīgi
bājas Ģederta Eliasa Jelgavas
sprādzieni, logi un durvis krakšķēdamas izgāžas
Vēstures un mākslas muzejā,
uz ielas, kā milzīgi krusas graudi pa gaisu lido
raksta, ka pirmie padomju
stikla gabali, logi, vagonu daļas, dzelzs kluči rokas
armijas uzlidojumi Jelgavai
resnumā un nesprāguši lādiņi – stacijā uzskrējis
notika 24. jūlijā, bet tiem vaigaisā munīcijas vilciens,» tā, atceroties 1944.
rāk bija biedinošs raksturs un
gada jūlija notikumus Jelgavā, savā darbā «Mums
nodarītie postījumi nebija pājābrien jūrā» raksta Ingrīda Vīksna. Saskaņā ar
rāk lieli. Tomēr nākamā nedēļa
vēstures avotiem I.Vīksna apraksta 27. jūlija nobija traģiskākais laiks Jelgavas
tikumus, kad padomju armija uzbruka dzelzceļa
vēsturē, jo tajās dienās pilsēta
stacijai un uzspridzināja degvielas noliktavu un
gandrīz tika noslaucīta no
munīcijas vagonu. Tā bija diena, kad nu jau pirms
zemes virsas, nopostot ap 95
70 gadiem Jelgava sāka degt – uguns nerimās
procentus apbūves. «Galvenais
vairākas dienas, un, tai pamazām nodziestot,
mērķis bija dzelzceļa stacija
izdzisa arī pēdējie skaistās un varenās Zemgales
(lai aizkavētu papildspēku
pilsētas vaibsti.
pievešanu pa dzelzceļu no Rīgas). Tolaik uz sliedēm stāvēja
Vēstures pētnieks un Otrā pasaules kara notikumu aculie- četri gari vilcieni ar Latgales

un Vidzemes bēgļiem, kā arī
divi pasažieru vilcieni, bet
preču stacijā atradās vairāki
munīcijas vilcieni. Uzlidojumā
pilnībā tika sagrauta stacijas ēka, izpostīti sliežu ceļi,
aizdedzinātas ēkas stacijas
apkaimē, arī stacijas tuvumā
esošā degvielas noliktava.
Abos uzlidojuma viļņos tikai
daļai no pasažieriem izdevās
pamest vilcienus un paglābties
pie stacijas esošajās pretgaisa
aizsardzības patvertnēs. Necik
ilgi nāca arī trešais uzlidojums,
kura mērķis bija sagraut gaisa
tiltu pār dzelzceļu, tomēr tas
neizdevās. Stundas laikā daļa
no pilsētas pārvērtās drupu
kaudzē, pārtrūka telefona
sakari, elektrība un ūdens ap-

gāde. 27. jūlija vakarā daudzi
pameta pilsētu,» notikumus
pirms 70 gadiem Jelgavā apraksta J.Blīvis.
Par tiem, kuri mūsdienās
31. jūliju mēdz atzīmēt kā
Jelgavas atbrīvošanu, Latvijas
Okupācijas muzeja vēsturnieks
un nule kā iznākušās grāmatas
«Dievs, tava zeme deg!» autors
Uldis Neiburgs saka: «Jēdziens
«atbrīvošana» te tiek izmantots
aplami. Šī diena drīzāk ir nevis
uzvaras svinēšana, bet traģēdija – pilsētas nopostīšana. Jā,
var pieminēt karavīrus, kas šajās cīņās krita kā vienā, tā otrā
pusē, jo ne jau viņi pieņēma šos
lēmumus par uzbrukšanu un
postīšanu.»
Turpinājums 4.lpp.

• Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs piedāvā lekciju «Ko Jelgavas vēsturē
nozīmē 1944. gada 31. jūlijs?»
(vada Gints Putiķis). Papildu informācija un pieteikšanās – pa
tālruni 63023383, 63080150
(ne mazāk kā 10 personām).
• Gide Signe Lūsiņa piedāvā
ekskursiju kājām «Jelgava 1944.
gada jūlija liesmās». Papildu
informācija un pieteikšanās
– Jelgavas reģionālajā Tūrisma
centrā pa tālruni 63005445,
63005447 vai pie S.Lūsiņas pa
tālruni 28677630.
• Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas mājas lapā www.
jzb.lv apskatāmas fotogrāfijas
«1944. gada jūlijā sagrautā
Jelgava».

Slēgs Pasta ielas un Zemgales prospekta posmus
 Sintija Čepanone

No 4. augusta plānots
slēgt satiksmi Pasta ielas
posmā no Pasta ielas
apļa līdz Jāņa ielai un
Zemgales prospektā no
iebrauktuves uz muitas
stāvlaukumu līdz Zemgales Veselības centra
(ZVC) izbrauktuvei.
Lai apbrauktu slēgtos Pasta ielas
un Zemgales prospekta posmus,
tiek organizēti apbraucamie ceļi:
• no centra uz Lietuvas šoseju
jābrauc pa Pasta ielu līdz Zirgu
ielai, krustojumā jānogriežas pa
labi uz Zirgu ielu un jābrauc līdz
Mātera ielas krustojumam, kurā
jānogriežas pa kreisi, un tālāk
jābrauc pa Mātera ielu līdz Rūpniecības ielas krustojumam, kur jāveic
pagrieziens pa kreisi, jābrauc līdz
aplim, aplī jānogriežas uz Lietuvas
šosejas dzelzceļa pārvadu;
• uz centru no Lietuvas šosejas

Pasta ielas aplī jānogriežas uz
Rūpniecības ielu un jābrauc līdz
Mātera ielas krustojumam, kurā
jānogriežas pa labi uz Mātera ielu,
un jābrauc līdz krustojumam ar
Zirgu ielu, kurā jānogriežas pa
labi, un pa Zirgu ielu jābrauc līdz
krustojumam ar Pasta ielu, tad
jānogriežas pa kreisi un pa Pasta
ielu jābrauc līdz Sudrabu Edžus
ielai, kurā atļauts nogriezties pa
labi vai pa kreisi atbilstoši tālāk
nepieciešamajam maršrutam.
Lai aizbrauktu uz ZVC:
• no centra puses jābrauc pa
Pasta ielu līdz Sudrabu Edžus ielai,
krustojumā jānogriežas pa kreisi,
pa Sudrabu Edžus ielu jābrauc līdz
krustojumam ar Akadēmijas ielu,
tad jānogriežas pa labi un jāturpina
kustība līdz ZVC;
• no Lietuvas šosejas Pasta ielas
aplī jānogriežas uz Rūpniecības
ielu un jābrauc līdz Mātera ielas
krustojumam, kurā jānogriežas pa
labi uz Mātera ielu, un jābrauc līdz
krustojumam ar Zirgu ielu, kurā

jānogriežas pa labi, un pa Zirgu ielu
jābrauc līdz krustojumam ar Pasta
ielu, tad jānogriežas pa kreisi un
pa Pasta ielu jābrauc līdz Sudrabu
Edžus ielai, kurā jānogriežas pa labi
uz Sudrabu Edžus ielu, un pa to
jābrauc līdz krustojumam ar Akadēmijas ielu, tad jānogriežas pa labi un
jāturpina kustība līdz ZVC.
Zirgu ielas un Mātera ielas
krustojumā būs mainīts galvenā
ceļa virziens. Rekonstrukcijas
darbu laikā galvenā ceļa virziens
ir Zirgu iela – Mātera iela pa kreisi
virzienā uz Rūpniecības ielu. Ceļa
zīmes Nr.207 «Neapstājoties tālāk
braukt aizliegts» ar fluorescento
apmali tiks uzstādītas Mātera ielā
virzienā no Ūdensvada ielas un
Zirgu ielā virzienā no Pētera ielas.
Zirgu un Mātera ielas krustojumā
netiks atļauts kreisais pagrieziens
uz Mātera ielu virzienā no Pētera
ielas. Tā veikšanai jāizmanto
Mātera ielas un Ūdensvada ielas
krustojums.
Turpinājums 3.lpp.
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viedokļi

Ceturtdiena, 2014. gada 31. jūlijs
Pilsētnieks vērtē

Pēdējā laikā arvien biežāk valstī runā par to, ka efektīvai
«aplokšņu algu» izskaušanai Latvijā vajadzētu paredzēt
kriminālatbildību kā «aplokšņu algu» maksātājiem, tā arī
to saņēmējiem. Kā informē ziņu aģentūra LETA, Valsts
ieņēmumu dienests jau ir apzinājis četrus galvenos avotus
«aplokšņu algu» izmaksām izmantojamiem līdzekļiem. Pēc
VID aplēsēm, avoti ir pievienotās vērtības nodokļa atmaksu
izkrāpšana par fiktīviem darījumiem un krāpnieciskas darbības saistībā ar kases aparātu izmantošanu. Tāpat arī aizdevumu juridiskās formas izmantošana ienākumu slēpšanas
nolūkā un ienākumu slēpšana ar izsniegtiem avansiem, par
kuriem netiek veikti norēķini. Tikai 10 procenti uzņēmumu
Latvijā saviem darbiniekiem visu nopelnīto samaksā oficiāli, liecina «SSE Riga» ilgtspējīga biznesa centra direktora
Dr. Arņa Saukas veiktais pētījums, raksta «Neatkarīgā Rīta
Avīze». Vairākums uzņēmumu neuzrāda lielāku vai mazāku
daļu no darbinieku nopelnītā, lai ietaupītu uz nodokļu rēķina. Aptuveni 67 procenti uzņēmumu noslēpj no valsts 10
– 50 procentus no savu darbinieku nopelnītā. Pēc A.Saukas
aplēsēm, Latvijā «aplokšņu algās» tiek samaksāta aptuveni
ceturtā daļa no nopelnītā. Lietuvā un Igaunijā «aplokšņu
algu» īpatsvars ir krietni mazāks.
Mūsu pilsētas uzņēmēju viedoklis par to, vai «aplokšņu algu»
maksātāji būtu jāsauc pie kriminālatbildības, atšķiras.

«Varam jau visus likt
cietumā, bet ko mēs
no tā iegūsim?»
Imants Kanaška, Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociācijas
priekšsēdētājs:
«Es tomēr uzskatu, ka kriminālatbildība par «aplokšņu
algu» maksāšanu ir neadekvāts
soda mērs. Ir jācīnās nevis ar
sekām, bet cēloņiem. Kriminālatbildības noteikšana būtu
cīņa ar sekām, bet cēlonis,
kāpēc tiek maksātas «aplokšņu algas», ir nodokļu politika
mūsu valstī. Šajā ekonomiskajā
situācijā lielai daļai uzņēmumu
nodokļu slogs nav paceļams.
Visas uzņēmēju organizācijas
runā par nesamērīgi augstiem
darbaspēka nodokļiem, kas mūs
nostāda nevienlīdzīgā situācijā
pat ar blakus esošajām Baltijas
valstīm.
Varam jau mēs visus likt cietumā, bet ko mēs no tā iegūsim?
Nekāda jēdzīga labuma no šāda
soļa, ieviešot kriminālatbildību,
nebūs – pieļauju, ka mēs panāksim tikai to, ka oficiāli reģistrēto
uzņēmumu skaits saruks. Būs
krietna daļa uzņēmēju, kuri
aizies atpakaļ pelēkajā zonā: nav
oficiāla uzņēmuma – nav arī ko
pārbaudīt un sodīt!
Tas, protams, aktuāli ir mazajiem un vidējiem uzņēmumiem,
kā arī jaunajiem uzņēmējiem.
Mēs taču labi saprotam, ka ne
jau tādi lielie valsts uzņēmumi
kā «Latvenergo» vai «Latvijas
gāze» maksā «aplokšņu algas».
No vienas puses, mēs gribam,
lai pakalpojumu sniedzēji kļūst

legāli un vairs neremontē mašīnas savā garāžā vai negriež
matus dzīvoklī, bet, no otras
puses, darām pilnīgi pretējo.
Nedomāju, ka kriminālatbildības ieviešana būs stimuls kādam
kļūt par oficiālu uzņēmēju.
Tieši tāpēc es uzskatu, ka
daudz būtiskāk šobrīd ir sakārtot nodokļu politiku valstī, lai tā
būtu saprotama un panesama
uzņēmējam – jo tikai tā var būt
motivācija nevis domāt shēmas,
kā nesamaksāt, bet vienkārši
nomaksāt nodokļus. Te es runāju par fiksēto nodokļu likmi
– lemt, kur un kā to vēl varētu
piemērot. Un tad arī VID tiks
atslogots – nebūs jāskrien pārbaudīt mazos nemaksātājus,
tērējot valsts naudu, un ierēdņi
varēs pievērsties nopietnākām
lietām.
Neapšaubāmi, daudz vieglāk
ir kādu censties iebaidīt, nevis
izvēlēties grūtāko ceļu un beidzot sakārtot valsts nodokļu
sistēmu tā, lai ar to motivētu
maksāt nodokļus. Vēl viena nianse – mēs daudz runājam par
lielo nodokļu slogu uzņēmējiem,
bet aizmirstam nodevu slogu,
kas arī nav mazs, ja paskatāmies, kur un kādas nodevas
uzņēmējam ir jāmaksā.
Es gan nerunāju par tiem
uzņēmējiem, kuri spekulē uz
iespēju nemaksāt nodokļus. Es
aizstāvu tos, kuri vienkārši nav
spējīgi pavilkt šādu nodokļu
slogu.»

«Uzņēmējdarbības vidē iet
kā kardiogrammā»
Normunds Štefenhāgens,
kokapstrādes uzņēmuma «Urbix» vadītājs:
«Domāju, ka kriminālvajāšanas uzsākšana šeit nav īsti vietā
– pagale viena nedeg. Ir spēcīgāk jāanalizē situācija. Mums
šobrīd ir maldīgs priekšstats,
ka situācija biznesa vidē strauji
uzlabojas. Jā, uzņēmumi maksā
«aplokšņu algas», bet vai mēs
padomājam, ka valsts varbūt
izdzīvoja tikai tāpēc, ka visi neaizbrauca un cīnījās, kā nu varēja? Pārkāpumi ir visur – mazāki
vai lielāki, bet ar iebaidīšanas
metodēm un sankcijām neko
nepanākt. Valsts ar šādu soli
var iegūt tikai to, ka ražošana
kļūs nelegāla – tad nu ražos kaut
kādos būceņos, kurus apsargās
nikni suņi un kuriem neviens
netiks klāt. Legāla uzņēmuma
nav, un valstij gar degunu aizies

vēl lielāki līdzekļi.
Man nesen biznesā bija tāds
gadījums, ka nu nekādi nevarēju
atrast kontaktu ar vienu cilvēku.
Viņš burtiski no manis vairījās.
Kad kārtējo reizi centos viņam
tuvoties, viņš tā arī pateica: «Varbūt tava pieeja ir nepareiza?!»
Un tad es aizdomājos – varbūt
esmu pārāk uzstājīgs, uzbāzīgs…
Un šajā gadījumā ir tas pats
– valstij vienkārši ir nepareiza
pieeja. Varbūt vairāk jādomā, kā
normāli sarunāties ar uzņēmēju,
kā viņu pārliecināt, nevis baidīt.
Es zinu, ka arī tie uzņēmumi,
kas varbūt ilgstoši izmantojuši
dažādas shēmas nodokļu nemaksāšanai, konkrētos apstākļos
būtu spējīgi mainīt savu taktiku
un kļūt par atbildīgiem nodokļu
maksātājiem. Acīmredzot valsts
pagaidām vienkārši nav atradusi
pareizo pieeju uzņēmējiem.»

Vai tiem, kuri
saņem «aplokšņu
algu», jāparedz
kriminālatbildība?

«Mēs radām darbavietas,
bet pretī saņemam
iespēju neiekļūt
«baltajā sarakstā»»
Jānis Anspoks, «Astarte
Nafta» valdes loceklis:
«Vajadzētu gan paredzēt kriminālatbildību, un ne tikai par
šo jautājumu, bet arī par virkni
citu! Arī valsts vadītājiem par
likumu nepildīšanu. Cilvēku
loks, kam būtu jāatbild, ir
vairāk nekā tikai uzņēmēji
– ārsti, politiķi, ierēdņi… Nu,
piemēram, ja apskatām VID
aktivitātes eiro ieviešanas laikā, kases aparātu darbības nodrošināšanā – pie kā vēršas ar
pārbaudēm? Pie uzņēmējiem,
jo viņus jau ir vienkāršāk pārbaudīt. Tas, ka Terehovā par
trīs miljoniem izbūvē punktu,
bet videonovērošanas sistēma
nedarbojas, ir sīkums, taču, ja
veikalā pie alkohola plaukta
nebūs videonovērošanas, to
pamanīs uzreiz. Uzņēmējs ir
neaizsargātāks. Likums par
sabiedrībām ar ierobežotu
atbildību jau nosaka, ka tā ir
ierobežota atbildība. Nevar

viens uzņēmuma vadītājs būt
atbildīgs par pilnīgu visu – tas
nav reāli. Varbūt mazā uzņēmumā tas ir iespējams, bet, ja
darbinieku skaits jau pārsniedz
250, tas ir nereāli. Tad jau jāizvērtē, vai ir vērts savu galvu
likt tajā cilpā, ja man vienam
par visu jāatbild. Mums ir pieci
direktori, tehniskais direktors
– tas ir komandas darbs. Prezidenta pils, Zolitūdes traģēdija
– mēs meklējam vainīgo, lai
reducētu to uz vienu diviem cilvēkiem. Bet mēs redzam, ka tas
nav tik vienkārši – varbūt tas
bija parasts strādnieks, kurš to
skrūvi ne tā ieskrūvēja…
Nevar būt viens universāls
likums visam, bet mūsu valstī
daudz likumu ir pārāk universāli. Vēl kāds piemērs no
mūsu uzņēmējdarbības vides
– ir mums valstī tāda lieta kā
uzņēmumu «baltais saraksts».
«Statoil» ir šajā sarakstā, bet
«Astarte Nafta» nav un, visti-

camāk, arī nebūs. Kāpēc? Tāpēc, ka «Statoil» vidējā alga ir
krietni augstāka nekā «Astarte
Nafta», bet ne jau tāpēc, ka mēs
saviem darbiniekiem maksātu mazāk. Mums, piemēram,
uzņēmumā strādā 20 sētnieki,
kuru alga, protams, ir mazāka
nekā augstāka ranga darbiniekiem, bet «Statoil» sētnieku
nav, viņi kā ārpakalpojumu algo
firmu, kura ar mašīnu robotiem
atbrauc un iztīra. Mums lauku
degvielas uzpildes stacijās šāda
sistēma nedarbotos, mums ir
vajadzīgs reāls cilvēks, reāla
darbavieta, ar reālu algu. Bet
mēs par to pretī saņemam iespēju nebūt «baltajā sarakstā».
Vai tas ir loģiski?
Ir daudz lietu, kas mūsu
valstī nav kārtībā un par ko var
prasīt atbildību no cilvēkiem.
Taču tik un tā es palieku pie
sava – atbalstu vāciešus, nevis
grieķus, un saku, ka maksāt
algu aploksnē ir slikti.»

«Vai mūsu tiesu sistēma
tiks ar to galā?»
Almants Reinbergs, celtniecības uzņēmuma «Alvima»
valdes loceklis:
«Piekrītu kriminālatbildības
noteikšanai par «aplokšņu
algu» maksāšanu. Lai gan…
tas tomēr jāskatās kontekstā.
Viena lieta ir ar likumu paredzēt kriminālatbildību, bet vai
mūsu tiesu sistēma ir gatava
šādam darbam? Mēs jau tagad
redzam, kā velkas tiesu darbi
valstī – gadu gadiem. Ja mēs
vēl pavērtējam iespējamo tiesu
iespaidojamību, varbūtējo reiderismu, kas šādos gadījumos
uzņēmumos varētu sākties,
– tas ir fons, ko nevar neņemt
vērā. No vienas puses, jā, piekrītu premjerei, ka to varētu
īstenot, bet, no otras puses, kā
tas mūsu valstī pildīsies un vai
rezultāts tiks sasniegts? Ka tik
tā atkal nav tikai tāda iebaidīšanas metode – lozungu līmenī,
no kā būs maza jēga.

Protams, jebkura ieslodzījuma vieta ikvienu normālu cilvēku baida. Diezin vai uzņēmējs
spēlēsies ar nodokļu shēmām,
ja zinās, ka tas var beigties
ar kriminālsodāmību. Taču es
vēlreiz uzsveru, ka šo situāciju
nevar skatīt viennozīmīgi.
Cik ļoti «aplokšņu algas» šobrīd iespaido uzņēmējdarbības
vidi? Nenoliedzami, jebkurš
uzņēmējs domā par to, kā optimizēt nodokļus – to var īstenot
legāli un nelegāli. Jā, nodokļu
slogs ir liels, bet, ja jau «Alvima»
var pastāvēt pārdesmit gadu,
tad tomēr izdzīvot ir iespējams.
Laiku pa laikam jau gribas
visam atmest ar roku, bet tad
atkal nāk jauni izaicinājumi,
ko gribas īstenot – uzņēmējs ir
spiests pielāgoties apstākļiem.
Tas, ko valsts šobrīd vairāk vai
mazāk ir panākusi: uzņēmumi
pārsvarā tomēr vairs nepieļauj
darbinieku pieņemšanu darbā

bez darba līguma. «Alvimā»
tas ir kategoriski – pie mums
neviens bez darba līguma nestrādā. Taču ir arī otra puse
– darbinieks, kura darbaspēju
līmenis arvien krītas. Vienu
dienu viņš strādā, bet otrā jau
paziņo, ka uz darbu nenāks,
vai, vēl labāk, nemaz nepaziņo
– vienkārši neierodas darbā. Ko
tas nozīmē uzņēmējam? Kārtējo
ņemšanos un birokrātiju. Es
taču nevaru viņu tā vienkārši
no rītdienas atlaist – man jāsūta ierakstīta vēstule, jāgaida
septiņas dienas. Citādi jau rīt
šis cilvēks būs Darba inspekcijā. Un uzņēmējam atkal jau
nevietā jātaisnojas. Tāpēc atkal
un atkal uzsveru, ka nekas
nevar būt viennozīmīgi «jā»
vai «nē».»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Oskars, spēlē
florbolu:
– Alga ir jāsaņem oficiāli,
nevis aploksnē – tas būtu
tikai godīgi
pret tiem, kuri valstij nomaksā visus nodokļus. Taču krimināli sodīt
vairāk vajadzētu tos, kuri maksā,
nevis saņem «aplokšņu algu».
Inta, pensionāre:
– Labi jau tas
nav, taču ne
jau aiz labas
dzīves cilvēks
piekrīt saņemt
algu aploksnē. Ja atteiksies strādāt
neoficiāli, darbu pazaudēs. Bet
var saprast arī darba devēju, kas
tā rīkojas, jo arī viņiem nav citu
iespēju, lai nebankrotētu. Pirmām
kārtām atbildība par šādu situāciju jāuzņemas valdībai.
Vladimirs,
pensionārs:
– Piemērojot
kriminālatbildību, lielā
mērā izdevies
izskaust kukuļu došanu policistiem, taču,
runājot par «aplokšņu algām»,
uzskatu, ka gluži krimināli sodīt
to saņēmējus nevajadzētu. Jā,
kaut kādu sodu uzlikt viņiem
varētu, piemēram, likt samaksāt
naudas sodu, bet kriminālatbildība šajā gadījumā nav labākais
risinājums.
Arnolds, uzņēmējs:
– Nodokļi tiktu maksāti, ja
nodokļu politika valstī būtu
tāda, kas rosina to darīt, bet pašlaik likumdošana neveicina uzņēmējdarbību. Es
strādāju, maksāju visus nodokļus,
bet ir liels rūgtums par to, ko esmu
valstij samaksājis un ko saņēmis
pretī. Lai uzņēmējs savā kabatā
ieliktu vienu eiro, viņam jānopelna
trīs, jo divi eiro jāsamaksā nodokļos. Bet atdevi nejūtam: veselības
aprūpe, ceļu stāvoklis, algas mediķiem, pedagogiem, pensijas
– kur tā nodokļu nauda paliek?!
Nodokļu politika valstī jāmaina,
nevis jāparedz kriminālatbildība
nodokļu nemaksātājiem.
Tatjana, strādā:
– Esam gājuši cauri «aplokšņu algai»
– meitai savulaik nebija
citas izvēles: firma solīja vienu,
bet rezultātā maksāja aploksnē.
Bezizejas situācija – negribi algu
aploksnē, iztikas līdzekļu nebūs
vispār. Jāsoda uzņēmums, kurš
nemaksā nodokļus.
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Slēgs Pasta ielas un Zemgales
prospekta posmus
No 1.lpp.

Dzelzceļa stacijai tiek nodrošināta piekļuve no apļa pa
Stacijas ielu.
Autobusu pieturvieta Pasta
ielā pie Stacijas parka virzienā
uz centru tiks pārcelta uz Zirgu
ielu. Dzelzceļa stacijai tuvākā
autobusu pieturvieta atrodas
Rūpniecības ielā.
Gājēju kustība no stacijas
virzienā uz centru tiek nodrošināta pa Zemgales prospekta labo
pusi, gājēju zona tiks norobežota
no brauktuves, uz Pasta ielu

gājēji var nokļūt caur Stacijas
parku pa izbūvēto gājēju celiņu
vai gar Pasta ielas malu – pa trotuāru, kas atrodas parka pusē.
Uz ZVC un no tā gājēji var
nokļūt pa speciāli norobežotām
vietām, gājēju zonām, Zemgales
prospekta labajā pusē.
Jāpiebilst, ka izmaiņas satiksmes organizācijā ieviestas,
turpinot rekonstrukcijas darbus
projekta «Satiksmes termināla
apkalpošanai nepieciešamās ielu
infrastruktūras izbūve Jelgavā»
gaitā.

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Divas mājas renovētas;
citās darbi vēl priekšā
Abu renovēto māju Kalnciema ceļā dzīvokļu
īpašnieki ir pārliecināti, ka darbu izmaksas lielā
mērā kompensēs saņemtie rēķini par apkuri.
Foto: Ivars Veiliņš

Nākamie karstā ūdens
atslēgumi būs
Pārlielupē un centrā
 Ilze Knusle-Jankevica

Turpinot siltumtrases
renovācijas darbus,
«Fortum Jelgava» nākamnedēļ plāno uz
laiku atslēgt karstā
ūdens piegādi vairākām mājām Pārlielupē
un pilsētas centrā.
Uzņēmums informē, ka no
4. augusta pulksten 4 līdz 7.
augusta pulksten 17 karstā
ūdens piegāde tiks pārtraukta
Pasta ielā 34, 36, 38. No 4. augusta pulksten 4 līdz 8. augusta
pulksten 17 karstā ūdens nebūs
Sudrabu Edžus ielā 11, 13, 15 un
Mātera ielā 31, 33. No 4. augusta
pulksten 4 līdz 9. augusta pulksten 8 karstā ūdens piegāde tiks

pārtraukta Pērnavas ielā 12, 14,
16 un Loka maģistrālē 29. No
4. augusta pulksten 4 līdz 16.
augusta pulksten 17 – Loka maģistrālē 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19,
21, 23, 27 un Vecajā ceļā 32.
Aiznākamajā nedēļā, no 11.
augusta pulksten 8 līdz 16. augusta pulksten 16, karstā ūdens  Sintija Čepanone
nebūs Pasta ielā 32 un Sudrabu
«Ja renovācijai sasparoEdžus ielā 11.
sies vēl divas atlikušās
Karstā ūdens piegāde tiks
mājas Kalnciema ceļā,
atslēgta, jo uzņēmums īstemums būs skaistākais
no projektu «Siltumenerģijas
mikrorajons pilsētā!
pārvades un sadales sistēmas
Tiesa, cilvēkiem jau griefektivitātes paaugstināšana
bas taustāmu rezultāJelgavā» un šovasar plāno retu, tāpēc, visticamāk,
novēt 2790 metrus siltumtrases
par labu siltināšanas
– gan renovēt pazemes siltumdarbiem kaimiņmāju
trasi, gan demontēt virszemes
dzīvokļu īpašnieki lems
siltumtrasi un tās vietā izbūvēt
vien pēc tam, kad mēs
pazemes komunikācijas.

Ledus skolai – jauns direktors
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā ceturtdienā
Jelgavas domes sēdē
par jauno Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS)
direktoru apstiprināts
Aivars Zeltiņš. Pēc pirmajām dienām jaunajā
amatā viņš saka: «Uz
skolas prestižu norāda
tas, cik tajā ir audzēkņu un cik no viņiem
sasniedz augstāko līmeni. Tāpēc skolai ir
jādomā, kā piesaistīt
audzēkņus un kā noturēt viņu interesi.»
A.Zeltiņš JLSS direktora
amatā tika apstiprināts 24. jūlija
domes sēdē, un jau 25. jūlijā viņam bija pirmā darba diena. «Šis
amats man būs izaicinājums. Es
esmu mērķtiecīgs un orientēts
uz sasniegumiem, tāpēc tādā
virzienā arī nākotnē vēlētos
attīstīt Jelgavas Ledus sporta
skolu: uzskatu, ka ir jāvērtē sasniegumi – audzēkņu, treneru,
skolas, mani. Pirmkārt, tas cels
profesionālo līmeni, otrkārt, tas
ļaus Jelgavas vārdam izskanēt
nacionālā un starptautiskā līmenī,» tā A.Zeltiņš.
Jaunais JLSS direktors jau
ir ticies ar skolas treneriem,
audzēkņu vecākiem, lai apzinātu esošo situāciju un lietas,
kas jāturpina vai ko vajadzētu
mainīt, un problēmsituācijas
viņam ir skaidras: sporta zāles
nepieciešamība, ledus treniņu
nepietiekamība, bērnu skaits
grupās. «Tiesa, visi šie jautājumi ir saistīti ar iestādes un
pašvaldības budžeta iespējām,
tomēr risinājumi ir jāmeklē,»
tā viņš. A.Zeltiņš uzskata, ka
obligātā slidotapmācība ir viens
no veidiem, kā, ieinteresējot
jaunos par slidošanu un hokeju,

Foto: Ivars Veiliņš

palielināt skolas audzēkņu skaitu. Viņš uzsver, ka vienlaikus
jādomā arī par ledus noslodzes
sabalansēšanu un darba procesa
plānošanu. «Sevišķi svarīgi tas
ir mazajiem, sešus septiņus
gadus vecajiem bērniem, jo viņi
uz treniņiem ierodas kopā ar
vecākiem. Tāpēc šīm nodarbībām būtu jānotiek pēc darba
laika, lai vecāki bērnus varētu
izvadāt uz treniņiem,» spriež
JLSS direktors, norādot, ka vēl
jārēķinās ar to, ka šajā ledus
hallē trenējas un spēles aizvada
arī Jelgavas virslīgas hokeja
komanda. «Tam jābūt pašsaprotami, ka jaunajiem Ledus sporta
skolas audzēkņiem pirmais
mērķis ir iekļūt vietējā virslīgas
komandā,» turpina direktors.
Tāpat viņš plāno jaunajā mācību
gadā JLSS piesaistīt atsevišķu
vārtsargu treneri.
Līdz šim A.Zeltiņš strādāja
Zemgales Olimpiskajā centrā
par biznesa attīstības vadītāju.
Viņš amatiera līmenī nodarbojas
ar hokeju un ir ledus sporta
veidu piekritējs.
Jāatgādina, ka iepriekšējais
JLSS direktors Andris Lukss
amata pienākumus pildīja no
2011. gada 1. augusta līdz šā
gada 1. jūnijam. Pirms tam JLSS
kopš tās izveidošanas 2008. gadā
vadīja Andris Kudurs.

būsim saņēmuši pirmos
rēķinus par apkuri un
varēsim apliecināt renovācijas darbu lietderību,» spriež Kalnciema
ceļa 101 mājas vecākā Anita Lavrentjeva.
Trīsstāvu mājās Kalnciema ceļā 101 un 99
siltināšanas darbi jau
noslēgušies, savukārt
Kronvalda iela 5, ko arī
apsaimnieko SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP),
ir pārmaiņu gaidās – tur
renovācija nupat tikai
sākas.

Renovēto māju Kalnciema ceļā
dzīvokļu īpašnieki ir pārliecināti,
ka darbu izmaksas lielā mērā
kompensēs saņemtie rēķini par
apkuri – tie neapšaubāmi būs
mazāki. «Par siltumu pavisam
noteikti maksāsim mazāk – mūsu
māju siltināt sāka martā, un
jau darbu procesā temperatūra
dzīvokļos paaugstinājās vismaz
par diviem grādiem,» spriež Kalnciema ceļa 99 dzīvokļu īpašnieku

pilnvarotā persona Valentīna Grigorjeva, lēšot – pēc sākotnējiem
aprēķiniem, maksa no trīsistabu
dzīvokļa provizoriski varētu būt
5800 eiro, no divistabu dzīvokļa
– ap 4600 eiro. «Taču gala izmaksas katram mājoklim atšķirsies,
jo, piemēram, vienam renovācijas
laikā logi tika nomainīti, citam
– ne. Tāpat kāds visu summu
varēs atļauties nomaksāt uzreiz,
bet kādam vairāku gadu garumā
ik mēnesi būs jāsedz arī kredīta
procenti,» piebilst V.Grigorjeva.
Māju vecākie norāda, ka sasparoties šādiem vērienīgiem
darbiem un panākt dzīvokļu
īpašnieku vienprātību nav viegli,
tāpēc jau sākotnēji, lemjot par
mājas renovāciju, iedzīvotāji
vienojušies arī par inženierkomunikāciju nomaiņu. «Šajā ziņā
mums ļoti pretī nāca JNĪP. Pateicoties nama pārvaldniekam,
mums nenācās ņemt vēl vienu
kredītu bankā – par nomainītajām ūdens un kanalizācijas
komunikācijām norēķināsimies
ar JNĪP pakāpeniski, ik mēnesi
dažus centus vairāk maksājot par
nama apsaimniekošanu,» pārvaldnieka pretimnākšanu novērtē A.Lavrentjeva, piebilstot, ka šīs
izmaksas plānots segt piecu gadu
laikā. Jāpiebilst, ka vienlaicīgi ar
siltināšanas darbiem abās mājās
izremontētas arī kāpņutelpas, un
iedzīvotāji ir gandarīti, ka māja ne
tikai kļuvusi energoefektīvāka,
bet arī vizuāli pievilcīgāka.
Vairums dzīvokļu īpašnieku
ar paveikto ir apmierināti un
apzinās, ka mājā veiktie darbi
paaugstinājuši arī dzīvokļu vērtību. «Mūsu mājā ir daži dzīvokļi,

kuru īpašnieki dzīvo un strādā
ārzemēs. Renovāciju viņi ļoti
gaidīja – līdz šim viņi dzīvokli
izīrēja, taču tagad apsver iespēju
to pārdot. Visas komunikācijas
nomainītas, māja nosiltināta un
arī vizuāli kļuvusi krietni pievilcīgāka, līdz ar to arī dzīvokļa
vērtība pieaugusi,» tā Kalnciema
ceļa 101 mājas vecākā, cerot,
ka, izvērtējot renovētas mājas
ieguvumus, siltināšanas darbiem
sasparosies arī kaimiņmājas.
JNĪP tehniskais direktors
Oļegs Kukuts norāda, ka šovasar
renovāciju plānots uzsākt vēl vairākās uzņēmuma apsaimniekotajās mājās, un 27 dzīvokļu māja
Kronvalda ielā 5 šajā sarakstā ir
pirmā – tur reāli būvdarbi sākas
jau šajās dienās. Mājas vecākais
Aivars Āboliņš norāda, ka tas bijis
laikietilpīgs process – dzīvokļu
īpašnieku diskusijas, kāpēc vajag
un vai vajag māju renovēt, tad
projekta izstrāde un saskaņošana
un visbeidzot bankas, kura būtu
gatava piešķirt kredītu, atrašana.
«Par laimi, daudzi mūsu mājas
dzīvokļu īpašnieki bija gatavi
iesaistīties skeptiskāk noskaņoto
iedzīvotāju pārliecināšanā, un
tagad jau visi darbus gaidām ar
lielu nepacietību – maksājumi par
siltumu jau pašlaik ir pietiekami
augsti, lai māju renovēt būtu
saistoši ikvienam. Tiesa, mūsu
mājas specifika ir tā, ka no kopumā trijām kāpņutelpām vienā ir
gāzes apkure. Kaut arī renovētas
mājas priekšrocības izjutīs visi,
lielākie ieguvēji neapšaubāmi
būs tie, kuru mājokļi pieslēgti
centralizētajai siltumapgādei,»
tā viņš.
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Īsi
 Ukraiņu kultūras biedrība
«Džerelo» aicina jelgavniekus
palīdzēt Ukrainas bērniem sagatavoties jaunajam mācību
gadam, ziedojot mācību piederumus. Biedrība ir saņēmusi Jelgavas
sadraudzības pilsētas Ukrainā
Ivanofrankovskas mēra Viktora
Anuškeviča vēstuli ar lūgumu palīdzēt ukraiņu bērniem, kuri pašlaik
dzīvo Ivanofrankovskā. Jelgavnieki
ir aicināti ziedot burtnīcas, zīmuļus,
klades, pildspalvas, flomāsterus un
citus piederumus, kas noderētu
bērniem jaunajā mācību gadā.
Ziedojumus var nogādāt Jelgavas
pilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas
ielā 4 darba dienās.
 «Junior Achievement - Young
Enterprise» Eiropas skolēnu
mācību uzņēmumu fināla apbalvošanas ceremonijā Jelgavas
«Garage Wooden Bow Ties»
(bijušie «Koka tauriņi») saņēmuši vairākas nozīmīgas balvas.
Puiši ieguvuši mārketinga meistaru
balvu, Roberts Kroģeris – jaunā
līdera balvu, bet Raivis Beņķītis
saņēmis uzņēmēja prasmju sertifikātu. Skolēnu mācību uzņēmumu
programmas Latvijas fināla uzvarētāji «Garage Wooden Bow Ties»
– R.Kroģeris, R.Beņķītis un Romāns
Galaiko no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas – trīs nedēļas Igaunijas
galvaspilsētā Tallinā pārstāvēja
Latviju Eiropas skolēnu mācību
uzņēmumu finālā.
 Līdz 8. augustam publiskā
balsojumā var atbalstīt Jelgavas
Zinātnisko bibliotēku (JZB), kas
projektu konkursam «Diena kā
piedzīvojums» pieteikusi ideju
par sava pagalma labiekārtošanu. No 41 konkursa pieteikuma
žūrija izvēlējās piecas labākās
idejas katrā no reģioniem, kas
atbalsta jauniešu iespējas aktīvi
un kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku.
Iedzīvotāju balsojumā tiks noteikts
viens labākais jauniešu projekts
katrā no reģioniem, un to īstenošanai tiks piešķirts finansējums līdz
2000 eiro katram projektam. No
Jelgavas uz finansējumu pretendē
JZB, kas vēlas rīkot lasītveicināšanas
pasākumus. «JZB vēlas labiekārtot
iekšpagalmu, lai radītu jauniešiem
vidi, kurā notiks dažādi grāmatu lasīšanu veicinoši pasākumi.
Jaunieši tiktu aicināti kopīgiem
spēkiem apgleznot mājas sienu
un veidot fantāziju vides objektu
par literāro varoni Gregu Hefliju.
Pagalmā regulāri notiktu gleznošanas un radošās darbnīcas, pasaku
lasīšana, kā arī dažādi konkursi un
spēles,» teikts projekta pieteikumā.
Nobalsot par JZB projektu var konkursa mājas lapā www.narvesen.
lv/piedzivojums līdz 8. augustam.
Projekti, kas katrā no reģioniem
iegūs lielāko balsu skaitu, saņems
finansējumu līdz 2000 eiro. Savukārt banka «Citadele» papildus piešķirs speciālbalvu projektam, kurā
būs visvairāk padomāts par aktīva
dzīvesveida iespējām arī jauniešiem
ar invaliditāti.

Sagatavoja
Sintija Čepanone

Glābēji atgādina: bērni līdz 12 gadiem vieni peldēt nedrīkst
 Ilze Knusle-Jankevica

Stepane uzsver, ka atrašanās
pie upes ir ne tikai atpūta, bet
Karstā laika dēļ pieaug
arī paaugstināts risks, tāpēc
atpūtnieku skaits Liel
vecākiem rūpīgi jāuzmana sava
upes pludmalē, līdz
bērna rīcība ūdenī, lai nenotikar to vairāk darba ir
tu kāda nelaime. Vislielākās
arī glābējiem. Lai gan
bažas glābējiem ir par mazo
atpūtniekiem nākas
atpūtnieku – bērnu līdz 12 gadu
aizrādīt par dažādiem
vecumam – drošību, kuri dodas
pārkāpumiem, vislieuz pludmali bez vecākiem vai
lāko uzmanību Pašvalcitu pilngadīgu personu pavadīdības policija pievērš
bas. I.Stepane atgādina: «Vēlos
bērnu drošībai, īpaši,
vērst uzmanību uz to, ka saskaja viņi pludmalē ieraņā ar pašvaldības saistošajiem
dušies bez vecākiem
noteikumiem bērniem līdz 12
vai citas pilngadīgas
gadu vecumam aizliegts peldēt
personas pavadības.
Lielupes pludmalē bez vecāku
pieskatīšanas. Turklāt par to,
Jelgavas pilsētas Pašvaldības ka bērni līdz 12 gadu vecumam
policijas Satiksmes uzraudzī- pludmalē peldas vieni, vecāki
bas nodaļas priekšniece Inga var tikt administratīvi sodīti,

piemērojot arī naudas sodu.»
Pašvaldības policijas pārstāvji norāda uz otru ne mazāk
svarīgu pārkāpumu, kas vērojams pludmalē. Tā ir peldēšana
aiz bojām. Parasti aiz bojām
peld pieaugušie pludmales
atpūtnieki, un, ņemot vērā
to, ka viņus vēro mazi bērni
un pusaudži, kuri ir ļoti zinātkāri, tas ir slikts piemērs,
kas var radīt negatīvas sekas.
I.Stepane norāda, ka pēdējo
divu nedēļu laikā, kad Latvijā
pieturējās apmēram 30 grādu
temperatūra, par peldēšanu aiz
bojām atpūtniekiem izteikti 15
mutiski aizrādījumi. Kopumā
šajā peldsezonā par peldēšanu
aiz bojām izteikts 21 mutisks
aizrādījums.

Tāpat pēdējās nedēļās izteikti
15 mutiski aizrādījumi par
alkohola lietošanu pludmalē
un sastādīts arī viens administratīvā pārkāpuma protokols,
12 aizrādījumi izteikti par
smēķēšanu. I.Stepane norāda, ka bieži tiek arī aizrādīts
velobraucējiem, kuri ar braucamo pārvietojas pludmales
teritorijā. «Pa promenādi, kas
stiepjas Lielupes labajā krastā,
ar velosipēdu braukt ir atļauts.
Aizliegums pārvietoties ar
velosipēdu attiecināms tikai
uz pludmales zonu, un tas ir
noteikts atpūtnieku drošības
dēļ,» viņa skaidro.
Glābējiem nākas sniegt arī
medicīnisko palīdzību pludmales atpūtniekiem.
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Uguns, karstums un dūmi – tie ir
jelgavnieku atmiņu stāstījumu atslēgvārdi, runājot par 1944. gada jūlijā
piedzīvoto. Līdzīgi tās dienas notikumus
savā grāmatā «Mīlestība caur Jelgavas
liesmām» apraksta jelgavniece Ingrīda
Karstā. «Ļaudis drūzmējās abpus sliežu
ceļiem, gaidot vilcienu. Pēkšņi no gaisa,
atskanot švīkstošai dārdoņai, vagoniem
strauji pietuvojās lidmašīna. Uz to no
zemes raidītie šāviņi netrāpīja mērķī,
bet lidmašīnas izmestā bumba paveica
savu ļauno darbu. Gaisā uzšāvās milzīgs
liesmu mākonis. Visa pasaule drebēja.
Atskanēja sprādziens pēc sprādziena,
un liesmu vilnis zibenīgā ātrumā pletās
plašumā. Liāna gulēja zemē, pieplakusi
asfaltam. Viņai garām paskrēja degoša
sieviete ar mazu bērniņu rokās. Ar savām
liesmu apņemtajām rokām viņa centās
noraut bērna degošās drēbes… Uguns
jūra trakoja, nespēdama pietiekami ātri
izkausēt cisternu un vagonu metālu. Visā
apkārtnē sadegušo cilvēku ķermeņi vēl
nebija pilnīgi pārogļojušies, kad dūmi un
liesmas centās viņu pelnus ieraut savos
mutuļos un aiznest pāri laukiem, lai
pārvērstu plašā kapsētā,» autore piebilst,
ka galvenās varones Liānas prototips ir
kāda ap 90 gadus veca kundze, kura vēl
ir dzīva un kuras atmiņas viņa grāmatā
pierakstījusi.
Tieši šī gada sākumā izdotā grāmata
iedvesmoja Jelgavas gidi Signi Lūsiņu
izstrādāt ekskursiju «Jelgava 1944. gada
jūlija liesmās», ko viņa interesentiem
piedāvāja pagājušajā ceturtdienā.

Trīs dienās pārvēršas līdz
nepazīšanai

Liesmas pilsētā izplatījās vairākas dienas, un tie iedzīvotāji, kuri nebija devušies
prom, mitinājās patvertnēs, pagrabos un
nogaidīja. «Mēs nezinājām, kas notiek.
Uzturējāmies zemnīcas patvertnē, kas bija
izrakta parkā pretī mūsu dzīvesvietai. Palaikam bija dzirdami šauteņu un ložmetēju
trokšņi. Tuvcīņas? Nezinājām, ko darīt,
kur iet. Ka neieskrienam kauju ugunīs…
Dega, arvien vairāk vietās. [..] Sākumā pāri
jumtiem bija redzami tikai dūmi. Tad liesmas. Cik nopietni, neapturami, nenovēršami uguns izpletās un pārņēma pilsētu!
Arvien vairāk, arvien tuvāk. Un tad vairs
nekur nevarēja iet, apkārt bija uguns. Bija
jāgaida, kamēr nodeg – viss – un tad. Tad
ies ārā, mēģinās bēgt. Parks mūs sargāja,»
jelgavniece Benita Veisberga atmiņas
apkopojusi grāmatā «Brīnumaini». Viņa
stāsta – lai varētu elpot, mutautiņi tika
mērcēti alū un elpots caur tiem. Benita ar
tuviniekiem patvertnē pavadīja trīs dienas,
līdz liesmas sāka noplakt. Tad viņi pameta
pilsētu, bet postaža bijusi tik liela, ka viņi
nav pat spējuši atpazīt pilsētas ielas un
vietas. Aculiecinieki norāda, ka visvairāk
cietis bija pilsētas centrs, bet brīnumainā
kārtā Oskara Kalpaka ielā neskarta bija
vecā pamatskolas koka ēka, slimnīca. Par
to, ka slimnīca un citas ēkas nenodega,
jāpateicas toreizējam slimnīcas vadītājam
pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes
dēlam Ringoldam Čakstem. Tāpat, pateicoties jelgavnieku drosmei un izdomai, no
liesmām tika izglābta daļa vecpilsētas, ko
vācu karaspēks bija plānojis atkāpjoties
nodedzināt.

Uzdevums nebija ieņemt pilsētu

Padomju laikos 31. jūliju sāka atzīmēt
kā dienu, kad padomju karaspēks Otrā
pasaules kara laikā atbrīvoja mūsu pilsētu no vācu varas jeb pārņēma savā varā
un pakļāva. Tomēr vēsturnieki norāda,
ka šajā dienā Jelgavu vēl pilnībā nekontrolēja sarkanarmieši – vēsturnieks
Andris Tomašūns stāsta, ka kaujas starp
abām lielvarām Jelgavā notika līdz pat
oktobrim. 31. jūlija vakarā padomju
radio ziņojis par Mītavas (Jelgavas) ieņemšanu, bet, kā norāda A.Tomašūns,
padomju armijas stratēģiskais uzdevums
bija tikt līdz jūrai, nevis iekarot Jelgavu.
Tā kā viņi bija izgājuši pilsētai cauri un
devušies tālāk uz Jūrmalu, ziņoja, ka
Jelgava ir ieņemta, bet padomju karaspēka aizmugurē bija palikuši vācu
spēki, kas turpināja pretošanos. Arī
J.Blīvis atceras, ka karadarbība pilsētā
tajā laikā vēl turpinājās: «Naktī uz 1.
augustu vācu prettanku lielgabalu uguns
aizsegā pilsētas aizstāvji – vācu un latviešu vienības – pa Driksas un Lielupes
tiltiem atkāpās uz Lielupes labo krastu,
tad abus tiltus uzspridzināja. Taču daži
desmiti karavīru palika pilsētas mūros
un turpināja aizstāvēt savu pilsētu. Bet
cīņas turpinājās Lielupes labajā krastā.»
Jāuzsver, ka būtībā Jelgavu aizstāvēja
neliela «saujiņa» kareivju, brīvprātīgo
un piespiedu kārtā armijā iesaukto (ir
ziņas, ka Jelgavā kauju sākumā bija
vien 453 leģionāri, kas te ārstējās vai
Jelgavā pavadīja laiku starp ārstēšanos
un nosūtīšanu uz fronti), pret ko padomju armijas pārspēks bija apmēram
desmitkārtīgs.

Vācu karavīri pa Akadēmijas ielu
dodas dzelzceļa stacijas virzienā
1944. gada augusta sākumā.
Pēc vēstures materiālu ziņām,
jūlijā Jelgavas bombardēšanā
tika iesaistīti 62 padomju armijas
bumbvedēji un 56 iznīcinātāji, no
vienas puses, un 18 vācu triecienlidmašīnas un 35 latviešu aviācijas
lidmašīnas, no otras puses.

Nopostītā Sv.Simeona un Sv.Annas pareizticīgo baznīca.

Noposta ap 95 procentiem

Dažās 1944. gada jūlija un augusta
dienās Jelgava tika nopostīta – 31. jūlija
bombardēšanā tika sagrauti vairāk nekā
95 procenti pilsētas apbūves. Muzeja
direktores vietnieks zinātniskajā darbā
vēstures zinātņu doktors Gints Putiķis
norāda, ka Jelgava bija Otrajā pasaules
karā vissmagāk cietusī Latvijas pilsēta.
No 5100 ēkām, kas pilsētā bija pirms
kara, 4580 tika sagrautas vai izpostītas.
Tāpat nopostītas bija ražotnes, sagrauta
pilsētas infrastruktūra – ielas, ūdensapgādes sistēma, sakaru līnijas. Pilsēta
cieta ne tikai no uguns un uzlidojumiem,
bet arī no marodierisma jau pēc aktīvās
karadarbības beigām. «Vēstures literatūrā un kara memuāru literatūrā par
trofeju vācēju komandām ir maz ziņu,
taču tādas bija. Par to darbošanos Jelgavā liecina 1944. gada decembra sākumā
Jelgavas pilsētas Izpildkomitejas vēstule
Jelgavas garnizona komandierim,» tā
G.Putiķis, norādot, ka trofeju komandas
vākušas dzelzi, kas tika sūtīts pārkausēšanai: gan būvkonstrukcijas, gan ap
100 kilogramus smagus čuguna šahtu
vākus, skārda naudas skapjus no veikaliem, maizes ceptuvju iekārtas. Ņēmuši
arī ugunsdrošus ķieģeļus, patvertnēm
uzbērto granti un citus materiālus.
Latvijas Nacionālajā arhīvā glabājas
dokumenti, kas apliecina: 1940. – 1941.
gadā Jelgavā bija 38 mācību iestādes,
kultūras nams, divi muzeji, Lauksaimniecības akadēmija, Pedagoģiskais
institūts, Tautas konservatorija, pieci
kinoteātri; 1945. gadā darbu uzsāka čet-

ras vidusskolas, pedagoģiskā un mūzikas
skola, kopējais skolēnu skaits bija 3000.
Pēc 1945. gada datiem, no pirmskara
iedzīvotāju skaita Jelgavā atgriezās tikai
ap 40 procentiem – 15 800.
Pēc kara dzīve pilsētā ritēja savu gaitu,
pamazām pilsētas ielas tika attīrītas no
gruvešiem, atjaunoja izdegušās ēkas,
taču līdz 1952. gada sākumam īpaši
panākumi nebija sasniegti, tādēļ 1952.
gada 16. februārī tika izdots LPSR
Ministru padomes rīkojums par drupu pilnīgu novākšanu līdz 1. maijam.
G.Putiķis spriež, ka tas lika drudžaini
darboties un, nedomājot par to, ko varētu
atjaunot, triecientempā novākt visu, kas
ātri nav atjaunojams. «Tieši šajos gados
mūsu pilsētu iznīcināja vēlreiz. Šoreiz
izdzēšot vēl pēdējos raksturīgos arhitektoniskos vaibstus pilsētas sejā. Šajos
gados «pazuda» gan Latviešu biedrības
nama ēka, gan Zemgales Apgabaltiesas
ēka, gan Zemgales kluba ēka, Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīca un Nikolaja
baznīca, Amatnieku biedrība un daudzas
citas celtnes,» norāda muzeja speciālists.
Tieši šogad aprit 70 gadi, kopš Jelgava
Sagrautā 15.
maija pamatskola (tagadējā
Jelgavas Valsts
ģimnāzija).
Uzspridzinātais
tilts pār Driksu.
Vācu armija no
Driksas labā
krasta uzbrūk
pilsētas centrālajai daļai 1944.
gada augustā.
Šis vēsturiskais
fakts apliecina, ka Jelgavā
kaujas notika vēl
pēc 31. jūlija.

tika nopostīta. Lai gan daļa vēsturisko
ēku tā arī netika atjaunotas, pilsēta aug,
attīstās un ir ieguvusi jaunu seju, saglabājot kaut nelielas vēstures liecības.

«Jēdziens «atbrīvošana»
ir aplams»

Jelgavas krievu kultūras biedrība
«Veče» pēdējos gados 31. jūlijā rīko pasākumus, atzīmējot Jelgavas atbrīvošanu.
Latvijas Okupācijas muzeja vēsturnieks
U.Neiburgs uzskata, ka jēdziens «atbrīvošana» te tiek lietots aplami un tā nepareizs pielietojums sabiedriskajā telpā
ir visas valsts problēma. «Atbrīvošana ir
brīvības atgūšana, nevis, piemēram, ieslodzījuma metāla kamerā nomainīšana
pret ieslodzījumu koka kamerā,» skarbs
ir U.Neiburgs, solot kādā no savām
nākamajām grāmatām pievērsties tieši
Jelgavas liktenim kara laikā.
Arī vēsturnieks un Jelgavas domes
deputāts A.Tomašūns krasi iestājas pret
to, ka 31. jūlijā tiek svinēta Jelgavas «atbrīvošana». «Tikai rašisti – Otrā pasaules
kara iesācēju Vācijas fašistu un PSRS ideoloģiskie mantinieki – var 31. jūlijā svinēt

1944. gada notikumi Jelgavā
• 20. jūlijs – padomju karaspēka daļas sasniedz Šauļus un dodas Jelgavas virzienā
• 24. jūlijs – pirmais padomju aviācijas
uzlidojums Jelgavas stacijai
• 27. jūlijs – aviācijas uzlidojumā padomju
armija sagrauj dzelzceļa staciju, uzspridzina degvielas noliktavas un munīcijas
vagonu, un pilsēta sāk degt; Jelgavu vācu
spēku komandants pasludina par cietoksni
un cilvēkus aicina pamest pilsētu
• 28. jūlijs – pie gaisa tilta sakoncentrējas
padomju armijas tanki un kājnieku spēki,
sākas ielu kaujas; Jelgavas iznīcinošā
bombardēšana
• 29. jūlijs – kaujas turpinās; padomju
spēkiem izdodas ieņemt un nostiprināties
tikai pilsētas nomalēs
• 30. jūlijs – pilsētas ģenerālšturmēšana no
Bauskas puses gar Lielupi; padomju spēki
nespēj ieņemt ne dzelzceļa staciju, ne arī
nokļūt pilsētas centrālajā daļā
• 31. jūlijs – padomju karaspēks ieņem
(pakļauj) lielāko daļu pilsētas; pilsētas
aizstāvji atkāpjas uz Lielupes labo krastu
un uzspridzina abus tiltus
• 3. un 4. augusts – vācu karaspēkam
pienāk papildspēki no Rīgas, sākas pretuzbrukums
• 5. augusts – Jelgava tiek atkarota, atspiežot padomju spēkus līdz dzelzceļa stacijai
• 7. augusts – padomju karaspēks ieņem
Jelgavas daļu Lielupes kreisajā krastā
• 15. oktobris – Jelgavā ļauj atgriezties
civiliedzīvotājiem
Avots: A.Tomašūna sastādītā hronoloģija

Jelgavas nopostīšanas 70. gadadienu. Kara
postu nevar svinēt, vismaz ne civilizētā sabiedrībā,» tā viņš. A.Tomašūns arī izsūtījis
visiem domes deputātiem paziņojumu ar
aicinājumu šo dienu nesvinēt. «Pieminēt
notikušo var, bet ne svinēt ar salūtu, koncertiem un citām izdarībām.»
Foto: no Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja, A.Tomašūna,
N.Reča arhīva
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Triatlonistiem trīs medaļas

Latvijas čempionātā triatlonā jelgavniekiem trīs medaļas. Olimpiskajā distancē
(1,5 km peldējums, 42 km velo, 10 km
skrējiens) «Piramida triathlon club» vadītājs
Vladimirs Kuzmenko savā vecuma grupā
izcīnīja sudrabu, finišējot 2:15,57 stundās.
Viņš bija vienīgais jelgavnieks, kurš startēja
olimpiskajā distancē. 350 m peldējumā,
12 km velo un 3,3 km skrējienā Jaroslavs
Orbidāns finišēja pēc 50:53,15 minūtēm,
savā grupā izcīnot bronzu (kopvērtējumā
12. vieta), Elza
Mestere finišēja pēc 51:39,20
minūtēm – savā
grupā zelts (kopvērtējumā 14.
vieta).

Pieckārtējs Baltijas čempions

Lietuvas pilsētā
Žagarē notika
Baltijas čempionāts un Latvijas
klubu komandu
čempionāts triālā.
Par Baltijas čempionu jau piekto
reizi kļuva Andris
Grīnfelds, savukārt viņa pārstāvētais Agarska Triāla klubs
atkārtoti kļuva par Latvijas čempionkomandu. «Braukšana, varētu teikt, padevās,
neskaitot pāris muļķīgu neveiksmju, līdz ar to
izdevās izcīnīt Baltijas čempiona titulu,» savu
sniegumu vērtē sportists. Otro vietu izcīnīja
Andra bijušais kluba biedrs Kaspars Vērnieks,
kurš tagad pārstāv «MT skolu».
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Uzvar pasaules čempionātā
šķēpmešanā

Par pasaules junioru
čempionu šķēpmešanā
kļuvis 19 gadus vecais jelgavnieks Murjāņu Sporta
skolas audzēknis Gatis
Čakšs, kurš pēdējā metienu sērijā šķēpu raidīja 74,04 metrus tālu.
Tas ir arī sportista personiskais rekords. Ar
savu pēdējo metienu Gatim izdevās pārspēt sacensību galveno favorītu slovēni
Matiju Muharu, kurš ar rezultātu 72,97
metri bija līderis. Šobrīd G.Čakšs mācās
Murjāņu Sporta ģimnāzijā, bet pirms tam
trenējās Jelgavas novada Sporta centrā.
Jūnijā viņš Jāņa Lūša kausa izcīņā aizmeta
72,70 metrus, kas viņam deva 4. vietu
apvienotajā elites–junioru grupā.

3x3 basketbola
nedēļas nogale

Šajā nedēļas nogalē, 2. un 3. augustā,
Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, notiks trešais
Latvijas čempionāts FIBA 3x3 basketbolā.
Sacensības notiks deviņās grupās. Kā
informē Latvijas Basketbola savienība, no
Jelgavas BJSS pieteikušās piecas komandas: U-17 zēnu grupā, Tautas klasē, U-15
meiteņu grupā un divas komandas U-13
zēnu grupā. PRO grupā spēlēs pērnā gada
čempions Gatis Justovičs kopā ar brāli
Andri un Jāni Bērziņu (pērn PRO grupā
par čempioniem kļuva jelgavnieki Kristaps
Kanbergs, G.Justovičs un Artūrs Dušelis).
Vienlaikus Rīgā risināsies arī pirmā Eiropas
čempionāta FIBA 3x3 basketbolā kvalifikācijas turnīrs vīriešu un sieviešu komandām,
kurā piedalīsies arī Latvijas komandas.
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Sporta pasākumi
 3. augustā pulksten 16 – futbols: FK
«Jelgava 2» – BFC «Daugavpils 2» (ZOC).
 7. augustā pulksten 16 – «Ghetto
Football» 5. posms (6. vidusskolā).
 7. augustā pulksten 16 – pārbaudes
spēle futbolā U-21 izlasei (ZOC).
 8. augustā pulksten 19 – futbols: FK
«Jelgava» – FK «Ventspils» (ZOC).
 12. augustā pulksten 19 – «Ghetto
Basket» 7. posms un Jelgavas čempionāta
ielu basketbolā finālposms (Sporta hallē).
 14. augustā pulksten 16 – futbols: FK
«Jelgava 2» – FC «Jūrmala 2» (ZOC).
 16. augustā pulksten 11 – Jelgavas
čempionāts pludmales volejbolā: finālposms (ZOC).
 17. augustā pulksten 18 – futbols: FK
«Jelgava» – FK «Daugava» (ZOC).

čempionātā –
Krīgeru pēc pasaules Pasaules
«gandarījuma» bronza
čempionāta BMX
nodēvē par Dzelzsvīru
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavnieks Kristens
Krīgers bija viens no
diviem Latvijas sportistiem, kam pasaules
čempionātā BMX izdevās iekļūt finālā un
bija cerības uz medaļu.
Diemžēl gan Kristens,
gan elites braucējs
Edžus Treimanis finālā krita un palika bez
medaļām. «Liktenis ar
mums spēlējas. Tā jau
visu cenšamies paredzēt, viss mums ir, taču
tad notiek kaut kas
tāds. Par to ir jāraud,
bet par puišu pašatdevi ir jāpriecājas,» rezumē izlases galvenais
treneris Ivo Lakučs.

Foto: www.facebook.
com/bmxmag

 Ilze Knusle-Jankevica

Izšķirošajā rītā K.Krīgers treniņā smagi
krita, bet, neskatoties uz to, piedalījās
pamatsacensībās un iekļuva pat finālā.
Tur diemžēl viņš krita vēlreiz un palika
astotajā vietā. Latvijas izlases treneris
Ivo Lakučs portālam sportacentrs.com
pastāstīja, ka pēc kritiena rīta treniņā
tālākā Kristena dalība sacensībās jau bija

zem jautājuma zīmes. «Desmit minūtes
pirms sacensībām viņš piecēlās un teica,
ka brauks. Cepuri nost, jo kritiens bija
briesmīgs. Viņam bija jāšuj sāns, taču āda
uz gūžas bija tik plāna, ka to nevarēja
izdarīt, tādēļ brutāli uzlikām plāksteri.
Arī elkonis bija jēls. Visus elites grupas
treniņus viņš nogulēja ar bālu seju. Es jau
teicu, ka diena ir beigusies un lai saudzē
veselību, tomēr desmit minūtes pirms starta viņš teica, ka ir gatavs,» tā treneris. Šī
sportista rīcība ir pamanīta un novērtēta,
un sociālajos tīklos viņš jau nodēvēts par
Dzelzsvīru. Jāpiebilst, ka K.Krīgers bija
viens no šo sacensību junioru favorītiem
un apmēram pirms divām nedēļām izcīnīja
Eiropas vicečempiona titulu.
Latviju pasaules čempionātā pārstāvēja
54 dažāda vecuma grupu sportisti, tostarp
vairāki Jelgavas kluba «Mītavas kumeļi»

braucēji. Kā norāda kluba vadītājs Aivars
Balbeks, vislabāk no jelgavniekiem veicās
Rodrigo Antulim, kurš B7 grupā iekļuva
finālā un izcīnīja 5. vietu. G8 grupā finālā
iekļuva un astoto vietu izcīnīja Paula
Zavinska. Pārējiem sportistiem neizdevās
iekļūt finālā: Marks Cimermanis deviņgadnieku grupā tika līdz astotdaļfinālam,
Rihards Laimīte pirmajā priekšbraucienā
krita un priekšbraucienus nepārvarēja,
savukārt Kristeru Gulbi vajāja tehniskas problēmas, un arī viņš neizkļuva
no priekšbraucieniem. Visvairāk kluba
vadītājs pārdzīvo par Vanesu Buldinsku,
kura neveiksmīgi krita un salauza roku.
«Vanesa pēc diviem spīdošiem priekšbraucieniem, kuros finišēja attiecīgi pirmā un
otrā, pēdējā priekšbraucienā krita un
salauza roku. Viņa noteikti būtu cīnījusies
par medaļu,» piebilst A.Balbeks.

Piedāvā darbu

Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.

Dažādi

Nīderlandē norisinājās pasaules čempionāts BMX. Lai gan
Latvijas izlases elites un junioru
grupas sportisti palika bez
medaļām, īstu drosmi nodemonstrēja jelgavnieks juniors
Kristens Krīgers, kurš izgāja uz
starta pēc treniņos piedzīvota
smaga kritiena.

SIA «Novators 1» piedāvā darbu pieredzējušam(-i) celtniekam(-cei) fasādes apdares
veikšanai. Tālrunis 29225591.

Meklē darbu
Auklītes darbu. Tālrunis 28236557.
Elektriķa, santehniķa darbu. Tālrunis
29794665.

Metāllūžņus (visu veidu).
Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam.
Tel.27760073
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā.
T.29884983

Pārdod

Gāzes balonu piegāde un uzstādīšana
Jelgavā. T.63022096
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T.29587816

Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Pērk

Granti, smilti, šķembas, melnzemi.
T.26816035

Līdzjūtības

Steidzami un dārgi – apaļas un ovālas,
necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336

Smiltis, melnzemi, šķembas, granti.
T.26782868

Iepērk melnos un krāsainos metāllūžņus – gabarīts 222 EUR, negabarīts 202
EUR, skārds 172 EUR. Mainām skābekļa
balonus. Transporta pakalpojumi izvešanai.
Savienības 6G, Jelgava. T.22123357

Bērza kantainās skaidu briketes, ar piegādi
130 EUR/t. T.27029553

Santehniķis. Krānu, duškabīņu, podu, izlietņu, vannu, sifonu, cauruļu uzstādīšana,
nomaiņa. Tālrunis 28861525.

Izīrē
1ist. dzīvokli. T.20070096

Vasarnīcu ar augļu dārzu, 600 m²,
Svētes upes krastā. T.29277198
3ist. dzīvokli RAF. T.28119201

Vasarnīcu. T.29558600
Dzīvokli Jelgavas novadā. T.28755632

Jelgavas kluba «Milons»
cīkstonis Alberts Jurčenko
pasaules čempionātā brīvajā cīņā kadetiem (U-17)
izcīnījis bronzas medaļu,
atkārtojot savu pērnā gada
panākumu.

Kluba vadītājs un Alberta treneris
Vladimirs Smirnovs stāsta, ka Alberts
pasaules čempionātā svara kategorijā
līdz 69 kilogramiem aizvadīja piecas cīņas. Pirmajā cīņā Alberts pārliecinoši
ar 10:0 pieveica Gruzijas sportistu, bet
otrajā cīņā ar 8:3 piekāpās Krievijas
cīkstonim. «Līdz ar to bija jāgaida, kā
tālāk nostartēs Krievijas pārstāvis. Tā
kā viņš aizcīnījās līdz finālam, Albertam bija iespēja cīnīties gandarījuma
turnīrā pret visiem tiem sportistiem,
kurus ceļā uz finālu krievu sportists
uzvarēja,» stāsta V.Smirnovs. Nākamajās cīņās Alberts izcīnīja tikai uzvaras – ar 10:3 pret Ēģiptes sportistu,
ar 4:2 pret Irānas sportistu un cīņā
par bronzu ar 5:0 pret Šveices sportistu. «Alberts varēja pacīnīties par
vietu finālā, ja pret Krievijas cīkstoni
nebūtu pieļāvis kļūdu. Ar 4:3 vadībā
bija pretinieks, kad Alberts pieļāva
kļūdu, dodot Krievijas sportistam
iespēju izpildīt metienu četru punktu
vērtībā. Atspēlēties viņam diemžēl neizdevās,» situāciju raksturo treneris,
piebilstot: pozitīvi ir tas, ka Alberts
pēdējos gados rāda stabilu sniegumu.
Pēc trenera teiktā, A.Jurčenko 2012.
gadā Eiropas čempionātā izcīnīja 5.
vietu, bet pasaules čempionātā – 15.
vietu. 2013. gadā Albertam Eiropā bija
piektā, bet pasaulē – trešā vieta. Šogad
Eiropā viņš ir otrais labākais cīkstonis
savā vecuma un svara grupā, pasaulē
– trešais ceturtais, jo čempionātā tiek
piešķirtas divas bronzas godalgas.
Alberta svara kategorijā uzvarēja ASV
sportists, sudrabs – Krievijas pārstāvim, kuram Alberts zaudēja, otra
bronzas medaļa – Indijas cīkstonim,
kuru pagājušā gada čempionātā cīņā
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Dāvja Buškevica tuviniekiem.
«Moto team Jelgava»
Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bija daudzu dienu spožums
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.
/Rainis/
Dziļās sērās esam kopā ar Jelgavas
pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītāju
Mintautu Buškevicu un viņa ģimeni dēla
Dāvja traģiskā zaudēšanā.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd, tas paliek un mirdz.
/V.Egle/
Visskumjākajā dzīves brīdī esam kopā ar
Mintautu Buškevicu un ģimeni.
«Jelgavas Vēstneša» kolektīvs

Šai dienai nav vakara, bet mūžīgs rīts:
Mans ceļš uz sauli gaismas aizlaikos tīts.
/Jānis Veselis/
No sirds jūtam līdzi Mintautam
Buškevicam un viņa ģimenei,
dēlu pāragri mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas bibliotēkas

Jelgavas kluba «Milons» cīkstonis Alberts Jurčenko pasaules čempionātā
kadetiem izcīnīja bronzas medaļu,
apliecinot favorīta statusu. Lai gan
sportista sniegums pēdējos gados
ir stabils, viņa treneris Vladimirs
Smirnovs ir nedaudz skeptisks attiecībā uz Riodežaneiro olimpiskajām
spēlēm. «Albertam ir 17 gadi, un
mēs vēl domāsim, vai viņam ļaut
nākamgad piedalīties pieaugušo Eiropas čempionātā. Pieaugušie tomēr
ir pieaugušie – negribētos, lai viņu
tur salauž, lai viņš gūst traumu. Tāpēc varbūt nevajag ar to olimpiādi tā
steigties,» tā V.Smirnovs, piebilstot,
ka olimpisko spēļu gadā Albertam
būs 19 gadi.
Foto: Ivars Veiliņš
par bronzas medaļu Alberts uzveica.
A.Jurčenko gatavoja treneru komanda
no Latvijas un Krievijas.
Jāpiebilst, ka pasaules kadetu brīvās
cīņas čempionātā Latviju pārstāvēja
trīs sportisti – divi K.Kundziņa Sporta
skolas audzēkņi un A.Jurčenko. Jelgavas treneris norāda, ka rīdzinieki
šoreiz palika 20. un 22. vietā. Sacensībās kopumā piedalījās 232 dalībnieki
no 38 valstīm.
Ko mīl, tas nevar pazust nekur,
Sirds tūkstoš saitēm to pie sevis tur.
Pat tad, ja vairs tie mūžam nesatiktos.
/V.Rūja/
Negaidītā sāpju brīdī izsakām dziļu
līdzjūtību Mintautam Buškevicam,
pāragri dēlu zaudējot.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSANDRS TIMOFEJEVS (1936. g.)
MARIJA VĪTOLA (1923. g.)
JERONIMS ČESNAUSKS (1937. g.)
DĀVIS BUŠKEVICS (1988. g.)
MARIJA BURNAJEVA (1928. g.)
VILNIS GRŪBE (1933. g.)
LIZETE EMĪLIJA MIĶELĒNA (1921. g.).
Izvadīšana 31.07. plkst.12 Bērzu kapsētā.
VASILIJS PERELIGINS (1944. g.).
Izvadīšana 31.07. plkst.14 Bērzu kapsētā.
ANNA PETRUŠINA (1934. g.).
Izvadīšana 31.07. plkst.16 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 4. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Albānijā». 9.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1859.sērija.
9.35 «Precību nedienas». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
11.15 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 27.sērija.
12.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.25 «Eksotiskās salas 2». Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
13.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Lūk, kur nāk Lola». Vācijas ģimenes filma. (ar subt.).
15.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.40 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1859.sērija.
16.40 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 22.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Aculiecinieks».*
19.05 JAUNUMS! «Meklējot sesto maņu. Ukraina».
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 28.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
22.10 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 5.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Pasaule bez gala». Vēsturiska drāma. 2.sērija. (ar subt.).
1.10 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Latvijas studentu koncerts.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.05 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
7.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
10.40 «Hārtlenda 7». Seriāls. 1.sērija.
11.35 «Neatklātā Latīņamerika». Dokumentāla filma. 4.sērija.
12.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
13.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Dienas apskats.
16.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 2.sērija.
17.05 «Neatklātā Latīņamerika». Dokumentāla filma. 5.sērija.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 5.sērija.
20.05 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».*
20.20 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «Midsomeras slepkavības 7». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.50 «K2 – iekarotā virsotne». Piedzīvojumu filma. 2.sērija.
1.35 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «R.Pilčere. Nančerova». Romantiska drāma. 2.sērija.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 13.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 36.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 16.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Slepkavība gaisā». Dokumentāla filma.
21.55 «Agrā rūsa». Rīgas kinostudijas drāma. 1979.g.
23.55 «Dzīvais slazds». Spraiga sižeta filma. 1999.g.
1.55 «Kārdinājuma varā».
Turcijas seriāls. 2008.g. 16.sērija.
3.30 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 182.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 95. un 96.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 12.sērija.
8.35 «Nakts muzejā». ASV piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
10.50 «Māmiņu klubs».
11.20 «Rīta pikniks».
11.55 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 97. un 98.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 676. un 677.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 66.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 40.sērija.
16.50 «Voroņini 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 52. un 53.sērija.
17.55 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 40.sērija.
21.00 JAUNUMS! «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» Seriāls. 1.sērija.
22.00 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 10.sērija.
0.00 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
2.55 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 12.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 2».
Latvijas seriāls. 2014.g. 40.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 5. augusts
LTV1
5.00 «Imanta – Babīte pietur...»*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Albānijā». 10.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1860.sērija.
9.35 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 28.sērija.
11.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.45 «Lūsija ir klāt». Vācijas romantiska drāma. (ar subt.).
13.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Galapagu salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
14.35 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1860.sērija.
16.15 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
16.40 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 23.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Aculiecinieks».*
19.05 «Meklējot sesto maņu. Ukraina».
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 29.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Pasaules vēsture». Dokumentāla filma (ar subt.). 6.sērija.
22.10 «Lilīhammera». Seriāls. 5.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Cukura nams». LTV iestudējums. 3. un 4.sērija.
0.35 «Rīga – Novosibirska – Latvija».
Režisore R.Kalniņa, diriģents A.Rubiķis.
1.35 «Dzintara ceļš». LTV videofilma.

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 5.sērija.
6.35 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».*
6.55 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
7.55 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
10.40 «Hārtlenda 7». Seriāls. 2.sērija.
11.35 «Neatklātā Latīņamerika». Dokumentāla filma. 5.sērija.
12.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
13.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Dienas apskats.
16.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 3.sērija.
17.05 «No austrumiem uz rietumiem».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 7.sērija.
20.05 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.05 «Gorillu vārdotāja». Dokumentāla filma.
22.05 «Tavs auto».
22.35 «Autosporta programma nr.1».
23.05 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
23.50 «Alpu klīnika». Daudzsēriju filma. 2008.g. 1.sērija.
1.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 36.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Mīlestības spēle». Vācijas romantiska komēdija.
11.50 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 13.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 14.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 37.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 17.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Zem Urugvajas saules». Melodrāma.
23.10 «Nikita 3». ASV seriāls. 5.sērija.
0.05 «Sportloto ‘82». Krievijas komēdija (ar subt.). 1982.g.
1.55 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 17.sērija.
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 183.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 97. un 98.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
8.50 «Kellijai no Džastina». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
10.20 «Voroņini 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 53.sērija.
10.50 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 1.sērija.
11.55 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 99. un 100.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 678. un 679.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 67.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 41.sērija.
16.50 «Voroņini 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 54. un 55.sērija.
17.55 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 41.sērija.
21.00 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 11.sērija.
22.05 «Kurjers». ASV seriāls. 10.sērija.
23.10 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
0.20 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 12.sērija.
1.20 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 13.sērija.

tv programma
1.45 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 67.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 183.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 41.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 6. augusts
LTV1
5.00 «Imanta – Babīte pietur...»*
5.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Indijā». 1.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1861.sērija.
9.35 «Lilīhammera». Seriāls. 5.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 29.sērija.
11.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.40 «Vienas vasaras zieds». LTV iestudējums. 6.sērija.
12.15 «Vertikāle».*
12.45 «Ielas garumā».*
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Pasaules vēsture». Dokumentāla filma (ar subt.). 6.sērija.
14.30 «Mans zaļais dārzs».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1861.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 24.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Aculiecinieks».*
19.05 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 3.sērija.
19.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 30.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 6.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Tapieris». Dokumentāla spēlfilma.
23.50 «Nakts ziņas». 23.59 Sporta ziņas. 0.01 Laika ziņas.
0.05 «Zebra».
0.20 «Rīgas gambīts». LTV videofilma. 1. un 2.sērija.
1.45 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 6.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.05 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
7.35 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
10.40 «Hārtlenda 7». Seriāls. 3.sērija.
11.35 «No austrumiem uz rietumiem». Dok.filma. 1.sērija.
12.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
13.40 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Dienas apskats.
16.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 4.sērija.
17.05 «No austrumiem uz rietumiem». Dok.filma. 2.sērija.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 8.sērija.
20.05 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 6.sērija.
21.25 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 4.sērija.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.30 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 15.sērija.
23.25 «1000 jūdzes Mjanmā». 9. un 10.sērija.
0.25 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 7.sērija.
0.55 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 37.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Zem Urugvajas saules». Vācijas melodrāma. 2009.g.
11.55 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 14.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 15.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 38.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 18.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 21.sērija.
22.10 JAUNUMS! «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs.
23.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
0.05 «Acs». ASV šausmu filma. 2008.g.
1.30 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 18.sērija.
1.55 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Galileo 2».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 184.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 99. un 100.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
8.50 «Mīļotais kucēns». ASV ģimenes filma. 2012.g.
10.50 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 11.sērija.
11.55 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 101. un 102.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 680. un 681.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 68.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 42.sērija.

Ceturtdiena, 2014. gada 31. jūlijs
16.50 «Voroņini 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 56. un 57.sērija.
17.55 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 42.sērija.
21.00 «Virtuve». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
23.15 «Citplanētiešu iebrukums». Seriāls. 2011.g. 10.sērija.
0.05 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 15.sērija.
0.35 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
1.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 68.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 184.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 42.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 7. augusts
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».* Anglija. E.L.Vēbera mūzikli.
5.30 «LTV portretu izlase».* Arhitekts Modris Ģelzis.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Indijā». 2.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1862.sērija.
9.35 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 6.sērija.
10.30 v«Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 30.sērija.
11.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.45 «Savējie». Seriāls. 11. un 12.sērija.
12.45 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Zebra».*
13.50 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1862.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 25.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Aculiecinieks».*
19.05 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 4.sērija.
19.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 31.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Parādes beigas». Vēsturiska drāma (ar subt.). 2.sērija.
22.20 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 12.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Amsterdamas «Koncertgebau» un Nīderlandes Karaliskā
«Koncertgebau» orķestra 125. gadskārta». Koncerts.
Diriģents M.Jansons.
1.25 «Mariss Jansons». LTV videofilma.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.05 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
7.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
8.34 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.40 «Hārtlenda 7». Seriāls. 4.sērija.
11.35 «No austrumiem uz rietumiem». Dok.filma. 2.sērija.
12.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
13.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Dienas apskats.
16.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 5.sērija.
17.05 «No austrumiem uz rietumiem». Dok.filma. 3.sērija.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 9.sērija.
20.05 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Labu apetīti!» Dokumentāla filma.
21.40 «Ātruma cilts».
22.15 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.45 «Motociklisti».
23.15 «Gorillu vārdotāja». Dokumentāla filma.
0.15 «Autosporta programma nr.1».*
0.45 «Tavs auto».*
1.15 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Seriāls. 2013.g. 38.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Karamba!» Humora raidījums.
10.00 «Negals ar jaunavību». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Dzintara dziesmas 3».
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 16.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 39.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 19.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.10 «Dzīves krustcelēs». 8.sērija.
22.10 «Istabene lielpilsētā». ASV romantiska komēdija. 2002.g.
0.20 «Mīlestības spēle». Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
2.05 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 185.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 101. un 102.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.

7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
8.50 «Matilda». ASV komēdija. 1996.g.
10.40 «Virtuve». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
11.55 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 103. un 104.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 682. un 683.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 69.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 43.sērija.
16.50 «Voroņini 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 58.–61.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 43.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Pakaļdzīšanās». Spraiga sižeta filma.
0.00 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
1.00 «Voroņini 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 58. un 59.sērija.
1.55 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 69.sērija.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 185.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 43.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 8. augusts
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Indijā». 3.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 6.sērija.
9.30 «Dzintara puse».*
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 31.sērija.
11.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.45 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Tautas deju lielkoncerts.
15.55 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.15 «Puslācis». Animācijas filma.
16.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
16.40 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
17.10 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.35 «Spiegs pingvīnu barā». Dokumentāla filma. 1.sērija.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 32.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Rīga 2014. Kultūras dīvāns».
21.35 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls. 3.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.25 Sporta ziņas. 23.27 Laika ziņas.
23.30 «Parādes beigas». Vēsturiska drāma. 2012.g. 2.sērija.
0.35 «Tapieris». Dokumentāla spēlfilma.
2.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
2.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
3.35 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 1. un 2.sērija.

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Motociklisti».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.05 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.40 «Hārtlenda 7». Seriāls. 5.sērija.
11.35 «No austrumiem uz rietumiem». Dok.filma. 3.sērija.
12.35 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
13.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Dienas apskats.
16.05 «Hārtlenda 7». Seriāls. 6.sērija.
17.00 «No austrumiem uz rietumiem». Dok.filma. 4.sērija.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.05 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Spots».*
21.05 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 23.sērija.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «Pieskarties debesīm». Dok.filma.
23.30 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 6.sērija.
0.20 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 8. un 9.sērija.
1.20 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 12.–14.sērija.
2.50 ««SeMS» piedāvā... «Kaiser Chiefs»».*
3.35 «Sporta studija».
4.20 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Dienas apskats.

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 39.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Istabene lielpilsētā». ASV romantiska komēdija. 2002.g.
12.05 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». ASV dok.seriāls. 25.sērija.
12.35 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 17.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 40.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 20.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 «Jaunie supervaroņi». Piedzīvojumu komēdija.
1.10 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 20.sērija.
2.40 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2014. gada 31. jūlijs

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 186.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 103. un 104.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
8.50 «Kā pārspēt Rendalus». ASV melodrāma. 2011.g.
10.55 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija.
11.55 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 105. un 106.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 684. un 685.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 70.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 44.sērija.
16.50 «Voroņini 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 62.–64.sērija.
18.25 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 44.sērija.
21.00 «Ducis ir lētāk 2». ASV komēdija. 2005.g.
22.55 «Romantika». Lielbritānijas komēdija. 2000.g.
0.55 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
1.45 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 70.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 186.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 44.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 9. augusts
LTV1
5.05 «Eiropas muzikālās pilsētas».* Anglija. Šekspīra laika mūzika.
5.33 «LTV portretu izlase».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes Indijā». 4.sērija.
7.00 «Kad stārķis palidojis garām». 6.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
10.30 «Nimas piedzīvojumu sala». ASV piedzīvojumu komēdija.
12.15 «Radīti mūzikai».*
14.10 «Rošvilu māja. Ciešanu māja». Ģimenes drāma. 2.sērija.
15.55 «Vai Rīga jau gatava?»*
16.10 «Dzimis Eiropā».*
16.40 «Pasaules atlants 4D». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
17.30 «Es – savai zemītei».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
19.30 TIEŠRAIDE. «Top Latvijas Likteņdārzs. Pūtēju orķestra
«Rīga» koncerts». Labdarības akcija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 TIEŠRAIDE. «Top Latvijas Likteņdārzs». Labdarības akcija.
23.40 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls. 3.sērija.
1.20 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 12.sērija.
2.05 ««Daudz laimes!» koncerts «Caur saulainām vasarām»».*
3.00 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Noslēguma koncerts.
4.45 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7

8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. 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 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».*
12.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.45 «Motociklisti».*
13.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Dienas apskats.
15.00 «Radio «SWH» 20 gadu jubilejas koncerts».*
16.40 «Labu apetīti!» Dokumentāla filma.
17.45 «Leones dzīve». Itālijas seriāls. 4.sērija.
19.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
20.00 «Pieskarties debesīm». Dokumentāla filma.
21.00 «Midsomeras slepkavības 7». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
22.50 «SOKO Vismāra». Seriāls. 18.sērija.
23.40 «Ivars Pētersons «Back to the Sixties»».*
1.15 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 23.sērija.
2.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 15.–18.sērija.
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 40.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.10 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 8.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Jauniņā 2». ASV seriāls. 24. un 25.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Dzīves krustcelēs». 8.sērija.
12.00 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 21.sērija.
13.00 JAUNUMS! «Mamma iebildīs». Krievijas komēdijseriāls.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «R.Pilčere. Gliemežvāku meklētāji». Melodrāma. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Noziegumam pa pēdām: Nāvējošais stāsts». Detektīvfilma.
23.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.50 «Negals ar jaunavību». Vācijas romantiska komēdija.
3.20 «LNT brokastis».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 187.sērija.
5.40 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
6.45 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.10 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 10.sērija.
11.05 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.05 «Mīlestība savvaļā». ASV realitātes šovs. 2011.g. 6.sērija.
14.05 «Romijas un Mišelas skolas salidojums». ASV komēdija.
16.00 «Ducis ir lētāk 2». ASV komēdija. 2005.g.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Realitātes šovs. 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Ragi un nagi». ASV un Vācijas animācijas filma. 2006.g.

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».

Metālapstrādes uzņēmums aicina darbā

METĀLAPSTRĀDES
DARBAGALDU OPERATORUS(-ES)
un METINĀTĀJUS(-AS).
Darbs Jelgavā.
Pieteikties pa tālruni 29338120
vai e-pastu andris@vms.lv.

SIA «Spectre Latvia»
meklē kvalitātes
auditoru(-i).
Pienākumi:
• pārbaudīt produkcijas un paraugu atbilstību standarta prasībām;
• sagatavot atskaites par pārbaudes rezultātiem;
• pieņemt lēmumu, kā rīkoties ar neatbilstošas
kvalitātes izstrādājumiem;
• informēt «Spectre DK», ražošanas vadītāju un
cehu/līniju meistarus par kvalitātes problēmām.
Prasības:
• šūšanas tehnoloģiju pārzināšana;
• iemaņas darbā ar datoru;
• latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Vakancei pieteikties pa tālruni 26382829 vai sūtot
CV pa e-pastu kristine.elste@spectre.lv.

Jelgavas 1. internātpamatskola
Jelgavā, Institūta ielā 4,

paziņo, ka 2014. gada 27. augustā skolā strādās
Valsts medicīniski-pedagoģiskā komisija
skolēnu uzņemšanai no 1. līdz 9. klasei
2014./2015. m.g. šādās mācību programmās:
• 21015311 (speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem);
• 21015411 (speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām).
Uzziņas par nepieciešamajiem dokumentiem un pierakstu uz komisiju – darba dienās no plkst.9 līdz 14
līdz 2014. gada 20. augustam pa tālruni 63029514.

TV programma
21.25 «Līgavu skūpstīt nedrīkst». ASV romantiska komēdija.
23.35 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 187.sērija.
3.35 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
4.20 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 10. augusts
LTV1
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «1000 jūdzes Indijā». 5.sērija.
7.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 7.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Eksotiskās salas 2». Dok.filma (ar subt.). 5.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.00 «Daudz laimes!»
15.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
16.05 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 6.sērija.
17.00 «Galapagu salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Mazulis ar piegādi». Vācijas komēdija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Pasaule bez gala». Vēsturiska drāma. 3.sērija. (ar subt.).
23.00 «Pasaules atlants 4D». Dokumentāla filma. 2.sērija.
23.50 «Rošvilu māja. Ciešanu māja». Ģimenes drāma. 2.sērija.
1.35 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».*
4.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
4.55 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

Darba pienākumi:
• šķirošanas līnijas iekārtu ikdienas apkope (tīrīšana,
eļļošana, nelieli remontdarbi);
• maiņā strādājošo darba organizēšana;
• atkritumu un sašķirotā materiāla plūsmas vadīšana u.c.
Prasības:
• augstākā tehniskā vai profesionālā vidējā izglītība;
• vēlama darba pieredze ar industriālajām iekārtām;
• spēja patstāvīgi organizēt savu un padoto darbu;
• godīgums, precizitāte un augsta atbildības sajūta.
Darba vieta: atkritumu šķirošanas stacija «Brakšķi»,
Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu personals@komunalie.lv.
Tālrunis 26356403.

0.30 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
1.00 «Imanta – Babīte pietur...»*
2.10 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 19.–22.sērija.
4.00 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
4.15 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
4.25 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Dienas apskats.

LNT
5.00 «Karamba!»
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.55 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.15 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 9.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 1.–3.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Ražots Eiropā 3».
11.35 «Noziegumam pa pēdām: Nāvējošais stāsts». Detektīvfilma.
13.30 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
Austrālijas seriāls. 11.sērija.
14.40 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 21.sērija.
15.40 «Dzintara dziesmas 3».
16.40 «Ginesa rekordisti».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Latvijas faili. Melnā stārķa dzīvības lidojums».
Dokumentāla filma.
21.10 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Seriāls. 1. un 2.sērija.
23.10 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 16.sērija.
0.10 «Meli un ilūzijas». ASV trilleris. 2009.g.
1.50 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
Austrālijas seriāls. 11.sērija.
2.40 «LNT brokastis».
3.25 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
4.05 «Karamba!» Humora raidījums.

5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase.
«Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava? RIENCI Rīgā».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.31 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Dienas apskats.
14.45 «Leones dzīve». Itālijas seriāls. 4.sērija.
16.35 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
17.05 «Piedzīvojumi Borneo salā». Piedzīvojumu komēdija.
18.50 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā». Zviedrija – Latvija.
21.05 «Alpu klīnika». Vācijas un Austrijas daudzsēriju filma. 2.sērija.
22.45 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 2.sērija.
23.40 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 23.sērija.

5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 188.sērija.
5.40 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
6.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.55 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.25 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.25 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.05 «Līgavu skūpstīt nedrīkst». ASV romantiska komēdija.
16.05 «Ragi un nagi». ASV un Vācijas animācijas filma. 2006.g.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Mīlestība savvaļā». ASV realitātes šovs. 2011.g. 7.sērija.
20.10 «Dzelzs vīrs». ASV fantastikas piedzīvojumu filma.
22.40 «Katastrofa». ASV fantastikas trilleris. 1998.g.
1.05 «Hefners: bez atļaujas». ASV biogrāfiska drāma. 1999.g.
2.45 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
3.35 «Saimnieks meklē sievu 2». Realitātes šovs. 10.sērija.
4.20 «TV3 ziņas».
4.30 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 5.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Rokdarbu veikals «Velvet» maina adresi

Sākot ar 4. augustu, rokdarbu veikals «Velvet»
no Svētes ielas 26 pārceļas uz jauno adresi Raiņa ielā 14
(2. stāvā, ieeja no Raiņa ielas).
Darba laiks: pirmdien – piektdien – no plkst.10 līdz 18;
sestdien – no plkst.10 līdz 15; svētdien – brīvs.
Laipni lūdzam!

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

SIA «Nordic Homes»
aicina darbā
būvgaldniekus(-ces).

SIA «KULK» sakarā ar darba apjoma pieaugumu

aicina pastāvīgā darbā istabeni
un nakts administratori(-u)

darbam viesnīcā «Jelgava» (Jelgavā, Lielajā ielā 6).
CV lūgums sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
Tālrunis 63028663.

Darba pienākumi: koka karkasa paneļu un moduļu
izgatavošana un montāža.
Uzņēmums veic darbinieku iekšējo apmācību.
CV sūtīt pa e-pastu: ligija.abolina@nordichomes.lv.
Tālrunis 20275085, 25918409.

PIEDĀVĀ KURSUS AUGUSTĀ
04.08. Valsts valoda, vidējais līmenis

120 māc. st.

05.08. Angļu valoda, A1

120 māc. st.

05.08. Angļu valoda, B1+

120 māc. st.

11.08. Lietišķā angļu valoda ar priekšzināšanām

120 māc. st.

12.08. Datorzinības bez priekšzināšanām

120 māc. st.

12.08. CorelDraw un Adobe Illustrator

120 māc. st.

14.08. Angļu valoda, A2

120 māc. st.

18.08. Bērnu aprūpes pamati (auklītes)

44 māc. st.

20.08. Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija

80 māc. st.

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

Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

Atvērts jauns
ārstnieciskās pēdu aprūpes kabinets!
Podologs veic ārstniecisko pēdu aprūpi klientiem ar
cukura diabētu, ieaugušiem nagiem, varžacīm, kārpām,
pārragojušos pēdu ādu, sabiezējušiem nagiem un
citām ar pēdu aprūpi saistītām problēmām.
Piedāvājam arī mājas vizītes.
Darba laiks: pirmdiena – sestdiena no plkst.9 līdz 19.
Pieraksts pa tālruni 20257533.
Adrese: Jelgava, Satiksmes iela 57 (1. stāva gaiteņa galā).
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Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)

Aicina darbā
ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS STACIJAS
MAIŅAS MEISTARU(-I).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

@

birojs@zrkac.jelgava.lv

63082101

26172045
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 Līdz 3. augustam otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no
pulksten 11 līdz 19, sestdienās un svētdienās no 11 līdz 21 – apskatāmas
smilšu skulptūras par tēmu «Kino». Ieejas maksa – € 2; bērniem, studentiem, pensionāriem – € 1; bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas (Uzvaras parkā).
 31. jūlijā pulksten 18 – LVAF «Lāčplēsis» Jelgavas nodaļa aicina nolikt ziedus
pie pieminekļa Jelgavas aizstāvjiem (pie pieminekļa Tērvetes un Rūpniecības
ielas krustojumā).
 31. jūlijā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: J.Jaunsudrabiņš
«Jo pliks, jo traks». Režisori A.Bolmanis, A.Matisons. Biļešu cena – € 3; 2
(Uzvaras parkā).
 8. augustā no pulksten 22 līdz 2 – zaļumballe kopā ar «Lauku muzikantiem». Biļešu cena – € 3 (Uzvaras parkā).
 9. augustā pulksten 12 – veloekskursija pa Jelgavas apkārtni (sākums
no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa). Maršrutā iekļauts Vircavas muižas parks,
Dzintara kapela, Staļģenes skola. Informācija un pieteikšanās pa tālruni
63005447.
 22. augustā no pulksten 22 līdz 2 – zaļumballe ar grupu «Apvedceļš».
Biļešu cena – € 3 (Uzvaras parkā).
 23. augustā pulksten 11 – Staļinisma un nacisma upuru atceres diena.
Piemiņas brīdis Svētbirzī.
 25. augustā pulksten 18 – seminārs vecākiem «Sāksim skolas gadu droši».
Izglītojošs seminārs vecākiem, kā atturēt bērnus no kaitīgiem ieradumiem
– alkohola, smēķēšanas, psihotropajām vielām. Vecāku paraugs. Pozitīvas
alternatīvas. Cik svarīgi ir maksimāli piepildīt bērna dienas režīmu, kā to
izdarīt un kā kontrolēt. Drošs ceļš no skolas līdz mājām (Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā).
 30. augustā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Ciemos pie pārtikas
amatniekiem» (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa). Informācija un
pieteikšanās pa tālruni 63005447.
 30. augustā pulksten 13 – ekskursija pa Jelgavu «Atklāj pašmāju garšas
noslēpumus!» (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa). Informācija un
pieteikšanās pa tālruni 63005447.
 30. augustā – XIV Vispārējie Latvijas Piena, maizes un medus svētki (Raiņa
parkā), XII piena paku laivu regate (Lielupē, promenādē). Pieteikties piena
paku laivu regatei var līdz 15. augustam. Nolikums un pieteikuma anketa
– www.kultura.jelgava.lv.

Izstādes
 10. augustā no pulksten 12 līdz 18 – mākslas studijas «Mansards» plenēra
darbu izstāde «Kuldīga 2014» (Vasaras mākslas galerijā Akadēmijas ielā 28
(Zinātniskās bibliotēkas pagalmā)).
 Augustā – Arņa Ozola 65. jubilejai veltīta personālizstāde, gleznas (kultūras
namā).
 Līdz 17. augustam – Ulda Zemzara gleznu izstāde «Vecumvecais reālisms»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 17. augustam – Gunta Švītiņa darbu izstāde «Ikdiena un citas dienas»
(pasteļi, fotogrāfijas, datorgrafika) (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 18. augustam – Tērvetes starptautiskā plenēra dalībnieku gleznu
izstāde. Apskatāms Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas, Itālijas, Vācijas,
Bulgārijas, Gruzijas un Ukrainas mākslinieku veikums (k/n 1. un 2. stāvā).
 Līdz 31. augustam – pulksteņu izstāde «Rit laika rats…» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 4. septembrim – Jelgavas mākslinieku izstāde «Ūdeņi» (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 Līdz 28. septembrim – izstāde «Gaidi mani…». Latviešu strēlnieku vēstules
un fotogrāfijas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 9. novembrim – Vēsmas Vītolas gleznu un Ineses Brants porcelāna
izstāde «Brīvā laika ekvivalente» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).

Baptistu draudze
bērnus gaida vasaras
skolā «Lidojums»
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Baptistu draudze no
4. līdz 8. augustam bērniem
no septiņiem līdz 12 gadiem
piedāvā piedalīties bezmaksas vasaras Bībeles skolā
«Lidojums». No pulksten
10 līdz 13.30 dalībniekiem
Jelgavas Amatu vidusskolā
Akadēmijas ielā 25 notiks radošas, muzikālas, sportiskas
un izglītojošas nodarbības.
Pieteikšanās «Lidojumam»
jau sākusies.
Nometnes organizatoru pārstāve
Dana Ozola stāsta, ka šogad atšķirībā
no citiem gadiem vasaras Bībeles skola
notiks citā vidē – nevis baznīcā Mātera
ielā, bet gan Jelgavas Amatu vidusskolā. «Pamainīsim vidi, lai tiem bērniem,
kuri nometnē iesaistās ne pirmo gadu,
būtu interesantāk, turklāt, iespējams,
šādā veidā izdosies sapulcināt vēl
vairāk bērnu, jo kādu varbūt nedaudz
mulsina tas, ka nodarbības notiek
baznīcā,» stāsta D.Ozola.
Vasaras skola «Lidojums» notiks
no 4. līdz 8. augustam katru dienu
no pulksten 10 līdz 13.30. Nodarbī-

bās aicināti piedalīties pilsētas bērni
vecumā no septiņiem līdz 12 gadiem.
Šobrīd draudze aicina vecākus aizpildīt
pieteikuma anketu par bērna dalību
vasaras skolā. Anketas pieejamas, rakstot e-pastu vbsjelgava@gmail.com vai
zvanot pa tālruni 22178332. «Ja vecāki
nebūs iepriekš aizpildījuši un iesūtījuši
anketu, pieteikties varēs arī pirmdien,
4. augustā, pulksten 9.30 Amatu vidusskolā. Svarīgi ievērot, ka bērnam
jānāk kopā ar vecākiem – anketu var
aizpildīt tikai kāds no pieaugušajiem,»
stāsta D.Ozola.
Nometnes dalībniekiem katru rītu
un pēcpusdienu notiks asambleja, kurā
dziedās dziesmas un pārrunās nometnes norisi, piedzīvoto. Dienas gaitā,
kopā lasot Bībeles stāstus un strādājot
grupās, notiks dažādas nodarbības
– muzikālās, sporta, rokdarbu, našķu
darbnīcas, kurās no dažādiem našķiem
dalībnieki varēs veidot tēlus, kas asociējas ar Bībeles stāstos dzirdēto.
Savukārt ceturtdienas, 7. augusta,
vakarā pulksten 19 Jelgavas Amatu
vidusskolā notiks vasaras skolas dalībnieku koncerts, kurā viņi rādīs, ko nedēļas laikā iemācījušies un paveikuši.
Uz koncertu aicināti gan bērnu vecāki,
gan arī pārējie jelgavnieki.

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 31. jūlijs

Iedvesmu var ķert ik uz soļa

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Jau otro vasaru Zinātniskās bibliotēkas pagalmā Akadēmijas
ielā 28 darbojas mākslinieka
Mobilās mākslas skolas saimnieka Raita Junkera Vasaras
mākslas galerija. Interesanti,
ka izstādes mirklis tajā ir pavisam īss – tikai viena diena.
Galerijas saimnieks saka: «Arī
dziedātāji taču gatavojas ilgi,
bet uzstāšanās tāds mirklis vien
ir. Noķer emocijas, un viss.»
Viņš atzīst, ka šobrīd taciņa uz
galeriju ir iemīta. «Vienmēr jau
ir vajadzīgs iepazīšanās periods.
Šķiet, to nu esam pārdzīvojuši,»
nosaka R.Junkers. 10. augustā
no pulksten 12 līdz 18 galerijā
būs skatāma jaunākā Mobilās
mākslas skolas studijas «Mansards» izstāde – Kuldīgas plenēra darbi.
Mākslinieks ir pārliecināts, ka galerija
ir iedzīvojusies pilsētā un apmeklētāji
ceļu uz to zina diezgan labi – pateicoties
reklāmai no mutes mutē. «Tāpat vien pa
svešiem pagalmiem jau neviens neložņā! Viens ir bijis, nodod rekomendāciju
tālāk, tas vēl pasaka kaimiņu Annai un
Minnai. Un tā tas klientu loks veidojas,»
tā R.Junkers. Viņš ir pārliecināts, ka
nevienam nevajag uzbāzties – tas attiecas
arī uz mākslu. Ja cilvēkam būs vēlēšanās,
pats atradīs ceļu, un pēc šāda principa
viņš arī strādā. «Tas ir līdzīgi kā padomju
laikos – it kā preces nebija veikalā brīvi
pieejamas, bet visi kaut kur dabūja. Ja ir
vēlēšanās, visu var,» pārliecināts mākslinieks. Viņu gan mazliet apbēdina fakts,
ka mūsdienās cilvēki sadzīviskās lietas
izvirza priekšplānā, mākslu un kaut
ko skaistu atstājot aiz tām. Atrasti tiek
dažādi attaisnojumi: netiku uz izstādi, jo
draugam dzimšanas diena, man jāiet pie
friziera, uz pludmali… «Šķiet, sabiedrība
ir par daudz aizgrābusies ar naudas pelnīšanu, lietu pirkšanu… Bet cik no tā ir
vajadzīgs?» domā R.Junkers.

Apmeklētājus uzņem
tikai sešas stundas

Vasaras mākslas
galerijas saimnieks mākslinieks
Raitis Junkers
pārliecināts,
ka vide jāveido
māksliniekiem
– tāpēc jau viņi
ir mākslinieki!
Viņš Zinātniskās bibliotēkas
iekšpagalmā radījis savu mākslas
telpu – Vasaras
mākslas galeriju,
kas gada laikā
jau iemantojusi
apmeklētāju uzticību. 10. augustā
no pulksten 12
līdz 18 tur būs
skatāma jauna izstāde ar Kuldīgas
plenērā tapušiem
darbiem.

zāļu, kur var «izrādīties», R.Junkers saredz
vēl vairākas, kurās varētu nest mākslu
tuvāk skatītājam, jo šodienas cilvēks ir
slinks. «Ja ar karoti mutē neieliksi, tad
nepagaršos. Tāpēc, manuprāt, vēl varētu
būt izstādes, piemēram, dzelzceļa stacijā,
autobusu ražošanas uzņēmumā «Amo
Plant», viesnīcā «Jelgava». Vietās, kur
cilvēki ikdienā apgrozās, lai vienkārši
garām ejot ierauga. Kaut vai, piemēram,
pie «Swedbank» laukā molbertus vasarā
var izlikt. Esmu tā agrāk darījis pie «Vernisāžas» Rīgā,» stāsta R.Junkers, spriežot,
ka tā ir vēl viena iespēja, kā veidot pilsētas
tēlu. Mākslinieku, kas piedalītos, Jelgavā
noteikti netrūktu. Viņš ir pārliecināts, ka
mākslu pilsētā tagad labi varētu ienest,
piemēram, zīmējot portretus Jāņa Čakstes
bulvāra promenādē, vēlāk Pasta salā, tā arī
piepelnoties. «Tur ir tik skaista, sakārtota
un radoša vide, kur iedvesmu var ķert ik uz
soļa,» tā mākslinieks.

Jautāts, kāpēc izstāde notiek tikai vienu
dienu, viņš nenoliedz, ka dīvaini jau tas esot.
Nedēļu krāmē, iekārto, kur vēl plenēram
veltītais laiks, bet tad tikai vienu dienu
sešas stundas uzņem skatītājus. «Lai gan…
Arī Dziesmu un deju svētkiem dziedātāji
taču gatavojas gadiem, bet tad uziet uz
skatuves, nodzied, un viss ir beidzies. Arī
viņiem šis mirklis ir īss, taču emocijas gūtas.
Tāpat mums,» spriež R.Junkers, būdams
pārliecināts, ka galerija Jelgavā nespētu
«dzīvot» tādu dzīvi kā veikals – strādāt
septiņas dienas nedēļā no rīta līdz vakaram.
Tāpēc arī aizņēmies Vācijas un Francijas
galeriju principu – galerija atvērta tikai
dažas dienas, bet pārējā laikā var piezvanīt
un norunāt tikšanos. R.Junkers uzsver, ka
galvenais jau nav, cik ilgi notiek izstāde,
kur tā iekārtota, bet gan tas, ka veikums
sabiedrībai ir apskatāms, paši mākslinieki
var novērtēt to, kas izdevies. Ir svarīgi
«Plenērā bildē ieliec ne tikai logu
dzirdēt citu viedokli.

Galerija bez «rāmjiem»

Īpaši viņam ir prieks par to, ka pašam
iekārtota sava galerija, kurā var izpausties
pēc sirds patikas un nav uzlikti nekādi
«rāmji». «Man ļoti patīk šī cara laika ēka,
kurā esam tikai noņēmuši padomju gadu
šahtu caurules un ienesam mākslu,» tā
R.Junkers. Galerijas saimnieks uzsver, ka
viņam bijis svarīgi ienākt tukšā, neiekoptā
telpā. Vietās, kur viss jau sakārtots, neesot
interesanti. Rodas bezdarbs. «Pirms astoņiem gadiem, kad veidoju logo Mobilajai
mākslas skolai, apzināti iekļāvu tajā caurumu. Aiz tā slēpjas tukšums. Mēs taču zinām,
ka tukšā maisā ir daudz rūmes, iespēja
izpausties, un arī es ar tādu domu strādāju,»
tā R.Junkers. Pilsētā gan esot daudz vietu,
kur eksponēt darbus, taču katrai ir savi
noteikumi. Turpretim savā dari pēc sirds
patikas, kad jūti – vajag. «Mums ir Mobilā
mākslas skola, kurā audzēkņi rada daudz
darbu. Ja jau strādā, kādam tie darbi arī jāparāda, jo ir taču svarīgi saņemt vērtējumu,
lai tiektos uz jauniem mērķiem, izaugsmi,»
pārliecināts R.Junkers.
Lai gan pilsētā jau ir daudz vietu, izstāžu

skaitu, bet arī emocijas»

Galerijā lielākoties tiek eksponēti
R.Junkera un viņa audzēkņu plenēros
un meistarklasēs radītie darbi. Jau 10.
augustā jelgavniekiem no pulksten 12
līdz 18 būs iespēja «paviesoties» Kuldīgā,
novērtējot plenēra laikā tapušos darbus ar
interesantākajām vietām – Rātslaukumu,
Alekšupīti, Ventas rumbu, senās mājas
ar dakstiņu jumtiem, šaurās mazpilsētas
ieliņas. R.Junkeram tīk rīkot un piedalīties
plenēros, dodoties pie dabas, pilsētvidē. «Var
jau arī gleznot vienkārši istabā, sēžot uz gultas, taču tā nekad nenoķersi tās emocijas,
ko klātienē. Konkrētā brīdī tu bildē ieliec ne
tikai logu skaitu, bet arī emocijas. Turklāt
tā ir iespēja atiet no ikdienas, vari vairāk
ieiet mākslas pasaulē. Iepazīsti cilvēkus,
uzklausi viņu domas, tāpat saņem vērtējumu no apkārtējiem, kas rada pārdomas,»
pārliecināts R.Junkers. Jāpiebilst, ka ik
pa laikam studijas «Mansards» audzēkņi
dodas plenēros arī ārpus valsts robežām,
kas sniedz pavisam citu skatījumu, un
reizē dalībnieki paplašina savu redzesloku,
apmeklējot dažādus muzejus, tiekoties ar
tās valsts māksliniekiem.

70 svētceļnieki no Jelgavas dodas uz Aglonu
Saņēmuši bīskapa Edvarda Pavlovska svētību, 70
cilvēku grupa vakar devās ceļā no Jelgavas Romas
katoļu katedrāles, lai kājām sasniegtu Aglonas baziliku un vienotos Ticības svētkos. Lai vairāk nekā 270
kilometru tālais ceļš būtu vieglāk sasniedzams, pa
ceļam plānotas pauzes, atpūtas diena un, protams,
lūgšanas. «Šis būs mans garākais svētceļojums.
Esmu gājusi dažādus gabalus – no Rēzeknes, Gulbenes, bet šogad abi ar brāli dosimies no Jelgavas.
Ceram, ka spēku un pacietības pietiks,» tā septiņpadsmit gadus vecā Eva Marija Rudzīte. Viņa atzīst,
ka ceļā trūkst ne tikai spēku, bet arī sadzīvisku lietu,
piemēram, interneta, taču laiks, ko iegūst domu
sakārtošanai, viņasprāt, visas grūtības atsver.
Ik dienu plānots noiet ap 20 – 25 kilometru garus
posmus, bet garākais būs Nīcgale–Višķi, tas ir 30
kilometrus garš. Plānots, ka Aglonu svētceļnieku
grupa sasniegs otrdien, 12. augustā.
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