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Atjaunos asfaltu līnijās
 Ilze Knusle-Jankevica

Dobeles šosejas rekonstrukcijas gaitā paredzēts
atjaunot asfalta segumu
arī trīs ielās – 1., 4. un 6.
līnijā –, kas tiks izmantotas kā apbraucamie
ceļi. Reāli darbi šeit varētu sākties septembra sākumā, kad būs
apstiprināta Dobeles
šosejas rekonstrukcijas
2. kārta.
Šobrīd notiek rekonstrukcijas
darbi Dobeles šosejas posmā no
Pūra ceļa līdz 5. līnijai, savukārt
2. kārtā plānots sakārtot Dobeles
šoseju līdz pat tiltam pār Svētes
upi. Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns stāsta, ka pirms 2. kārtas
darbu uzsākšanas paredzēts atjaunot asfalta segumu apbraucamajos
ceļos – 1., 4. un 6. līnijā. «Tiklīdz
pašvaldība ar Satiksmes ministriju
noslēgs līgumu par 2. kārtas darbiem, varēsim ķerties klāt apbraucamajiem ceļiem. Darbu veicējs
«Igate» jau tam ir gatavs,» norāda
«Pilsētsaimniecības» direktors.
Lai gan sākotnēji bija plānots, ka

kā apbraucamie ceļi tiks sakārtots
vairāk ielu, piemēram, arī 2. un 3.
līnija, Nameju iela un Bumbieru
ceļš, šobrīd ministrija seguma
nomaiņu akceptējusi vien trijās.
Jāatgādina, ka Dobeles šosejas
rekonstrukcija tiek īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansētā projekta
«Dobeles šosejas rekonstrukcija
Jelgavas pilsētā» gaitā. Līguma
summa ir 3,44 miljoni latu ar PVN,
no kuriem 85 procenti ir ERAF
līdzfinansējums, trīs procenti
– valsts budžeta dotācija un 12
procenti – pašvaldības līdzfinansējums.
Dobeles šosejas rekonstrukcijas
gaitā tiks izbūvētas četras braukšanas joslas, gājēju ietves apvienotas
ar veloceliņiem ielas abās pusēs,
ielu apgaismojums ielas abas
pusēs, atrisināta lietus atvade, izbūvēta sakaru kanalizācija pašvaldības vajadzībām un labiekārtota
piegulošā teritorija. Tiks uzlabota
satiksmes organizācija – izbūvētas
drošības saliņas un stāvlaukums
autobusiem un smagajam autotransportam, kā arī izbūvēti
luksoforu objekti,» informē «Pilsētsaimniecība». Darbi jāpabeidz
līdz 2011. gada novembrim.

Rudzu cenu gan biržas
neietekmē, bet rupjmaizes
cena tik un tā augs
 Kristīne Langenfelde
Lai gan jaunā VUGD automašīna galvenokārt paredzēta glābšanas darbiem uz ūdens, tā būs aprīkota arī ar nepieciešamo inventāru,
Foto: Ivars Veiliņš
lai varētu veikt vēl citus pienākumus. Vienlaikus tā ir arī ekonomiska un ļaus ietaupīt degvielu.
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau augusta beigās Jelgavas glābēji uz negadījumiem ūdenī varēs
doties pavisam jaunā,
speciāli aprīkotā automašīnā, kas būtiski
uzlabos un atvieglos
ūdenslīdēju darbu. «Tas
ir ļoti svarīgi apstākļos,
kad visu Latviju šokē
dati par noslīkušajiem.
Līdz šim Jelgavā, ja bija
nepieciešams, palīdzību sniedza ūdenslīdēji
no Rīgas un Tukuma,
bet jaunā automašīna
mums pašiem ļaus strādāt jau citā kvalitātē,»
teic Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Zemgales
reģiona brigādes Jelgavas daļas komandieris
Artūrs Hroļenko.

Lai gan praktiski automašīna ir
darba kārtībā, vēl tiek veikti pēdējie
darbi. «Saskaņā ar projektu uzņēmumam bija tikai jāuzliek stiprinājumi, bet «Universal» nāca mums
pretī un piedāvāja uztaisīt katrai
lietai savu vietu, kā arī skapjus,
kur glabāt ūdenslīdēju aprīkojumu.
Tāpēc darbi mazliet iekavējās, bet
esam ar mieru pagaidīt,» stāsta
A.Hroļenko. Viņš lēš, ka pirmajā
izsaukumā tā varētu doties jau
mēneša beigās.
Jaunā automašīna būs aprīkota
ne vien ar ūdenslīdējiem nepieciešamo, bet arī ar papildu tehniku,
lai varētu veikt arī citus darbus.
Papildus projektā paredzētajam
automašīna tiks aprīkota arī ar stabilizācijas dēļiem, pneimatiskajiem
spilveniem, ko izmanto, lai, piemēram, zem ūdens paceltu automašīnu
vai atbrīvotu roku, kas iesprūdusi
aiz radiatora, teleskopiskās kāpnes, kas ļauj piekļūt šaurās vietās,
piemēram, izvilkt akā iekritušu cil-

vēku, knaibļu un flekšu komplektu.
«Tas, piemēram, ļaus brigādei veikt
durvju atvēršanu, radot pēc iespējas
mazākus zaudējumus – tās vairs
nebūs nepieciešams uzlauzt. Šobrīd,
ja cilvēks netiek dzīvoklī, bet pastāv
bīstamība, ka telpās palicis bērns vai
uz gāzes plīts uzlikta tējkanna, mēs
durvis varam vienīgi izgāzt,» atzīst
Jelgavas daļas komandieris. Viņš
piebilst, ka automašīna būs izdevīga
arī no tā aspekta, ka ir mazāka un
patērē mazāk degvielas, līdz ar to
būs iespējams ietaupīt – nevajadzēs
vienmēr sūtīt lielo automašīnu, kas
degvielu «ēd» divtik.
A.Hroļenko stāsta, ka ir iecere automašīnu aprīkot arī ar jaunu laivu,
bet pagaidām nav atrasti līdzekļi
tās iegādei. Šobrīd Jelgavas glābēju
rīcībā jau ir divas piecvietīgas laivas
– viena gumijas, otra plastikāta – un
15 zirgspēkus jaudīgs motors, bet
jauno automašīnu gribot aprīkot
ar jaunu laivu.
Jāpiebilst, ka ūdenslīdēju auto

iegūts, īstenojot pārrobežu sadarbības projektu un piesaistot Eiropas naudu. Turklāt līdz šim šāds
specializēts ūdenslīdēju transports
bija tikai Rīgas glābēju rīcībā, bet
nu arī jelgavnieki daudz labāk spēs
palīdzēt bīstamās situācijās.
Paredzēts, ka pavisam Jelgavas
daļā strādās desmit ūdenslīdēji.
Paralēli automašīnas aprīkošanai
seši Jelgavas glābēji jau iziet ūdenslīdējiem nepieciešamo apmācību.
Līdz šim šos pienākumus pildīja
četri speciālisti, bet, sarūkot darba
apjomiem un finansējumam, viņi
bija spiesti pāriet uz darbu Rīgā.
Jāpiebilst, ka VUGD rīcībā esošā
statistika liecina, ka šogad Latvijā
jau noslīkuši 111 cilvēki, un tas ir
par 20 vairāk nekā pagājušajā gadā
kopā. Tiesa, šie dati nav pilnīgi, jo
valstī nav vienotas noslīkušo uzskaites sistēmas. Pēc Valsts policijas
rīcībā esošās informācijas, šovasar
Jelgavā noslīkuši trīs cilvēki, tostarp
viens bērns.

Šobrīd, līdz ar sausuma
radīto ražas samazinājumu Krievijā, pasaules
biržās strauji kāpj kviešu
cenas un tiek prognozēts
arī ievērojams miltu un
maizes izstrādājumu sadārdzinājums. «Jelgavas
dzirnavas» gan kviešus
neiepērk, bet izrādās,
ka arī rudzu cena, ko
neietekmē biržas, strauji
aug, un tas tikai apstiprina, ka palielināsies ne
tikai baltmaizes, bet arī
rupjmaizes cena.
«Jelgavas dzirnavu» valdes
loceklis Roberts Vilcāns atzīst, ka
galvenais iemesls, kāpēc vidēji par
35 – 40 latiem tonnā šogad pieaugusi rudzu cena, ir tirgus pieprasījums reģionā. «Jā, pasaulē varbūt
arī neēd rupjmaizi, bet mūsu
reģionā tā ir pieprasīta. Piemēram,

šobrīd aktīvi rudzus Latvijā ir gatavi pirkt gan lietuvieši, gan igauņi,
gan poļi, ir arī eksporta iespējas uz
Krieviju. Lietuvā un Igaunijā tās
bija lietavas, kas pasliktinājušas
rudzu kvalitāti, bet Polijā plašie
plūdi, kas daudzviet vispār iznīcināja ražu, savukārt Krievijā jau
visiem zināmais sausums. Tāpēc
pieprasījums šeit nosaka visu, un,
ja šodien es varu teikt, ka rudzu
cena tonnā vidēji ir 85 – 90 lati,
tad pēc dienas vai divām tie jau var
būt simts un vēl vairāk,» skaidro
R.Vilcāns.
Šajā situācijā ieguvējs esot ražotājs jeb zemnieks, lai gan pagājušajā gadā zemnieki esot jutušies
apdalīti, jo rudzu iepirkuma cena
bija salīdzinoši zema. Ar to arī,
iespējams, ir izskaidrojams tas, ka
šogad ar rudziem valstī apsētas
par 20 – 30 procentiem mazākas
platības, taču tie, kuri tomēr riskēja un rudzus iesēja, šogad var
būt apmierināti.
(Turpinājums 3.lpp.)

Uzņēmēji izstādei gadatirgum piesakās kūtri
 Ilze Knusle-Jankevica
Lai gan pieteikšanās Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Jelgavas nodaļas
organizētajai izstādei gadatirgum
«Zemgales biznesa dienas 2010»
sākās jau jūlijā, šobrīd interesi
piedalīties izrādījuši vien pieci
uzņēmēji.
LTRK Jelgavas nodaļas vadītāja
Vineta Trankale aicina uzņēmējus

un citus interesentus aktivizēties
un pieteikšanos neatstāt uz pēdējo
brīdi. Zemgales biznesa dienās,
kas notiks 24. un 25. septembrī
Zemgales Olimpiskajā centrā, aicināti piedalīties dažādi pārtikas,
rūpniecības preču ražotāji un pārstrādātāji, pakalpojumu sniedzēji,
amatnieki un firmas ar dārzkopības ražojumiem, kā arī citi interesenti. Šobrīd dalību pieteikuši
pieci uzņēmumi – apdrošināšanas

kompānija «Ergo», dārzkopības un
biškopības uzņēmums «Nektārs
Pluss», smiltsērkšķu produktu ražotājs «Satori Alfa», vācu masāžas
un sporta piederumu izplatītājs
«Casada» un cilvēku veselību un
pašsajūtu uzlabojošu preču izplatītājs «Eastcon» –, kā arī vairāki
amatnieki.
Interesenti var pieteikties LTRK
Jelgavas nodaļā Skolotāju ielā 3, pa
tālruņiem 63027207, 28646086 vai

pa e-pastu: jelgava@chamber.lv.
Pēdējais pieteikšanās termiņš ir 14.
septembris. Dalības maksa būs 25
– 30 lati par kvadrātmetru.
Līdztekus izstādei notiks dažādi
semināri un kultūras pasākumi.
Plānots, ka darbosies arī donoru
autobuss. Izstāde gadatirgus Zemgalē notiks pēc divu gadu pārtraukuma, un to rīko LTRK Jelgavas
nodaļa sadarbībā ar Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociāciju.
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«Cenšamies būt cilvēcīgi»
 Kristīne Langenfelde

Sabiedrības stereotips – Pašvaldības policija ir naska uz dažādu sodu iekasēšanu,
policisti gūst labumu
no tā, ka iedzīvotāji
pārkāpj pilsētas saistošos noteikumus,
kas ļauj viņiem piemērot naudas sodu.
Tomēr realitāte ir cita
– Pašvaldības policija
tikai retos gadījumos
pati iekasē soda naudu, pārsvarā policisti
sastāda administratīvā pārkāpuma protokolus, ko izskata
Administratīvā komisija desmit cilvēku sastāvā. Un tad
jau nevis policija, bet
gan komisija lemj,
kāds sods pienākas
par konkrēto pārkāpumu.
Jelgavas pilsētas domes
Administratīvo komisiju nu
jau astoņus gadus vada Juris
Volostņikovs, kurš vēlreiz
uzsver, ka tās ir divas nošķirtas institūcijas – Pašvaldības
policija, kas fiksē pārkāpumu
un sastāda protokolu, un komisija, kas pēc tam lemj, vai
protokols sastādīts pamatoti
un kāds sods pārkāpējam pienākas. «Mūsu instruments
sodu piemērošanā ir divi pamatdokumenti – Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi
un Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodekss. Un, lai
vēl vairāk atspēkotu sabiedrībā iesakņojušos viedokli, jāuzsver, ka visa no pārkāpējiem
iekasētā soda nauda nonāk
nevis policijas vai Jelgavas
pašvaldības budžetā, bet gan
valsts budžetā – tātad katrs
santīms, ko samaksā jelgavnieks par konkrēto pārkāpumu, aiziet valstij. Iedzīvotāji,
protams, vairāk akcentē soda
naudas, taču tās ne katrā
gadījumā tiek piemērotas,» tā
J.Volostņikovs.

Statistikas
skaitļi rūk gausi

Pagājušajā gadā Administratīvā komisija mūsu pilsētā
izskatīja un pieņēma lēmumu
1580 lietās – 503 gadījumos
pārkāpējs brīdināts, 1026
– piemērots naudas sods, bet
56 lietas izbeigtas. Savukārt
šā gada pirmajos sešos mēnešos jau izskatītas 635 lietas.
Kopumā pagājušajā gadā naudas sods piemērots 15 698 latu
apmērā, bet iekasēti tikai 5977
lati, šogad – 4974 latu apmērā,
bet iekasēti 2132 lati. «Arī tā
ir tendence, kas vērojama ne
tikai Jelgavā, bet visā valstī,
– liela daļa pārkāpēju piemēroto sodu nemaksā. Taču te ir
būtiski paskaidrot, ka sods jau
nekur nepazūd – ja cilvēks pats
labprātīgi nav gatavs samaksāt par savu pārkāpumu, lieta
tiek nodota tiesu izpildītājiem,
un tad jau viņi nodarbojas ar
piedziņu. Informācija nonāk
darba vietā vai Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūrā, kur
jau noteikto summu pēc tam
var ieturēt vai nu no cilvēka
algas, vai pensijas. Protams,
nevar noliegt, ka ir arī daļa
tādu, kas vienkārši nav spējīgi sodu samaksāt, – tie ir
bezpajumtnieki, cilvēki bez
jebkādiem ienākumiem, kuri

visbiežāk sodīti par dzeršanu
publiskās vietās, nepiedienīgu
uzvedību, un tas noticis jau
reizi no reizes. No vienas puses, jā, kāpēc šādām personām
piemērot naudas sodu? Taču,
ja noteikumi par pārkāpumu paredz brīdinājumu vai
naudas sodu, tad cik ilgi mēs
cilvēku varam tikai brīdināt?
Mūsu komisija var sodīt tikai
ar naudas sodu vai brīdinājumu – cita mēra, kā to paredz
likums, mums nav,» piebilst
J.Volostņikovs.

Ko pārkāpj visvairāk?

Kā atzīst komisijas vadītājs,
j e l g a v n i e k i v i s v airāk t iek
sodīti par teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas,
apbūves, sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas un mājdzīvnieku uzturēšanas noteikumu
pārkāpumiem. «Nesakopti
īpašumi, nenopļauta zāle, sava
mājdzīvnieka nepieskatīšana, «Ir skumji skatīties, ja cilvēks ierodas pie mums uz komisijas sēdi un viņam minūtes desmit
būvniecības darbi bez nepie- jāskaidro, ka spļaušana uz ielas, izsmēķa vai pudeles nomešana ir pārkāpums, taču viņš vienalga
ciešamā saskaņojuma un do- nesaprot. Viņš tā ir pieradis dzīvot. Nenoliegšu, starp viņiem mēdz būt arī cilvēki no izglītokumentācijas – tas ir tas, kur tām ģimenēm, bet laikam jau viņi ir izglītoti citos jautājumos,» spriež Jelgavas pilsētas domes
Foto: Ivars Veiliņš
cilvēki grēko visvairāk,» tā Administratīvās komisijas vadītājs Juris Volostņikovs.
J.Volostņikovs, piebilstot – ie- ja mēs paskatītos inventarizā- pieci vai desmit lati. Fiziskām būt katra brīva izvēle,» spriež
spējams, iedzīvotājiem šķiet, cijas lietas, tad tajās skaidri personām tas var būt pat līdz J.Volostņikovs.
ka pēdējā laikā Pašvaldības būtu rakstīts, ka tā ir zaļā 1000 latiem. Un šajā jomā ir
policija jau kļuvusi par daudz zona – tātad mašīnai tur nav, arī punkti, par kuriem nav «Nestrādājam
piekasīga, sastādot protoko- ko darīt, un par to pienākas paredzēts izteikt brīdinājumu ar represīvām metodēm»
lus arī par tādu it kā sīkumu sods. Cita lieta, ka es uzskatu – uzreiz ir soda nauda, kas
Komisijas vadītājs uzsver,
– nomestu izsmēķi, pudeli vai – šajā gadījumā policijai būtu nav mazāka, piemēram, par ka viņi nestrādā ar represīspļaušanu uz ielas. «Es kā jāsastāda divi administratīvā 100 latiem, ja tā ir patvaļīga vām metodēm un sodīšana
iedzīvotājs gan saku: «Cepu- pārkāpuma protokoli: viens būvniecība, un ne mazāka nav pašmērķis. «Mēs patiesi
ri nost par šādu aktivitāti!» par auto novietošanu neatļau- par 50 latiem, ja tiek dzīvots cenšamies būt ļoti cilvēcīgi,
Manuprāt, tieši no šiem sīku- tā vietā un otrs tam, kurš nav nepabeigtā būvē,» skaidro katru pārkāpēju uzklausīt,
miem viss arī sākas. Miskastes apsaimniekojis šo teritoriju J.Volostņikovs.
izprast, pārrunāt situāciju un,
nav? Nu tad nes rokās, bet un zālīti iesējis. Lai gan, goLabi zināms, ka treknajos ja redzam, ka cilvēks izdarīto
kāpēc jāmet zemē? Protams, ja dīgi sakot, mēs jau šīm lietām gados šādi sodi daudziem bai- nožēlo, atzīst savu vainu vai
cilvēkam pirmo reizi sastādīts pieejam reāli – gadījumos, kad les neiedzina un virkne pat arī pārliecina mūs, ka situācija
šāds pārkāpuma protokols, 20 gadus zāliena tur nav bijis, apzināti pārkāpa noteikumus, nav tik viennozīmīga, varam
naudas sodu neliksim – iz- sodu uzlikt ir grūti.»
samaksāja sodu un cēla tālāk, panākt kopsaucēju. Citādi ir,
teiksim brīdinājumu, taču ir
Gadu gaitā esot bijuši arī lai tikai darbi neievilktos ja cilvēks vispār nereaģē uz
tik skumji skatīties, kā cilvēks daži komiski gadījumi, kad, birokrātisku dokumentu dēļ. mūsu aicinājumu ierasties uz
ierodas pie mums uz komisijas piemēram, policija sastāda «Atceros, ka bija mums viens komisijas sēdi, klaji ignorē,
sēdi un viņam minūtes desmit protokolu par stāvēšanu zālē tāds kungs, kurš blieza augšā pārkāpumu neatzīst un dejāskaidro, ka arī tas ir pār- februārī. «Tad tas, protams, mājas te vienā vietā, te otrā, monstrē visatļautību.»
kāpums, taču
šķiet dīvaini, trešā, un viņš tā arī dzīvoja
Un tie nav tikai J.Volostņikova
viņš vienalga
u n k o m i s i j a i – pārkāpa noteikumus, viņam vārdi, to apliecina arī skaitļi
nesaprot. Viņš
«Es uzskatu – pēc tam grūti uzlika sodu, viņš to nomaksāja – pagājušajā gadā no vairāk
tā ir pieradis
šo- un turpināja tādā pašā stilā nekā 1500 lietām tikai piecos
šajā gadījumā nepiekrist
dzīvot. Nenoferim, ka zie- darboties. Šķiet, ka viņu so- gadījumos komisijas lēmums
liegšu, mēdz
policijai būtu mā zāles nav. dījām reizes piecas. Bet ir arī ir pārsūdzēts. «Tiesības pārbūt arī cilvēki
Tāpēc arī po- citi piemēri – tādi cilvēki, kas sūdzēt mūsu lēmumu ir ikviejāsastāda divi licistiem būtu vispār nelikās ne zinis, brīdi- nam, taču šis skaitlis apliecina,
no izglītotām
ģimenēm, bet
jāska- nām, saucam uz komisiju, bet ka cilvēki izprot mūsu darbu
administratīvā rūpīgāk
laikam jau viņi
tās, kuru pun- cilvēks vienkārši nereaģē, uz- un arī savas kļūdas, pārkāpuizglītoti citos
p ā r k ā p u m a ktu viņi pār- liekam sodu, nemaksā – cilvēki mus.»
jautājumos,» ar
ā p ē j a m p i e - ir dažādi,» nosaka komisijas
Jāpiebilst, ka administraprotokoli: viens kmēro,»
ironiju nosaka
atzīst vadītājs.
tīvo sodu var mīkstināt ne
J.Volostņikovs.
tikai cilvēcīgi faktori, bet arī
par auto novie- J.Volostņikovs.
Līdzīgi, pieJ ā p i e b i l s t , Karogs un protokols
likumā fiksēti apstākļi. Sods
tošanu zālie- ka viens no re- V i e n ā j a u t ā j u m ā g a n tiek mīkstināts, ja pārkāpējs
mēram, esot ar
mājdzīvnieku
z a m ā k a j i e m J.Volostņikovs cilvēcīgi pats izdarīto nožēlo; ja novērsis
nam paredzē- dpārkāpumiem,
– suņu – īpašgribētu būt pielaidīgāks, proti, izdarīto kaitējumu; ja pārkāniekiem, arī
tā vietā un otrs ko kā izņēmu- gadījumos, kad cilvēks nav pējs ir nepilngadīga persona,
viņi nevēlas
u n e s k a t a izkāris valsts karogu. «Te grūtniece vai māte, kas autam, kurš nav m
atzīt sava mīkomisija, bet ir tādas nianses, ka dažreiz dzina bērnu līdz viena gada
luļa vainu. «Ir
apsaimniekojis gan policija, ir vienkārši neceļas roka uzlikt vecumam; ja vainīgais pirms
tādi, kas uzreiz
apstāšanās un cilvēkam sodu. Saprotu, ka nodarījuma atklāšanas par to
šo teritoriju un stāvēšanas no- Pašvaldības policija tam pie- ziņo pats.
ierodas ar kārtīgu pašpārlieteikumu ievē- vērš uzmanību – svētku un
«Vienlaikus mēs ne tikai izzālīti iesējis.»
cinātības devu:
rošana pilsētā. atceres dienās rīko reidus, skatām mums nosūtītās lietas,
«Mans suns nav
«Tā nav mūsu sastāda protokolus, bet man bet arī, dienu no dienas strāvainīgs, viņš divus gadus skolā kompetence,» piebilst komisi- gribas teikt, ka bieži vien dājot ar pašvaldības saistošagājis!» Es savukārt parasti jas vadītājs.
šis viņu darbs ir formāls. jiem noteikumiem, pamanām
jautāju: «Vai jūs esat redzējis
Šobrīd likums viņiem ļauj tajos nepilnības, trūkumus.
suņa sakostu bērnu?» Un tad Būvniecības
protokolu sastādīt bez saim- Un tas ir tikai normāli, jo
man pārmet, ka es nemīlot aktivitātes nav beigušās
nieka klātbūtnes, un tad nu katrs likums, noteikumi laiku
dzīvniekus. Gluži pretēji – es
Nenoliedzami, pēdējos gados mums ir jātiek galā, jāskaid- pa laikam jāaktualizē, jāpilnļoti mīlu dzīvniekus, bet ne- arvien vairāk fiksēti arī ap- ro, kas un kāpēc. Piemēram, veido. Arī šobrīd apkopojam
mīlu tādus saimniekus, kas būves noteikumu pārkāpumi. izrādās, astoņdesmitgadīga priekšlikumus, kas būtu jānerūpējas par savu mīluli un «Arī tagad, krīzes laikā, to tantiņa nav izkārusi karogu maina saistošajos noteikumos,
apkārtējo drošību,» saka ko- skaits nav būtiski mainījies – tantuks vēlāk atnāk pie lai pēc tam tos iesniegtu domisijas vadītājs.
vai mazinājies – droši vien mums uz komisiju un žēlojas mei,» skaidro J.Volostņikovs,
Jautāts par mūžīgo strīdus tas tāpēc, ka daudzi objekti tā – nav bijis neviena, kas ka- piebilstot, ka paralēli tam viņš
objektu – auto novietošanu arī palika neuzcelti un tajos rogu izkar. Tante pati bijusi vēlētos, lai katra puse uzņemzālītē –, J.Volostņikovs ir ne- dokumentācija nebija kārtībā slimnīcā, bet bērniem sava tos vairāk atbildības sabiedrīlokāms. «Jā, piekrītu daudzu tobrīd un nav arī tagad. Pērn dzīve Rīgā. Mans viedoklis ir bas un pilsētas priekšā. «Gan
atrunām, ka zāles tur nemaz bijušas 38 šādas lietas. Un šis tāds – valsts svētkos karogs, Pašvaldības policija, fiksējot
nav, tā jau sen kā iznīkusi, bet ir viens no tiem pārkāpumiem, protams, ir obligāts, bet citās pārkāpumus, gan iedzīvotāji,
tas neatbrīvo no atbildības, jo, kur sods jau vairs nav tikai atceres dienās tā gan varētu ievērojot noteikumus.»

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs jau esat
sarūpējuši visu
nepieciešamo skolai?
Ilze Rudzīte,
6. klases skolniece:
– Jā, mēs ar
mammu jau
visu sapirkām.
Ir man jauna
skolas soma,
penālis, rakstāmie, grāmatas, darba burtnīcas,
krāsas palikušas no pagājušā
gada. Kopā visām šīm lietām
iztērējām aptuveni 50 latus. Par
apmēram tikpat lielu summu esam
nopirkuši arī man dažādas drēbes
jaunajam mācību gadam.
Jana, māmiņa:
– Diemžēl
neko Latvijā
skolai nepirksim. Šobrīd
vēl kārtojam
pēdējos dokumentus un pēc
dažām dienām pārceļamies uz dzīvi
Zviedrijā. Tur arī bērns sāks iet sagatavošanas klasē, tikai aizbraucot īsti
uzzināsim, ko mums vajag. Tad arī
nopirksim visu nepieciešamo.
Dace, skolotāja:
– Mūsu ģimenē ir pirmklasniece. Šobrīd
esam nopirkuši labu skolas
somu, lai mugura nedeformētos. Tikko veikalā iegādājāmies
vairākus zīmēšanas blokus, krāsu
zīmuļus. Tuvākajās dienās iesim
pēc darba burtnīcām. Jāteic, ka
tas pamatīgi patukšos ģimenes
budžetu. Manuprāt, pirmklasnieks
ir «dārgākais».
Maruta, mājsaimniece:
– Esam iekrājuši naudu
un tuvākajās
dienās sāksim
visu pirkt pēc
saraksta. Tas
tiešām ir garš
– ģimenē ir divi skolnieki un viens
bērndārznieks. Parēķinājām – lai 1.
septembrī viņus visus palaistu mācīties, vajadzēs vismaz 300 latus
mācību piederumu un apģērba,
apavu iegādei.
Ženija, dežurante:
– To esam atstājuši uz pēdējo augusta
nedēļu, kad
man būs atvaļinājums.
Protams, ir
jau sagatavots saraksts, ko skola
prasa, kas pašiem šķiet nepieciešamākais. Tikai atliek visu aiziet
un nopirkt. Domājams, ka uz
katru bērnu iztērēsim vismaz 40
latus. Viens bērns ies 4. klasē,
otrs 9. klasē.
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Rudzu cenu gan biržas
neietekmē, bet rupjmaizes cena
tik un tā augs
(No 1.lpp.)
«Mēs kā pārstrādātājs esam
tikai starpnieks un uz to lielāku peļņu negūstam, jo jau pats
izejmateriāls – graudi – ir dārgs.
Taču vislielākie zaudētāji būs
patērētāji, kuriem noteikti jārēķinās, ka graudu miltu izstrādājumi kļūs ievērojami dārgāki
– citādāk nemaz nevar būt, jo
milti ir būtiska šo produktu sastāvdaļa,» spriež R.Vilcāns.
Tai pat laikā uzņēmumam
šobrīd ir jāspēj pastāvēt ļoti
spēcīgas konkurences apstākļos,
jo nemitīgi jāseko līdzi cenām
un jāspēj saviem piegādātājiem
piedāvāt līdzvērtīgu. «Tiešām
ir tā, ka zemnieks šobrīd var

izvēlēties un pārdot tam, kas
piedāvā labāko cenu. Mums gan
vēl nav bijis gadījums, kad zemnieks, lai arī iepriekš noslēdzis
ar mums līgumu par graudu
piegādi, tagad izvēlētos citu uzpircēju, kurš maksā vairāk. Mēs
tomēr cenšamies ar katru piegādātāju rast kompromisu un par
cenu vienoties, bet jāatzīst, ka
nav viegli konkurēt ar citiem
uzpircējiem, kuru uzņēmumos
ir vērienīgas ārvalstu investīcijas, lielāki apjomi. «Jelgavas
dzirnavas» strādā ar vietējiem
resursiem,» tā R.Vilcāns.
«Jelgavas dzirnavas» šosezon
ir paredzējušas iepirkt ap 100
000 tonnu rudzu.
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Iespējams, pārtikas pakas
atdos zupas virtuvēm

Līdz 1. augustam Jelgavas Sabiedrības integrācijas birojs (SIB)
sadarbībā ar biedrību
«Harmonija» mazos
jelgavniekus aicināja
iesaistīties akcijā «Piepildi mazā jelgavnieka
sapni», rakstot vēstules, tajās izsakot savus
sapņus. Organizatori
saņēmuši gandrīz 50
vēstules, un nu sākusies sapņu īstenošana.
Daži uzņēmēji jau atsaukušies, taču organizatori aicina pievienoties arī citus, kuri vēlas
17. septembrī piepildīt
kāda bērna vēlmi.
SIB vadītāja Rita Vectirāne
stāsta, ka atsaucība pirmajai
reizei bijusi salīdzinoši liela.
«Mums ir prieks, ka bērni ir
mūs sadzirdējuši un atrakstījuši
vēstules gan paši, gan kopā ar
mammām un vecmāmiņām,» tā
R.Vectirāne. Vēstules ar sapņiem
iesūtījuši gan pirmsskolas, gan
skolas vecuma bērni un jaunieši, kuri izteikuši visdažādākos

sapņus. «Visus sapņus mēs nevēlamies atklāt, taču dažus varam
nosaukt. Piemēram, lidojums
ar helikopteri, ārstēšanās kursi,
zāles. Neviens no bērniem gan
nav akcentējis nepieciešamo palīdzību, lai sagatavotos skolai,»
tā R.Vectirāne. Akcijas organizatori šobrīd jau ir apkopojuši visus
sapņus un sākuši strādāt pie
tā, lai tos īstenotu. «Mums jau
ir atsaukušies vairāki Jelgavas
uzņēmumi, kuri gatavi īstenot
mazo jelgavnieku sapņus, taču
mēs gribētu aicināt akcijā piedalīties arī citus labvēļus, kuri
varētu ziedot,» aicinot pievienoties, saka R.Vectirāne. Interesenti par iespēju atbalstīt mazos
jelgavniekus var sazināties ar
R.Vectirāni pa tālruni 29127726.
«Jāatzīst, ka ir vairāki sapņi, kurus diemžēl šī brīža ekonomiskās
situācijas dēļ realizēt nevarēsim
atļauties, taču lielāko daļu bērnu sapņu mēs piepildīsim,» tā
R.Vectirāne. Lai arī sākumā bija
plānots, ka īpašs pasākums, kurā
tiks īstenoti bērnu sapņi, notiks
1. septembrī, pasākums pārcelts
uz 17. septembri. Vieta, kur tas
notiks, vēl tiks precizēta – vai nu
jaunajās SIB telpās Sarmas ielā
4, vai Jelgavas kultūras namā.

Audzēkņu uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā
profesionālās ievirzes izglītības programmā «Vizuāli plastiskā māksla».
Iestājpārbaudījums bērniem no 10 gadu vecuma (5 gadu programmā):
26. augustā plkst. 12 un 28. augustā plkst. 10.
1. uzdevums Zīmēšanā – klusās dabas uzstādījums ar ģeometriskas formas
vai sadzīves priekšmetiem.
• Izmantojamie materiāli: grafīta zīmulis, dzēšgumija, A3 formāta zīmēšanas
papīrs (vatmans).
• Vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, priekšmetu uzbūve, proporcijas, gaismēna.
Maksimālais darba izpildes laiks: 3 stundas.
2. uzdevums Gleznošanā – klusās dabas uzstādījums ar ģeometriskas formas
vai sadzīves priekšmetiem.
• Izmantojamie materiāli: guaša vai akvareļa krāsas, A3 formāta kartons vai akvareļpapīrs, trauks ūdenim un otas.
• Vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, tonālās attiecības, silti – vēsās attiecības
• Maksimālais darba izpildes laiks: 3 stundas.
profesionālās ievirzes izglītības programmā «Vizuāli plastiskā māksla».
Jauniešiem no 16 gadu vecuma piedāvājam mācīties 3 gadu programmā,
iestājpārbaudījums 28. augustā plkst. 10.
1. uzdevums Zīmēšanā – klusās dabas uzstādījums ar ģeometriskiem vai
sadzīves priekšmetiem.
Izmantojamie materiāli: grafīta zīmulis, dzēšgumija, A3 formāta zīmēšanas
papīrs (vatmans).
Vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, priekšmetu uzbūve, proporcijas, gaismēna.
Maksimālais darba izpildes laiks: 3 stundas.
2. uzdevums Kompozīcijā – krāsains kompozīcijas uzdevums.
Izmantojamie materiāli: grieznes, lineāls, grafīta zīmulis, cirkulis, līme, 30x30 cm
formāta zīmēšanas papīra loksne (vatmans), dzēšgumija.
Vērtēšanas kritēriji: ritma un krāsu izjūta, kompozīcijas vizuālais izteiksmīgums,
izpildījuma precizitāte.
Maksimālais darba izpildes laiks: 3 stundas.
Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem:
Iesniegums uz Jelgavas Mākslas skolas veidlapas.
Personu apliecinoša dokumenta (dzimšanas apliecības vai pases) kopija.
Interesēties pa tālruni: 63023768.

 Ministru kabinets šonedēļ
nolēmis no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
piešķirt finansējumu vairākām
pašvaldībām šā gada sākumā plūdu radīto seku novēršanai, tostarp
Jelgavai. Mūsu pilsētas pašvaldībai
piešķirs 48 807 latus. Plūdi skāra
vairākas pilsētas ielas, kā arī Bērnu
un jaunatnes sporta skolas airēšanas
bāzes apkārtni. Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijas apkopotā informācija liecina, ka pavasara
plūdi pašvaldību infrastruktūras
objektiem radīja zaudējumus 973
381 lata apmērā, to seku novēršanai 36 pašvaldībām infrastruktūras
objektiem tiks piešķirti kopumā 670
713 lati.
 Jelgavas Latviešu biedrība
aicina biedrus un citus interesentus pieteikties ekskursijai.
Biedrības pārstāve Marija Jokste
informē, ka 28. augustā tiek organizēta ekskursija uz Rīgas Botānisko dārzu un Rīgas Zooloģisko
dārzu. Izbraukt plānots pulksten
10, ekskursijas cena vienam cilvēkam – trīs lati. Pieteikties ikviens
var, zvanot pa tālruni 63027133
(Jelgavas Latviešu biedrība).

Saņemtas gandrīz 50
vēstules ar bērnu sapņiem
 Ritma Gaidamoviča

Īsi

Lai arī no aprīļa Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas komitejas telpās jau ir uzkrājušās 3600 Eiropas
Kopienas piegādātas pārtikas pakas, vakar komitejā nogādāta puse no augusta normas – 600
Foto: Ivars Veiliņš
jaunas pakas. Bet nākamnedēļ tiks atvests vēl.
 Ritma Gaidamoviča

Lai gan Jelgava ik mēnesi saņem gandrīz
divus tūkstošus Eiropas
Kopienas (EK) sarūpēto
pārtikas paku, kas ir
mazāk nekā maznodrošināto iedzīvotāju pilsētā, izrādās, ka
tik un tā izveidojies
būtisks pārtikas paku
pārpalikums. 1. augustā Latvijas Sarkanā
Krusta (LSK) Jelgavas
komitejā jau bija uzkrājušās 3600 pārtikas
pakas plus augusta
norma. Šobrīd izteikta
ideja vismaz daļu no
pakām nodot pilsētas
zupas virtuvju rīcībā,
taču tas jāsaskaņo ar
Zemkopības ministriju,
kura atbild par EK paku
izdali.
LSK Jelgavas komitejas priekšsēdētājs Jānis Vērzemnieks stāsta, ka salīdzinājumā ar aprīli,
kad tika sākta pārtikas paku
dalīšana, cilvēku skaits, kuri nāk
pēc pakām, ir mazliet audzis.
«Piemēram, aprīlī mēs un radošo

domu un darbu centrs «Svētelis»
izdalījām 1200 pakas, saņēmām
1700, maijā saņēmām 1800, bet
realizējām tikai 1100, jūnijā jau
aptuveni 1400, bet jūlijā atdevām
jau vairāk nekā 1500 pakas,»
stāsta J.Vērzemnieks. Taču, neskatoties uz to, tik un tā rodas
pārpalikumi. Šobrīd Jelgavas
komitejā glabājas aptuveni 3600
neizdalītas pārtikas pakas, neieskaitot augusta piegādi, kuras
viena daļa Jelgavā tiks nogādāta
šonedēļ, bet otra – nākamnedēļ.
«Nevaram noliegt, ka cilvēkiem
vairāk interesē, kur var saņemt
gaļu, konservus, viņi nevēlas pārtikt tikai no pārslām. Ir pat tādi,
kuri atnāk pie mums, paņem
pienu, vājpiena pulveri, pankūku
miltus, bet pārējās pārslas atstāj.
Tās viņiem neesot vajadzīgas,» tā
priekšsēdētājs. Vārāmās auzu,
četrgraudu un griķu pārslas, kā
arī pankūku milti vēl var stāvēt,
taču pienam derīguma termiņš
ir līdz 10. oktobrim. «Redzot
situāciju, mūsu ierosinājums ir
vismaz daļu no pāri palikušajām pakām atdot baznīcu zupas
virtuvēm, kuras varētu no šīm
sastāvdaļām gatavot maltīti. 19.
augustā notiks Sociālo lietu konsultatīvās komisijas sēde, kurā

apspriedīsim šo jautājumu un tad
rakstiski caur Latvijas Sarkanā
Krusta sekretariātu sūtīsim vēstuli izskatīšanai Zemkopības ministrijai, kura atbild par Eiropas
Kopienas pārtikas paku izdali
Latvijā,» stāsta J.Vērzemnieks.
Vai pakas varēs atdot zupas virtuvēm, atkarīgs no ministrijas
atbildes. Uzkrājumi veidojas
arī Vasarsvētku draudzē – pa
trim mēnešiem šeit neizdalītas
palikušas aptuveni 400 pārtikas
pakas. «Pārsteigums bija jūlijā
– izdalījām visas 256 saņemtās
pārtikas pakas. Pieļaujam, ka tas
tāpēc, ka saņēmām atļauju pakas
dot arī tiem cilvēkiem, kuriem,
piemēram, trūcīgā statuss ir bijis
februārī, martā,» tā draudzes
mācītājs Agris Ozolinkēvičs.
Jāatgādina, ka pārtikas pakas
Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas
komitejā Stacijas ielā 13 trūcīgajām ģimenēm, līdzi ņemot izziņu
par trūcīgā statusa piešķiršanu,
izsniedz pirmdienās, trešdienās
un ceturtdienās no pulksten 11
līdz 15. «Svētelī» Pļavu ielā 2 – no
mēneša 20. līdz 30. datumam
katru darba dienu no pulksten 10
līdz 17, bet Vasarsvētku draudzē
Jāņa Asara ielā 8 – ceturtdienās
no pulksten 9 līdz 12.

«Sprīdīša» pedagogi apgūst, kā skolot
sešgadniekus pēc jaunās mācību programmas
 Ritma Gaidamoviča

Pirmsskolas izglītības
iestāde «Sprīdītis» ir viena no tām Latvijas 22 izglītības iestādēm, kas iesaistījusies pilotprojektā
«Sešgadīgo izglītojamo
mācību programmas
ieviešanas aprobācija».
Šonedēļ divas «Sprīdīša»
audzinātājas apmeklē
kursus, lai izzinātu jaunās programmas saturu,
iepazītos ar vadlīnijām,
mācību priekšmetiem,
kas ļautu bērnus labāk
sagatavot mācībām 1.
klasē.
Jau septembrī viena «Sprīdīša»
sešus gadus veco bērnu grupiņa
mācības sāks jaunajā programmā
ar mazliet citu mācību saturu, lai
vēl labāk sagatavotos 1. klasei. Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste pirmsskolas izglītības
jomā Sarmīte Joma gan mierina,
ka šo programmu nevajag uzreiz

saistīt ar jau izskanējušo domu, ka
1. klasē bērni sāks iet sešu gadu
vecumā. «Šī ir izglītības programma, kas palīdzēs labāk un reizē
vienotāk visā Latvijā sagatavoties
mācībām skolā. Līdz šim katrā
pašvaldībā bērndārzniekus skolai
sagatavoja mazliet citādāk, taču šī
programma paredz to darīt vienādi,
nosakot vienādas vēlamās prasības.
Var teikt, ka beidzot tiek konkrēti
definēti vairāki uzdevumi, tādējādi
veidojot lielāku saikni starp bērnudārzu un skolu,» stāsta S.Joma.
Šonedēļ Latvijas Universitātes
atpūtas kompleksā «Ratnieki»
Līgatnes novadā visu bērnudārzu un skolu, kuras iesaistījušās
pilotprojektā, pedagogiem notiek
profesionālās pilnveides kursi. No
«Sprīdīša» uz tiem devušās divas
audzinātājas – Irēna Krieviņa un
Ināra Skrulle –, bet S.Joma, kura
piedalījusies jaunās programmas
izstrādē, pasniedz nodarbības.
Skolotājām te notiek gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības par
programmas saturu, vadlīnijām,
struktūru, izvietojumu, prasmēm,

kādas bērnam jāprot, kādām metodēm to iemācīt. «Skolotājām tiek
stāstīta un rādīta arī specifiskā
metodika, piemēram, par telpas
iekārtojumu, noteikumiem, grupas
kārtības rulli un citām praktiskām
lietām. Galvenais akcents likts uz
to, kā strādāt ar bērnu, lai nonāktu
līdz vēlamam rezultātam – bērns
būtu labāk sagatavojies skolas
uzsākšanai,» stāsta S.Joma. Lai
arī tā ir jauna mācību programma,
S.Joma atzīst, ka krasas izmaiņas
sistēmā nav, jo daudzas lietas jau
šobrīd mūsu bērnudārzos tiek
mācītas. «Pie tādām lielākām pārmaiņām var minēt to, ka jaunajā
programmā būs noteikts – beidzot
mācības, bērnam jāprot lasīt vienkārši teikumi, rakstīt vienkārši
vārdi, īsi teikumi. Uz to jau mēs
vienmēr esam gājuši, tikai tagad tas
ir konkrētāk noteikts mērķis. Taču,
protams, tas nenozīmē, ja bērns
nemācēs lasīt vai rakstīt, viņš nevarēs tikt uz skolu,» skaidro S.Joma.
«Sprīdītī» ir divas sešgadnieku
grupiņas, no kurām pēc jaunās
sistēmas mācīsies viena.

Ritma Gaidamoviča

Vajadzīgs pastnieks
reklāmas materiālu izplatīšanai
pa pastkastītēm Jelgavā.
• Brīvs grafiks.
• Līgums.
• Samaksa pēc padarītā.
• Vēlama darba pieredze.
Tālrunis 67274753
(no pulksten 10 līdz 18).

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu
vecumam grupās ar latviešu un
krievu valodas apmācību.
Piedāvājam regulāras nodarbības,
individuālu pieeju, radošus pasniedzējus un kvalitatīvu sagatavošanu
skolai.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā.
Tālrunis 63021591, 26078270,
26448426.

Piedāvā darbu
kosmetologam, masierim
un frizierim.
Jelgavā, Asteru ielā 4,
tālrunis 63045975;
29608278.
Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Saulītes Rakari»
uzņem bērnus no 1,5 līdz 7
gadu vecumam grupās ar
latviešu valodas apmācību.
Adrese: Skautu iela 1a,
Jelgava.
Tālrunis: 29379286,
63026815.
www.saulitesrakari.lv

BALTIJAS ASTROLOĢIJAS SKOLA
(Jelgavas filiāle) gatavo augstākās
kvalifikācijas astrologus ar plašu
darbības sfēru.
Apmācības kurss – 2 un 4 gadi pēc
Hamburgas un klasiskās astroloģijas
programmām.
Papildus: ezotērika, astromedicīna,
hiromantija, numeroloģija.
UZŅEM KLAUSĪTĀJUS 1. un 3. kursā.
Atsevišķi – klasiskās astroloģijas kursi.
Tālrunis 29379805.
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Kopš 1982. gada Jelgavā oficiālu
peldvietu nav. Toreiz ļaužu iecienīto atpūtas vietu Lielupes kreisajā
kastā nācās slēgt, jo sabiedrības
veselības speciālisti bija ūdenī konstatējuši holēras baktērijas. Visus
šos gadus pilsētnieki karstajās vasaras dienās atveldzējas kur kurais
– cits metas Lielupes viļņos, cits
priekšroku dod rāmiem dīķiem vai
karjeriem, cits labāk peld telpās un
apmeklē baseinu, bet daļa ūdenspriekus bauda citviet, uzskatot, ka
Jelgavā jau nav kur nopeldēties.
Pavisam drīz situācija uzlabosies, jo
jau nākamgad pilsētā būs ierīkota
labiekārtota pludmale. Bet pirms
tam laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
ļauj iepazīties ar jelgavnieku peldēšanās paradumiem gadu gaitā.

Ceturtdiena, 2010. gada 12. augusts

Liecību par jelgavnieku peldēšanās paradumiem ir maz. Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja arhīvā glabājas fotogrāfija, kurā redzama Pasta salas pludmale 1957. gadā. Attēlā redzams,
ka pludmale ir labiekārtota, bet aiz kadra palicis smilšainais krasts,
speciāli norobežota teritorija, kur plunčāties bērniem, tramplīns un
citas lietas, par kurām stāsta laikabiedri. Savukārt šobrīd Lielupes
labajā krastā top jauna un labiekārtota pludmale.
Foto: Ivars Veiliņš un no Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja arhīva

No brīvpeldētavas un ļagušatņika
līdz holērai... un jaunam sākumam
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan liecību par jelgavnieku peldēšanās paradumiem ir ļoti maz, jo tēma īpaši
nav pētīta, ar muzeja darbinieku palīdzību
izdodas atrast liecības par to, ka vēl pirms
Pirmā pasaules kara Jelgavā bija ierīkotas
peldvietas un pilsētnieki labprāt tās apmeklēja. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja galvenā krājuma glabātāja
vietnieks Aldis Barševskis stāsta, ka muzejā
glabājas slavenā jelgavnieka, mākslinieka,
ugunsdzēsēja un pedagoga Aleksandra
Strekavina atmiņu burtnīcas, kurās viņš
apraksta tā sauktos cara laikus jeb Jelgavu
pirms Pirmā pasaules kara. «Arī peldēšanu
kā sportu vēl nepazina. Aiz pils pie Lielupes
bija Borovska peldētavas vīriešiem un sievietēm, bet Lielupes otrā krastā augšpus
plosta tilta pie «Sniķu dzirnavām» atradās
pilsētas brīvpeldētavas. Vācu dižvīriem bija
savai izolācijai nodibinājuse biedrību «Die
Pumpe», kura arī aiz pils tuvāk pilsētai uzturēja savu peldētavu, gan tikai vīriešiem,»
raksta A.Strekavins.

sētā piestādams 18. augustā. «Nokļuvām
sprostā. Pāri upei gluži lieki tika novilkta
baļķu barjera, lai iežogotu Jelgavas peldēšanas svētku norises vietu. Upes krastos
drūzmējās skatītāji,» grāmatā «Kad Jelgavā
bija buras» raksta A.Rensoms. Viņu jahta
kopā ar daudzām citām laivām apstājās
pie izveidotās barjeras un tāpat kā skatītāji
krastmalā vēroja, kā ar orķestri un Latvijas
karogu priekšgalā ierodas sportisti, kuri
vēlāk lēca ūdenī no tramplīna.
Vairāki jelgavnieki atminas, ka 30. gadu
beigās Pasta salā tika izveidota peldētava ar
pludmali, ģērbtuvēm, kafejnīcu. Saskaņā ar
liecībām tas varētu būt bijis 1938. – 1939.
gads. Kādreizējais LLU Sporta nama direktors Jānis Raģis atceras, ka viņa tēvam
piederējusi kafejnīca Pasta salā. Tajā atpūtnieki, kuri cauras dienas zvilnējuši saulē
un gulējuši smiltīs, pirkuši atspirdzinošus
dzērienus un uzkodas. Skanējusi mūzika,
un noskaņojums bijis patīkami laisks, tāpēc
puikas kurvīšos staigājuši pa pludmali un
piegādājuši atpūtniekiem kafejnīcā pasūtītās preces. Tāpat viņš atminas, ka ik mēnesi
notikušas daiļlēkšanas sacensības ūdenī un
reizumis Lielupē pat metušās līgavas ar
visām kāzu štātēm. Jāpiebilst, ka Jelgavā
kādu brīdi daiļlēkšana pastāvēja arī kā sporta veids – ar to varēja nodarboties tagadējā
LLU baseinā, bet tagad Latvijā ar šo sporta
veidu diez vai kāds vairs nodarbojas.
Pēc nostāstiem šķiet, peldvieta Lielupes
kreisajā krastā pie Pasta salas bija iecienītākā atpūtas vieta gan pirms, gan pēc
kara Jelgavā, un, lai gan pēc Otrā pasaules
kara nekas no agrākā nebija saglabājies,
ar laiku atpūtas vieta tika atjaunota un
labiekārtota.

Pasta sala – peldētāju meka

Atjauno pēc sejas un līdzības

Pēdējā oficiālā peldvieta Jelgavā slēgta 1982. gadā – to
nācās darīt ne tikai tāpēc, ka
pēdējā laikā tā kļuvusi arvien
nolaistāka, bet punktu visam
pielicis tas, ka ūdenī konstatētas holēras baktērijas. Līdz
tam Lielupes krastā pie Pasta
salas bijusi labiekārtota peldvieta gan pieaugušajiem, gan
bērniem, airēšanas bāze un
glābšanas tornis. Tomēr par visu
pēc kārtas.

Peldētājs Elmārs Sakne atceras, ka 20.
gadsimta 30. gados Jelgavā bijušas vairākas
peldvietas. «Peldētavas dalījās sieviešu,
vīriešu un brīvpeldētavās, bija arī baseins
bērniem. Brīvpeldētavā varēja peldēties
vīrieši un sievietes kopā. Tāpat bija izbūvētas skaistas ģērbtuves ar terasēm atpūtai
un atspirdzinošu dzērienu baudīšanai,»
viņš stāsta grāmatā «Peldēšanas sports
Jelgavā».
To, ka Jelgavas peldvietas bija iecienītas
un te notika dažādi pasākumi, apliecina arī
slavenā britu rakstnieka Artura Rensoma
atmiņas. Viņš 1924. gadā ar jahtu brauca
no Rīgas uz Jelgavu, Zemgales galvaspil-

Spriežot pēc laikabiedru atmiņām, pēckara gados peldētava atjaunota maksimāli
līdzīga tai, kāda bijusi iepriekš. Airēšanas
bāzes «KC» vadītāja Ilze Bome atceras, ka
vēl līdz pat pagājušā gadsimta 70. gadiem
Pasta salā notikusi rosība un pilsētas iedzīvotāji labprāt izmantojuši labiekārtoto
peldvietu. Tur bijusi kafejnīca, smilšu
uzbērums, kas mazliet atgādinājis jūrmalu.
«Tur, kur tagad ir asfalts, bija uzbērtas
smiltis, kas sniedzās slīpi līdz pat ūdens
malai. Katru gadu pēc pavasara plūdiem
liellaiva no jūras veda smiltis un uzbēra tās
no jauna,» stāsta I.Bome. Tāpat bijusi bērnu
peldētava ar dēļu grīdu, kas tolaik saukta

Agita Vitmane,
tolaik Zdanoviča,
bija ne vien pirmā
Jelgavas peldētāja,
kura izpildīja sporta
meistara klasi, bet
nodarbojās arī ar
zemūdens orientēšanos. Šis foto,
kurā redzams tā
laika nirēja aprīFoto: no A.Vitmanes kojums, tapis 70.
personīgā arhīva gadu sākumā.

starpniecību. «Ja ūdenī pamanīja iereibušu
cilvēku, glābējs viņu brīdināja un mudināja
nākt krastā, bet, ja viņš pretojās, brauca
ar kuteri un vilka ārā. Ir kāda pazīme, pēc
kuras var saprast, ka peldētājs ir iereibis,
– rokas un kājas kustas, bet cilvēks uz
priekšu nekust,» stāsta L.M.Ozols.
Ne mazāk bīstamas situācijas notikušas
arī ziemā. Vienreiz pat netālu no cukurfabrikas ledū ielūzušas paškonstruētas motorragavas. «Kad mēs ieradāmies, cilvēks
turējās pie ledus gabala, bet ar otru roku bija
pieķēries pie ragavām, kuras ielūzušas ledū
un vilka viņu dziļumā. Guļus pietuvojāmies,
padevām kārti un, pārliecinājuši braucamo
atlaist, izvilkām cietušo krastā. Pēc trim
dienām no upes izcēlām arī ragavas,» tā
bijušais glābšanas stacijas vadītājs. Viņš
atzīst, ka piedzīvots arī pa kādam traģiskam
atgadījumam, tomēr šādu nepatīkamu
brīžu bijis samērā maz.
Tagad peldētājus uzmana Jelgavas PašFoto: no L.M.Ozola personīgā arhīva
valdības policijas Satiksmes uzraudzības
Glābšanas staciju Jelgavā uzbūvēja 1956. gadā. Tajā glābēji dežurēja visu cauru gadu
nodaļas Ūdenspolicija, bet tas tiek darīts
24 stundas diennaktī un uzmanīja gan pārgalvīgos peldētājus, gan ledus šķērsotājus
tikai peldsezonā – no maija līdz septembrim
ziemā. Diemžēl laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» neizdevās atrast fotogrāfijas, kurās
oktobrim.
stacija būtu redzama drīz pēc uzcelšanas – šie uzņēmumi tapuši 70. gados.
par «ļagušatņiku». Tiesa, laika gaitā dēļi
noglumējuši un vieta kļuvusi bīstama, reiz
pat noticis nelaimes gadījums – kāds bērns
paslīdējis, iekļuvis grīdā izlauztā caurumā
un noslīcis.

Baseins bez jumta

LLU, tolaik Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijas, baseinu uzbūvēja 1965. gadā.
Līdz tam kaut kas līdzīgs bija ierīkots Liel
upē. I.Bome stāsta, ka upē bija izvietoti paaugstināti plosti, ar marķējumu nosprausti
25 metrus gari peldēšanas celiņi, savukārt
malā izveidots tramplīns – upē varēja lēkt
no trīs un piecu metru augstuma. Arī
ziemas peldēšanas kluba «Lielupes roņi»
vadītājs Vilis Ķempelis atceras, ka savulaik,
zēns būdams, lēcis no tā ūdenī. «Tādiem
zēniem apmēram līdz 14 gadu vecumam tas
bija izaicinājums – ielēkt Lielupē no augstā
tramplīna uz kājām.» Tramplīns bija izveidots no koka kā tornis – stūros iedzīti četri
balsti, kurus satur šķērskoki; gar vienu pusi
bija kāpnes, kas veda augšup, bet trīs metru
augstumā izveidota vēl viena lēkšanas platforma – mazākiem un bailīgākiem.
Kad uzbūvēja baseinu, peldēšana sāka
attīstīties arī kā sporta veids. Interesanti, ka
1973. gadā tika izveidota Zemūdens sporta
sekcija. LLU Sporta nama direktors Viktors
Valainis stāsta, ka sportisti trenējās trīs disciplīnās – zemūdens orientēšanā, zemūdens
šaušanā un zemūdens ātrpeldēšanā. Agita
Vitmane, agrāk Zdanoviča, ar peldēšanu
sāka nodarboties otrajā gadā pēc Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas dibināšanas
– 1968. gadā. «Ar zemūdens orientēšanos
sāku nodarboties vēlāk, pēc tam, kad jau
biju izpildījusi sporta meistara normatīvu
brasā. Tā kā brass ir lēnākais no peldēšanas
veidiem, tajā jābūt stiprām kājām. Arī zemūdens peldēšanā galvenais ir kājas, jo rokas
ir aizņemtas – tajās jātur planogramma,»
stāsta A.Vitmane. Zemūdens orientēšanās
ietvēra divus vingrinājumus – pirmais, jā-

atrod un jāpakustina boja, otrais, jāappeld
apkārt visām bojām. «Tad mēs taisījām
planogrammas, jo zem ūdens domāšana
vispār nestrādā un ir viegli nomaldīties no
kursa. Peldot rokās turējām kompasu ar
metru skaitītāju, jo tikai tā bija cerības sasniegt mērķi,» tā bijusī peldētāja. Savukārt
drošības apsvērumu dēļ katram nirējam ap
vidukli bija piesiets striķis ar pludiņu, lai no
krasta var redzēt, kur katrs atrodas, bet
pie jostas – duncītis. Tas bija jāliek lietā, ja
gadījumā vairāki peldētāji sapinās striķos.
Tas, kura striķis tika pārgriezts, no sacensībām izstājās. Tiesa, ar zemūdens peldēšanu
varēja nodarboties tikai baseinā un ezeros,
jo Lielupē un visās citās upēs ūdens bija par
duļķainu un neko nevarēja redzēt. Jāpiebilst, ka Agita ir pirmā Jelgavas peldētāja,
kas izpildīja sporta meistara klasi.

Uzmanīja 24 stundas diennaktī

1956. gadā Pasta salas pludmalē izveidoja
1. klases glābšanas staciju. Par tās vadītāju
tika iecelts profesionāls ūdenslīdējs no Rīgas
– Līvis Markus Ozols, kurš, kā izrādās, nirt
mācīja arī mūsu pirmajai peldēšanas sporta
meistarei. Tolaik stacija bijusi DOSAAF jeb
Vissavienības Armijas, aviācijas un flotes
veicināšanas brīvprātīgās biedrības pārziņā, vēlāk to pārņēma komunālā pārvalde,
bet savas funkcijas tā pildīja līdz pat 90.
gadiem. L.M.Ozols stāsta, ka vidēji stacijā
strādāja 20 cilvēku, bet glābšanas darbos
iesaistījās arī brīvprātīgie. Glābēji Lielupes
krastā dežurēja 24 stundas diennaktī visu
cauru gadu.
L.M.Ozols stacijā nostrādāja līdz 1984.
gadam. Viņa visspilgtākās atmiņas saistītas
ar glābšanas darbiem plūdos, bet arī vasaras
sezonā darba netrūka. Pārgalvju bijis, cik
uziet. Novērošanas tornī atradās glābēji,
kuri brīdināja atpūtniekus nepeldēt aiz
bojām, tāpat no ūdens veda ārā iereibušos,
kā arī veica profilaktisko darbu skolās,
informēja sabiedrību ar avīžu un radio

Veido brīvpeldētavu

Jau nākamgad jelgavniekiem būs vieta,
kur peldēties, jo Lielupes labajā krastā
top aizsargdambis ar gājēju promenādi,
labiekārtotu peldvietu un laivu piestātni.
Projekta vadītāja, pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» speciāliste Dzidra
Staša, informē, ka pludmales zonā iestrādāta smilts un ielikts pamats rotaļu
laukumam, kurā jau tuvākajās nedēļās
plānots sākt montēt objektu – lielu kāpelējamo tīklu no striķiem. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka pludmale
top projekta «Lielupes gultnes tīrīšana
un Lielupes labā krasta aizsargdambja
posmā no dzelzceļa tilta līdz Rīgas ielai
atjaunošana» gaitā un to finansē Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonds. Tur
tiks ierīkota 159 metrus gara smilšu
pludmale (smilšu krasts – 13 metrus
plats, smilšu zona ūdenī – ap 15 metriem),
izbūvēts ceļš uz to, kā arī izveidots rotaļu
laukums bērniem. Savukārt uz dambja
pludmales zonā būs izvietoti seši soliņi,
apgaismes objekti un pastaigu celiņš.
«Viss pārējais ietilpst pludmales uzturēšanā – tualetes un ģērbšanās kabīņu
uzstādīšana, atkritumu urnu izvietošana,
bērnu peldēšanās zonas norobežošana,
boju izlikšana,» stāsta Dz.Staša, piebilstot, ka aģentūra jau sākusi darbu pie tā
– speciālisti pēta normatīvos aktus, kas
nosaka, kādām jābūt peldvietām, kādām
informatīvajām zīmēm jābūt izvietotajām
un tamlīdzīgi.
Interesanti, ka šai pat vietā – tieši labajā
upes krastā – savulaik bijusi peldvieta, kas
tolaik dēvēta par brīvpeldētavu. «Vēl 60.
gadu sākumā Lielupes labajā krastā bija
brīvpeldētava ar lēzenu smilšu krastu.
Domāju, ka nosaukums bija saglabājies
vēl no Latvijas brīvvalsts laikiem, kad bija
gan maksas peldvietas, gan tādas, kurās
varēja iet par velti, – brīvpeldētavas,»
atminas I.Bome.

Sports

Ceturtdiena, 2010. gada 12. augusts

Peldēs, mīsies, skries

Bobslejs un skeletons nav cieņā

Šodien, 12. augustā, pulksten 19 Jelgavā
notiks adaptētā triatlona sacensības, kas
sevī ietver peldēšanu, riteņbraukšanu un
skriešanu. Sacensību organizators Andis
Zeidmanis informē, ka distances garums
nebūs oriģinālajos apmēros, bet pielāgots,
lai ikviens interesents varētu izmēģināt
savus spēkus šajā sporta veidu «rasolā».
Distance sāksies ar 100 metru peldējumu
Svētes upē, turpināsies ar 11 kilometru pedāļu mīšanu, bet pēc tam vēl krosiņš divu
kilometru garumā. Sacensību starts un
finišs – pie Svētes upes Krastmalas ielā 11.
Dalības maksa – Ls 1. Pēc pasākuma dalībniekiem būs iespēja relaksēties pirtiņā.
Vairāk informācijas pa telefonu 29727745
vai 26494972. Trases karte pieejama mājas
lapā www.adventurelab.lv.

Latvijas Bobsleja federācija šogad rīkojusi jau divas atlases sacensības, lai
piesaistītu potenciālos bobslejistus un
skeletonistus. Tiesa, jelgavnieki par šiem
sporta veidiem nav izrādījuši nekādu
interesi – līdz šim nevienā no atlases kārtām nav piedalījušies mūsu pilsētas sportisti, informē Latvijas Bobsleja federācija.
Šogad plānots rīkot vēl dažas atlases sacensības. Tiem, kuri atlases kārtās izpilda
normatīvus,
ir iespēja trenēties, kā arī
mācīties Murjāņu Sporta
ģimnāzijā un
saņemt stipendiju.
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Cīnās par
palikšanu A divīzijā

Sezonu noslēdz septītais

Latvijas kadetu basketbola izlase sākusi
cīņu par palikšanu augstākajā divīzijā.
Šādā situācijā mūsu puiši nokļuva, jo
apakšgrupā palika pēdējā vietā, piekāpjoties gan spāņiem, gan poļiem,
gan bulgāriem. Pavisam par palikšanu
elitē cīnās četras komandas – Latvija,
Dānija, Vācija un Izraēla –, katra ar
katru spēlēs divas reizes. Pirmajā spēlē
pret dāņiem beidzot uzvara – 65:46,
bet otrajā pret vāciešiem zaudējums –
54:56. Šajās spēlēs jelgavnieks Česlavs
Mateikovičs guva 9 punktus un 8
bumbas zem groziem, savukārt Rihards
Adiņš – 10 punktus. Spēles turpinās,
bet jau svētdien būs zināms, vai latvieši
paliks A divīzijā vai tomēr nē.

Ar divu
dienu ilgu
desmitcīņu
noslēdzies
Latvijas
regulārais
čempionāts
spēkavīriem. Par šā gada stiprāko vīru
valstī kļuvis preilēnietis Artis Plivda, bet
mūsu spēkavīrs Māris Blumfelds finālā
ierindojās 7. vietā. Jau pēc pirmās sacensību dienas M.Blumfelds ar 20 punktiem
ieņēma 7. vietu un savu pozīciju noturēja
arī pēc otrās dienas. Tiesa, sportista mērķis
šosezon bija iekļūt labāko pieciniekā, bet
tas neizdevās, jo sezonas vidū patraucēja
trauma – Māris kādā treniņā ieplēsa rokai
tricepsu. Foto: sportacentrs.com

Sporta pasākumi
 14. augustā pulksten 9.30 – Tehnisko sporta veidu svētki («Rullītī»).
 14. augustā pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā, 8.
kārta (6. vidusskolā).
 16. augustā pulksten 19 – Latvijas
čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava
2» – SK «Liepājas metalurgs 2» (Daugavas stadionā).
 19. augustā pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2010», 11.
kārta (Bērzukrogā).
 21. augustā pulksten 10 – Tehnisko sporta veidu svētki (pie sporta
kompleksa «Zemgale»).
 21. augustā pulksten 12 – Jelgavas jahtkluba kauss (Jahtkluba
bāzē).

Iestājas par drošu braukšanu
14. augustā sporta kompleksā «Rullītis»
10.10 – kartinga paraugdemonstrējumi.
10.30 – kartinga sacensības.
13.10 – «drifta» paraugdemonstrējumi.
13.30 – «drifta» sacensības.
15.10 – «mini dragreisa» paraugdemonstrējumi.
15.30 – «mini dragreisa» sacensības.
17.30 – «izdzīvošanas» sacensības.
19.00 – apbalvošana.

 Ilze Knusle-Jankevica

Šajā un nākamajā nedēļas nogalē Jelgavā notiks Tehnisko
sporta veidu svētki. Viens no
to organizatoriem, biedrības
«Jaunatnes tehnisko sporta
veidu centrs» dibinātājs Ēriks
Gasparovičs, uzsver, ka svētku mērķis ir tikai viens – likt
saprast, ka droša braukšana ir
pāri visam.
«Viss, ko mēs darām, ir virzīts uz to,
lai popularizētu drošu braukšanu, un
svētku rīkošana ir tikai viens no veidiem.
Statistika rāda, ka joprojām liels ir uz ceļiem bojāgājušo skaits, īpaši jauniešu, bet
laikam neviens nedomā, kāpēc tā notiek.
Manuprāt, tas ir tāpēc, ka topošajiem autovadītājiem nemāca drošu braukšanu – tas,
ko viņi iemācās, ir noteikumi, nevis kā vadīt
auto droši un ātri,» stāsta Ē.Gasparovičs.
Viņš piebilst, ka «ātri» ir stiepjams jēdziens,
jo arī likumā atļautais ātrums 90 km/h
ārpus neapdzīvotas vietas ir pietiekams,
lai cilvēks ietu bojā.
Sporta svētki ir skaļāks pasākums, bet
ikdienā Ēriks un viņa domubiedri trasē
«Rullītis» piedāvā izbraukt ar kartingiem
vai savu automašīnu. Jau nākamnedēļ būs
gatavs puišu pašu konstruētais un būvētais divvietīgais kartings, ar kuru plānots

Ēriks Gasparovičs teic, ka kartingu būvēšana ir hobijs, nevis naudas pelnīšana, jo
Latvijā tehniskie sporta veidi ir samērā zemā līmenī. Tieši tāpēc daudzi mūsu proFoto: Ivars Veiliņš
fesionāļi izvēlas pārstāvēt ārvalstu komandas.
izvizināt interesentus. «Ideju aizguvām
no formulām – ir arī divvietīgas formulas.
Jo kā lai citādāk cilvēkam parāda, kas tas
kartings īsti ir, ja ne viņu kārtīgi izvizinot?»
tā Ē.Gasparovičs.
Jelgava ir vienīgā vieta Latvijā, kur
iespējams iznomāt sporta kartingus,
īpaši lielāka grupa. Diemžēl braukšanas
apstākļi «Rullītī» nav tie labākie – asfalts
būtu jāatjauno, bet trūkst līdzekļu, un, lai
gan nākotnē ir sapnis trasi attīstīt, šobrīd

tā tik vien pietiek, lai to uzturētu. Tāpat
drīzumā «Rullītī» atkal piedāvās izbraukt
ar džipu pa bezceļa trasi. Braucamais biedrības īpašumā nonāca pirms trim gadiem,
kad tagadējais finanšu ministrs Einars
Repše kā privātpersona nolēmis uzdāvināt
kādam Latvijas tehnisko sporta veidu klubam džipu. «No visiem Latvijas klubiem,
kas nodarbojas ar jauniešiem, viņš izvēlējās mūs,» piebilst Ē.Gasparovičs.
Diemžēl interese par tehniskajiem

21. augustā sporta un atpūtas kompleksā «Zemgale»
10.00 – starts Lietuvas–Latvijas Enduro Rallija II posmam.
10.45 – starts skūteru un postpadomju motociklu braucējiem.
11.00 – starts ielas motociklu braucējiem.
11.30 – starts džipu braucējiem.
12.00 – 19.00 – auto klubu sporta spēles: pludmales volejbols, basketbols, mini futbols.
Auto/moto izstāde.
10.00 – 19.00 BMX un skeiteru sacensības: Pocketbike, MX1 Junior team. Karsējmeiteņu
šovs, Stuntrider šovs, Māra mehāniskā darbnīca, motocikla simulācijas stends, atjautības
konkursi, tūrisma rallija labāko posmu apmeklēšana.
18.00 – finišs «Tūrisma Rallija brauciens – Jelgavā».
22.00 – apbalvošana.
21.00 – rokfestivāls «Mēs Vecpilsētai» ar «Huskwarn», «Inokentijs Mārpls», «Louie»,
«Fontaine&Black Rider» un citu grupu dalību.

sporta veidiem Jelgavā nav tik liela, kā
gribētos, un Ē.Gasparovičs uzskata, ka
problēma Latvijā ir tā, ka netiek domāts
ilgtermiņā. Tas tad arī nopietni apdraud
tehnisko sporta veidu, kas ir samērā dārgi, pastāvēšanu un attīstību. «Tehnika ir
mums visriņķī, un tas nav nekas slikts.
Cilvēki, kuri nodarbojas ar tehniskām
lietām, spēj domāt un radīt arī nākotnes
lietas, un tieši šādu cilvēku valstī trūkst,
bet valdības attieksme nekādi neveicina

Meklē darbu

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola uzņem izglītojamos
pamatskolā, 1. – 9. klasē, un vidusskolā, 10. – 12. klasē,

• vispārizglītojošā virziena programmā,
• vispārizglītojošā virziena programmā ar tālmācības elementiem,
• vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā,
• humanitārā un sociālā virziena programmā.
Uzņemšana un informācija: Pasta ielā 37, 411. kabinetā, Jelgavā (novada domes ēkā) no
pulksten 9 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Tālruņi: 63084021, 29122018.
Skolas mājas lapa: www.nvsk.jrp.lv.

Uzmanību, 12. klašu absolventi!
Jelgavas Amatu vidusskola (Akadēmijas ielā 25, Jelgavā)
2010./2011. mācību gadā piedāvā iegūt izglītību 12. klašu absolventiem.
Izglītības programma Iegūstamā kvalifikācija Iepriekšējā izglītība (klases) Mācību ilgums
Metālapstrāde
Ciparu programmas
12
1,5 gadi
vadības darbagaldu
iestatītājs
Mācības sākas 1.oktobrī.
Turpinās uzņemšana 9. klases absolventiem:
Izglītības programma Iegūstamā kvalifikācija Iepriekšējā izglītība (klases) Mācību ilgums
Metālapstrāde
Ciparu programmas
9
4 gadi
vadības darbagaldu
iestatītājs
Izglītojamie saņem ESF mērķstipendiju.
Tālrunis informācijai: 63026175; e-pasts: jas@skolas.jelgava.lv.
Sīkāka informācija par skolu mājas lapā: www.javs.lv.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola uzņem izglītojamos
Pamatskolā (1. – 9. klase) latviešu un krievu plūsmā
• pamatskolas izglītības programmā – klātienē un neklātienē,
• pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā.
Vidusskolā (10. – 12. klase) latviešu un krievu plūsmā
• vispārizglītojošā virziena programmā,
• humanitārā un sociālā virziena programmā.
Skolā ir iespēja mācīties pēc individuāla mācību plāna ar tālmācības elementiem. Skolā
ir māmiņu istaba, būs arī auklīte, kura pieskatīs Jūsu bērniņu.
Uzņemšana un informācija: Skolotāju ielā 8. Tālrunis: 20363528; 63021897;
63029024.
Uzņemšanas komisijas sēdes – 23. un 24. augustā no plkst.9 līdz 14.
Skolas mājas lapa: www.jelgava.lv/vakarskola.

to, lai jaunieši pievērstos tehniskajām
lietām,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka pie tehniskajiem sporta
veidiem pieder ne tikai kartings un auto
vai motokross, bet arī ūdensmotosports,
riteņbraukšana, triāls, burāšana un citi.
Turklāt Jelgavā ir izauguši tādi Latvijā
pazīstami sportisti kā autobraucēji Mareks
Štolcermanis un Karlīna Štāla, ūdensmotosportisti Nellija Šlēgelmilha, Uģis Gross
un Liene Allere, kā arī daudzi citi.

		

Inovatīvs vācu uzņēmums paplašina darbību Latvijā

SIA «AKG Thermotechnik Lettland» ir AKG grupas uzņēmums, kas sekmīgi strādā Latvijā. AKG
ir perspektīva, finansiāli spēcīga un strauji augoša uzņēmumu grupa, kas ar vairāk nekā 2100
darbiniekiem ir pārstāvēta 12 valstīs – Eiropā, Amerikā un Āzijā. AKG uzņēmumu grupa izstrādā
un ražo augstas kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un to sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto
industrijai, kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai un sadzīves iekārtām.
Sakarā ar ražošanas paplašināšanu Jelgavā SIA «AKG Thermotechnik Lettland» aicina darbā:

Metinātājus/-as
Prasības:
• metinātāja kvalifikācija (sertifikāts);
• vēlama tehniska izglītība;
• pieredze alumīnija konstrukciju metināšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• vēlēšanās un spēja apgūt jaunas iemaņas
Piedāvājam:
• pastāvīgu darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējigu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu;
• profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus.
Visus pretendentus, kuri atbilst minētajām prasībām, uzaicinām šī gada 16. augustā no plkst.16 līdz
pulksten 18 ierasties SIA «AKG Thermotechnik Lettland» Jelgavā, Aviācijas ielā 34. Līdzi jāņem personību apliecinošs dokuments, metinātāja kvalifikāciju apliecinošs dokuments (sertifikāts) un CV.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde»
aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem.
Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• pieredze sociālā darba jomā pēdējo trīs gadu laikā;
• pieredze darbā ar grupām.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• organizēt un veikt sociālo korekciju pusaudžiem ar deviantu uzvedību;
• organizēt un vadīt atbalsta grupas vecāku lomas pilnveidošanai: audžuģimenēm, aizbildņiem, aprūpes tiesības zaudējušiem vecākiem, ģimenēm, kurām ir sarežģījumi bērnu
audzināšanā, vecākiem, kuru ģimenēs ir traucēta funkcionēšana.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV sūtīt uz e-pastu: soc@soc.jelgava.lv līdz 2010. gada 16.
augustam. Tālrunis informācijai – 63007524.

Veca, slima cilvēka aprūpe. Darbs siltumnīcā, tirgošanās uz ielas ar dārzeņiem.
Tālrunis 25965958.
Vīrietis meklē darbu. Ir savs auto un B
kategorijas tiesības. Tālrunis 29529888.
Sieviete (60) – auklītes darbu. Var piedāvāt
veca cilvēka aprūpēšanu vai citu darbu.
Tālrunis 29788771.
Sieviete meklē darbu. Ir sekretāres-lietvedes izglītība. Labas angļu, krievu valodas
zināšanas. Tālrunis 26986164.
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās
mēbeles un mūsdienu mīkstās mēbeles,
nomainīšu audumu, atsperes, detaļas.
Tālrunis 29659962, 63027358.
Sieviete (48) meklē apkopējas darbu.
Tālrunis 29945416.
Pastāvīgu darbu autoservisā.
Tālrunis 22356186.
Meklē darbu mīksto mēbeļu pārvilkšanā.
Tālrunis 26728914.
Tīru, laboju skursteņus. Tālrunis 26498262
(zvanīt vakarā).

Piedāvā darbu
Tūrisma biznesa pārvaldniekam (ar savām
idejām, projekti ar Krieviju).
Tālrunis 26872900.
Aicinām darbā maiņas meistaru un ražošanas vadītāju ogu, sēņu pārstrādes procesos
Bauskas rajonā. Tālrunis 26185499.

Aizsaulē aizgājuši
VALENTĪNA SIMSONE SEMENJUKA
(dz. 1950. g.).
Izvadīšana 12.08. plkst.11 no Zanderu
kapiem.
DMITRIJS PJATOVS (dz. 1931. g.).
Izvadīšana 13.08. plkst.12 no Zanderu sēru
nama uz Norauku kapiem.
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16. augusts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1048.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 20. un 21. sērija.
10.40 «Cilvēku planēta. Polinēzijas haizivis briesmās».
Dokumentāla filma.
11.40 «De facto».*
12.20 «Vara un skaistums». ASV drāma. 2002.g.
14.20 «Ielas garumā».*
14.50 J.Lūsēna autorkoncerts «Mazu brīdi pirms...»*
15.50 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 16.sērija.
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 22.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1048.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 22.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Muzeju krātuvēs».*
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Ita». SIA Labvakar dokumentāla filma. 2005.g.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «20 gadi. 20 stāsti».*
22.55 «Tev ir tiesības!»
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Grejas anatomija 4». ASV seriāls. 78. sērija.
0.10 «De facto».*

LTV7
7.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 33.sērija.
10.45 «SeMS».
12.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 330.sērija.
13.00 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Novokuzņeckas Metalurg. 23.02.2009.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 33.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 330.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.
19.55 «Pārcilvēki. Spēkavīri Skotijā». Dokumentāla filma.
20.50 «1000 jūdzes Transilvānijā». 3.sērija.
21.20 «Tavs auto».
21.50 «Nesteidzini mīlestību» (ar subt.). Komēdija. 2008.g.
23.45 «Krējums... saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne». ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 103. un 104.sērija.
10.10 «Brīvdienas saulē». Piedzīvojumu filma. 2001.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 3.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV seriāls. 23.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
14.45 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 244.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 71.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 149.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 150.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Latvija, mēs tevi dzirdam». Tautas diskusija par
nacionālajām interesēm. Tiešraide.
23.15 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.10 «Nikita». ASV seriāls. 62.sērija.
1.05 «Supernatural». ASV seriāls. 8.sērija.
1.55 «Troja». ASV, Lielbritānijas un Maltas varoņeposs. 2004.g.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 149. un 150.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 16.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 14.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 36.sērija.
7.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 41.sērija.
8.10 «Māmiņu klubs».
8.40 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
9.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 21. un 22.sērija.
10.10 «Zelta dzīve». Seriāls. 6.sērija.
11.05 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
11.15 «Garšu laboratorija».
12.05 «Sirds uz ledus». Seriāls. 98. un 99.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 2». ASV komēdijseriāls. 20.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 3». ASV realitātes šovs. 21.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 125.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 71. un 72.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 105. un 106.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 9.sērija.
21.25 «Ekstrēmās pārvērtības 3». ASV realitātes šovs.
22.25 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 207.sērija.
23.25 «Norakstītais». ASV seriāls. 9.sērija.
0.20 «Visi mani bijušie». ASV seriāls. 12.sērija.
1.05 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.40 «Dakteris Hafs». ASV seriāls. 12.sērija.
2.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.

tv programma
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.10 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.10 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.15 «Televeikala skatlogs».
15.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.

17. augusts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1049.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 22.sērija.
9.55 «Kam taisnība?»*
10.25 «Muzeju krātuvēs».*
11.10 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 3.sērija.
11.45 «Viss notiek».*
12.15 «Dziedošais gliemežvāks». Romantiska drāma. 2.sērija.
14.15 «100.pants». *
14.45 «Lai dzīvo bērni 3». Dokumentāla filma.
15.20 «Bērnu stāsti».*
15.50 «Rietumu ekspresis». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 23.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1049.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 23.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Muzeju krātuvēs».*
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «Kas ir medijs?»
22.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Lietu daba. Karstums pilsētā». Dokumentāla filma.
24.00 «LTV portretu izlase». Aktrise Baiba Broka.*

LTV7
7.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 34.sērija.
10.45 «SeMS».
12.05 «Pārcilvēki. Spēkavīri Skotijā». Dokumentāla filma.
13.00 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.
13.25 «The Verve» koncerts.
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Mitišču Atlant.
4.10.2009.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 34.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 331.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.
19.55 Projekts «Zeme». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
20.55 «Ceļojums bez robežām: Kazahstāna».
21.25 «Zebra».*
21.40 «Autosporta programma nr.1».
22.10 «Sporta studija». Tiešraide.
23.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 331.sērija.

LNT
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11.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 9.sērija.
12.05 «Sirds uz ledus». Seriāls. 100. un 101.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 2». ASV komēdijseriāls. 21.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 3». ASV realitātes šovs. 22.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 126.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 73. un 74.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 107. un 108.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 10.sērija.
21.25 «C.S.I. Maiami 6». ASV seriāls. 11.sērija.
22.25 «Skaitļi». ASV seriāls. 9.sērija.
23.25 «Klusais kalns». Kanādas un Japānas šausmu trilleris. 2006.g.
1.30 «Dakteris Hafs». ASV seriāls. 13.sērija.
2.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.

14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
14.45 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 246.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 73.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 153.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 154.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Manas mammas jaunais draugs». Kriminālkomēdija.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 10.sērija.
1.00 «Supernatural». ASV seriāls. 10.sērija.
1.50 «Paātrinājums». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
3.15 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 153. un 154.sērija.

TV5

TV3

7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.10 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.10 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.15 «Televeikala skatlogs».
15.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija». (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 18.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 16.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 38.sērija.
7.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 43.sērija.
8.10 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
9.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 25. un 26.sērija.
10.10 «Zelta dzīve». Seriāls. 8.sērija.
11.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 10.sērija.
12.05 «Sirds un ledus». Seriāls. 102. un 103.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 2». Komēdijseriāls. 22.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 3». Realitātes šovs. 23.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 127.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 75. un 76.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 109. un 110.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Komēdijseriāls. 9.
un 10.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 11.sērija.
21.25 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.). 1.sērija.
22.25 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
23.30 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 10. un 11.sērija.
1.35 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
3.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.

18. augusts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1050.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 23.sērija.
9.55 «Kam taisnība?»*
10.25 «Muzeju krātuvēs».*
11.10 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 4.sērija.
11.45 «Jauna nedēļa».*
12.30 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.00 «Kuldīgas stāsti».*
13.30 Projekts «Vizuālā Latvija». Jūrkalnes pagasts.*
14.05 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.20 «Kopā» (ar subt.).*
14.35 «100.pants». *
15.05 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana».
Dokumentāla filma.
15.25 «Bērnu stāsti».*
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 24.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1050.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 24.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Muzeju krātuvēs».*
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Lietu daba. Zemes enerģija». Dokumentāla filma.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.10 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.10 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.15 «Televeikala skatlogs».
15.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

19. augusts, ceturtdiena
LTV1

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne». ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 105. un 106.sērija.
10.10 «Televīzijas izaicinājums». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 4.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 24.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
14.45 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 245.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 72.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 151.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 152.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Negals ar jaunavību». Romantiska komēdija. 2007.g.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 9.sērija.
1.00 «Supernatural». ASV seriāls. 9.sērija.
1.50 «Vienas nakts romāns». ASV drāma. 1997.g.
3.30 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 151. un 152.sērija.

LTV7
7.40 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 35.sērija.
10.50 «SeMS».
12.00 Projekts «Zeme». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
13.05 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Novokuzņeckas Metalurg. 20.10.2009.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 35.sērija.
16.45 «SeMS».*
17.55 «Olimpiāde.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 332.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.
19.55 «Postošais spēks». Dokumentāla daudzsēriju filma. 2006.g.
20.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.20 «Ātruma cilts».
21.50 «Nākotnes parks».
22.20 «Dzīvās lelles». Beļģijas seriāls. 5. un 6.sērija.
0.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 332.sērija.

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1051.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 24.sērija.
9.55 «Kam taisnība?»*
10.25 «Muzeju krātuvēs».*
11.15 «Kas notiek Latvijā?»*
12.40 «Zebra».*
12.55 «Kuldīgas stāsti».*
13.25 «Cilvēku planēta. Kungfu meitenes». Dokumentāla filma.
14.40 «Vertikāle».*
15.10 «Tev ir tiesības!»*
15.25 «100.pants».*
15.55 «Mūža stipendiāti». Vija Artmane.*
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 25.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1051.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 25.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Muzeju krātuvēs».*
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Prāts vai instinkts». Seriāls. 1.sērija.
22.30 «Savvaļas rozes». Daudzsēriju mākslas filma. 2.sērija.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Garīgā dimensija».*
0.05 «Eiropas muzikālās pilsētas». Anglija. Vestminsteres
abatijas muzikālās tradīcijas un Londonas operas.*

TV3

LNT

LTV7

5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 17.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 15.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 37.sērija.
7.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 42.sērija.
8.10 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
9.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 23. un 24.sērija.
10.10 «Zelta dzīve». Seriāls. 7.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne». ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 107. un 108.sērija.
10.05 «Lampūni: Izlaiduma klases ceļojums». Komēdija. 1995.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 5.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 25.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.

7.50 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 36.sērija.
10.45 «SeMS».
12.10 «Postošais spēks». Dokumentāla daudzsēriju filma. 2006.g.

13.10 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Sanktpēterburgas SKA.
30.10.2009.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 36.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 333.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.
19.55 «Glābiet mencas!» Dokumentāla filma.
20.50 «Pludmales volejbola apskats».
21.20 «Ar makšķeri».
21.50 «Skārda vīrs». Fantastikas filma. 2007.g. 3.sērija.
23.20 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 333.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne». ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 109. un 110.sērija.
10.10 «Toms un Džerijs uz Marsa». ASV animācijas filma.
11.35 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 6.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 26.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
14.45 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 247.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 74.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 155.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 156.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
22.05 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 11.sērija.
1.05 «Supernatural». ASV seriāls. 11.sērija.
1.50 «Absolūtā vara». ASV krimināldrāma. 1997.g.
3.55 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 155. un 156.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 19.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 17.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 39.sērija.
7.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 44.sērija.
8.10 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 9 un 10.sērija.
9.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 27. un 28.sērija.
10.10 «Zelta dzīve». Seriāls. 9.sērija.
11.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 11.sērija.
12.05 «Sirds uz ledus». Seriāls. 104. un 105.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 3». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 4». Realitātes šovs. 24.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 128.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 77. un 78.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 111. un 112.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Komēdijseriāls. 11.
un 12.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 12.sērija.
21.25 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 64.sērija.
22.20 «Universālais kareivis: Atgriešanās». Spraiga sižeta
filma. 1999.g.
24.00 «Kinomānija».
0.30 «Lasvegasa 4». ASV seriāls. 16.sērija.
1.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.10 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.10 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.15 «Televeikala skatlogs».
15.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

20. augusts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 24.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 25.sērija.
9.55 «Kam taisnība?»*
10.25 «Muzeju krātuvēs».*
11.15 «Atklātā ceturtdiena».*
12.00 «Mans zaļais dārzs».*
12.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.00 «Vides fakti».*
13.30 «Cilvēku planēta. Ermitāža – kaķu pils». Dokumentāla filma.
14.45 «100.pants».*

Ceturtdiena, 2010. gada 12. augusts
15.15 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
16.10 «Lieli ceļi, mazi ceļi – droši ceļi». CSDD mācību
filma bērniem.
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 26.sērija.
17.05 «Dakteris Kleists». Seriāls. 24.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 26. un 27.sērija.
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
20.30 «Panorāma».
21.10 «Rīga svin». Rīgas svētku 2010 aktualitātes.
21.25 «100.panta preses klubs».
22.25 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 30.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.13 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
0.10 «Imanta – Babīte». Zelta izlase.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 37.sērija.
10.45 «SeMS».
12.10 «Glābiet mencas!» Dokumentāla filma.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Maskavas Spartak.
23.11.2009.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 37.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 334.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.
19.55 «Mutanti X». Seriāls. 42.sērija.
20.45 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.15 «Zveja» (ar subt.).
21.45 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
23.20 «Pludmales volejbola apskats».*
23.50 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 334.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 111. un 112.sērija.
10.10 «Bēgļi». Francijas piedzīvojumu komēdija. 1986.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 7.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 27.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
14.45 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 248.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 75.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 157.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 158.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Vismeklētākais Malibu». Kriminālkomēdija. 2003.g.
22.50 «Mirušais nāk». Krimināldrāma. 1995.g.
1.05 «Pārdzīvot spēli». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1994.g.
2.40 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
3.30 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
4.20 «Dzīves smieklīgākie brīži».
4.40 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 157. un 158.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 20.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 18.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 40.sērija.
7.20 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 45.sērija.
8.10 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
9.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 29. un 30.sērija.
10.10 «Zelta dzīve». Seriāls. 10.sērija.
11.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 12.sērija.
12.05 «Sirds uz ledus». Seriāls. 106. un 107.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 3». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 4». Realitātes šovs. 25.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 129.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 79. un 80.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 113. un 114.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Komēdijseriāls. 13.
un 14.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nevilšais spiegs». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
22.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.15 «Klerki 2». ASV komēdija. 2006.g.
1.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.10 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.10 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.15 «Televeikala skatlogs».
15.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).

20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.40 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.15 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

21. augusts, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 13.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 17.sērija.
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 70. (noslēguma) sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 30.sērija.
12.35 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Koru koncerts Mana zeme – zemīte skaistā!*
15.50 «100. panta preses klubs».*
16.50 «Cilvēku planēta. Kungfu meitenes». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Rīga svin». Rīgas svētku 2010 aktualitātes.
21.35 «Kāzu rīkotāja». ASV romantiska komēdija. 2001.g.
23.30 Nakts ziņas.
23.40 «Henrijs V». Lielbritānijas biogrāfiska drāma. 1989.g.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Pludmales volejbola apskats».*
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Toljati Lada. 11.12.2009.
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 53.sērija.
16.50 «Skārda vīrs». Fantastikas filma. 2007.g. 3.sērija.
18.20 «1000 jūdzes Transilvānijā». 3.sērija.
18.50 «Tā nemēdz būt» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
20.25 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.
20.50 33.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 3.daļa.
21.50 «Taksis 3». Francijas komēdija. 2003.g.
23.20 Grand Prix posms spīdvejā Daugavpilī. 2009.gada 1.augusts.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.40 «Holivudas lutekļi». Dokumentāls raidījums. 3.sērija.
7.05 «Toms un Džerijs». ASV animācijas filma.
7.15 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
7.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas seriāls.
19.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 87. un 88.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Pandas brīnumainais ceļojums». ASV piedzīvojumu
filma ģimenei. 1995.g.
11.10 «Izmeklēšanas noslēpumi 7» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
12.15 Rīgas svētki.
12.40 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
13.50 Rīgas svētki.
14.10 «Dzenoties pēc brīvības». Romantiska komēdija. 2004.g.
16.20 Rīgas svētki.
16.45 «Vēsā mierā». ASV kriminālkomēdija. 2005.g.
19.00 Rīgas svētki.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 Rīgas svētki.
24.00 «Atklājums». ASV trilleris. 1994.g.
2.15 «Vismeklētākais Malibu». Kriminālkomēdija. 2003.g.
3.40 «Vēsā mierā». ASV kriminālkomēdija. 2005.g.
5.30 «Dzīves smieklīgākie brīži».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». Seriāls. 21.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 19.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 41.sērija.
7.25 «Dzenis Vudijs 4». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.50 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 11.sērija.
8.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas seriāls.
27. un 28.sērija.
9.15 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 4. un 5.sērija.
10.10 «Merlins, varenais burvis 2». Seriāls. 6.sērija.
11.05 «Romija un Mišela. Sākums». Komēdija. 2005.g.
12.45 «Kinomānija».
13.25 «TV veikala skatlogs».
13.40 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.45 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 5.sērija.
16.05 «Nevilšais spiegs». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
17.55 «Tēti rīkojas». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Mazais Stjuarts 2». ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
21.55 «Svētais». ASV trilleris. 1997.g.
0.10 «Džilji». ASV kriminālkomēdija. 2003.g.
2.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.

TV5
7.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Meklējot Kamelotu». ASV animācijas filma.
10.35 «Misters Bīns» (latv.val.). Komēdijseriāls.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.

TV programma
12.50 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.
13.20 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Nakts piegāde» (latviešu val., ar subt. krievu val.).
ASV romantiska komēdija. 1998.g.
19.00 «Misters Bīns» (latv.val.). Komēdijseriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.50 «Dari vienreiz» (ar subt.). Krievijas drāma. 1990.g.
23.25 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.20 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
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TV5
8.00 Animācijas filma.
9.15 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.05 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.

14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Svītraino reiss» (ar subt.). Komēdija. 1961.g.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.10 «Pārsteigumu pilna dzīve» (ar subt.). Traģikomēdija. 2002.g.
24.00 «Īsts noziegums» (latviešu val., ar subt. krievu
val.). ASV krimināldrāma. 1999.g.

22. augusts, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 14.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 18.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «SIB Īrija». Dokumentāla filma. 7.sērija.
11.00 «Cilvēku planēta. Uz Kairas jumtiem». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.25 «Vedam danci šovakar!» Rīgas dejotāju svētki 2009.*.
17.00 «Cilvēku planēta. Ermitāža – kaķu pils». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Kuldīgas stāsti».
18.50 «Vasaras saulgrieži». Romantiska drāma. 2005.g.
20.30 «Panorāma».
20.40 «De facto».
21.15 Sporta ziņas.
21.22 Laika ziņas.
21.30 «Rīga svin». Rīgas svētku 2010 aktualitātes.
21.45 «Mis Potere». Biogrāfiska drāma. 2006.g.
23.15 «Nakts ziņas».
23.25 «Lietu daba. Klimata izmaiņas – nedrošā nākotne».
Dokumentāla filma.

«Mazais Stjuarts 2», ASV ģimenes

20.20

«Taksis 3», Francijas komēdija

21.50

21. augusts, sestdiena

komēdija

21. augusts, sestdiena

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Akvanauti». Seriāls. 4.sērija.
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Joka pēc». Seriāls. 40.sērija.
14.00 LMT Virslīgas spēle futbolā. FK Ventspils – SK
Liepājas metalurgs. Tiešraide.
16.05 «Relikviju medniece». Seriāls. 54.sērija.
16.55 33. starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 3.daļa.
17.55 «Čērčils». Seriāls. 11. un 12.sērija (ar subt.).
19.35 «Taksis 3». Francijas komēdija. 2003.g.
21.05 Pasaules jaunatnes olimpiāde Singapūrā.
21.30 «Londonieši». Seriāls. 9.sērija.
22.20 «Viss, kā viņa vēlas». Biogrāfiska drāma. 2009.g. 1.sērija.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Pastaiga ar dinozauriem». Dokumentāla filma. 4.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.35 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 89. un 90.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas komēdijseriāls. 19.sērija.
11.15 «Ostins Pauerss un Zelta loceklis».
ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
13.10 «Latvijas stiprākie vīri». Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.*
14.05 «Mežrožu ieleja. Mīlas kūleņi». Melodrāma. 2008.g.
16.00 «Laiks naudai!» Veiksmes un prāta spēle.
17.00 «Atriebjot Andželo». ASV kriminālkomēdija. 2002.g.
19.00 «Latvijas stiprākie vīri». Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».
23.50 «Palmeto». ASV un Vācijas krimināldrāma. 1998.g.
1.50 «Piezīmju grāmatiņa». Melodrāma. 2004.g.
3.50 «Pārdzīvot spēli». Spriga sižeta piedzīvojumu filma. 1994.g.
5.20 «Pirajas medības» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 22.sērija.
5.45 «Senā pasaule 6». Animācijas filma.
7.05 «Dzenis Vudijs 4». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.30 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.55 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 29.sērija.
8.20 «Māmiņu klubs».
8.50 «Kinomānija».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.50 «Mazais Stjuarts 2». ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
12.15 «Laika cilpa». Fantastikas piedzīvojumu filma. 2003.g.
14.20 «Dzīves izniekotājs». ASV traģikomēdija. 2006.g.
16.15 «Mr. Magū». ASV komēdija. 1997.g.
17.55 «Operācija I un citi Šurika piedzīvojumi» (ar subt.). Komēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.30 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 211.sērija.
21.35 «Lara Krofta – kapeņu izlaupītāja.
Dzīvības šūpulis». Piedzīvojumu filma. 2003.g.
23.45 «Zaļā jūdze». ASV drāma. 1999.g.
2.50 «Bailes». ASV trilleris. 1996.g.
4.25 «Nakts joki».

13. augustā plkst. 19 apvienības «Estrādes teātris» muzikāla komēdija
«Optimisti nāk». Izrādē piedalās un grupas «Labvēlīgais Tips» dziesmas

izpilda aktieri: O.Dreģe, D.Bonāte, L.Krivāns, E.Melbārdis, Z.Neimanis,
I.Puga un H.Ozols. Režisors Z.Neimanis. Biļešu cenas: Ls 6, 5, 4. Biļetes iepriekšpārdošanā kultūras nama kasē un Biļešu paradīzes kasēs. (Uzvaras parkā).

26. augustā plkst. 19 latīņu stila džeza grupas, Braiena Linča Ņujorkas Universitātes Afro-karību džeza okteta koncerts.
Biļetes cena: Ls 1 (Kultūras namā).
Kases darba laiks:
no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679.
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Kultūras pasākumi
 13. augustā pulksten 19 – apvienības «Estrādes teātris» muzikāla komēdija
«Optimisti nāk». Izrādē būs neticami lielas balvas (konkursantiem), pārpratumi un
izlīgumi, nesaprašanas un pārprašanas, bet visiem pārpratumiem par spīti dominēs
superlabvēlīga atmosfēra un kopā dziedāšanas prieks. Izrādē skanēs grupas «Labvēlīgais
tips» dziesmas aktieru izpildījumā, un visu augšminēto izdzīvos O.Dreģe, D.Bonāte,
L.Krivāns, E.Melbārdis, Z.Neimanis, I.Puga un H.Ozols. Literāro pamatu kompilējis un
režiju caurvijis Z.Neimanis. Muzikālo materiālu darinājis K.Krievkalns. Biļešu cena – Ls
6; 5; 4. Biļetes iepriekšpārdošanā – kultūras nama kasē un «Biļešu paradīzes» kasēs
(Uzvaras parkā).
 21. augustā pulksten 21 – sarīkojums «Mēs – Vecpilsētai» (pie Jelgavas Ledus
halles).
 26. augustā pulksten 19 – «Grammy» balvas ieguvēja, džeza trompetista Braiena
Linča, un Ņujorkas universitātes Afro-karību džeza okteta koncerts. Koncertā B.Linčs
uzstāsies ar talantīgiem mūzikas studentiem un piedāvās plūstošu un mūsdienīgu
latīņu džezu. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 28. augustā – Piena, maizes un medus svētki. No pulksten 10 līdz 15 – tirgus, degustācijas un kultūras programma kopā ar pilsētas amatiermākslas kolektīviem un «Lustīgo Blūmīzeri». Pulksten 11 – Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pasniegs
piemiņas karotītes jaundzimušajiem jelgavniekiem. Pulksten 14 – gardākā medus un
gardākās sēkliņmaizes apbalvošana (Hercoga Jēkaba laukumā). No pulksten 16 līdz
18 – Piena paku laivu regate (Lielupē). Pulksten 19 – brāļu Riču un Dukuru ģimenes
koncerts. Biļešu cena – Ls 2; 1 (Uzvaras parkā, lietus gadījumā – kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 5. septembrim – Pāvila Šenhofa gleznas no cikla «Čaka Rīga» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 5. septembrim – keramiķu Mārītes un Aleksandra Djačenko izstāde
«Līdzsvarā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Augustā – Ulda Janča ceļojuma fotogrāfiju izstāde «Indijas krāsas» (kultūras
nama 1. stāvā).

Desmit dienās lielupiešiem 16 koncerti

«Lielupes» dejotāji no dažādiem sastāviem – vidējās paaudzes, jauniešu un studijas
– ASV Ziemeļkarolīnas štata publikai bija sagatavojuši 21 latviešu tautas deju. Īpaši
Foto: no «Lielupes» arhīva
ārzemniekiem patikušas dažādas raksturdejas.
 Ritma Gaidamoviča

Teju 100 dejas – tik daudz
desmit dienās 16 koncertos
dažādās pilsētās Ziemeļkarolīnas štata apkārtnē nodejojuši
mūsu tautas deju kolektīva
«Lielupe» dejotāji, kuri no 20.
jūlija līdz 1. augustam piedalījās
starptautiskā folkloras festivālā
ASV.
Ceļš līdz festivālam nebija viegls, tas
sākts pirms diviem gadiem, kad kolektīvs organizatoriem nosūtījis savus deju
ierakstus, repertuāru, rekomendācijas no
citiem starptautiskiem festivāliem. Tikai
pirms vairāk nekā pusgada «Lielupes» 30
dejotāji saņēmuši jāvārdu, kas dod iespēju
piedalīties vienā no pasaules profesionālākajiem folkloras festivāliem un dejot
kopā ar vēl deviņu valstu kolektīviem.
«Atšķirībā no citiem ārzemju braucieniem
šo varam raksturot tā – augsts mākslinieciskā līmeņa brauciens un milzīgs darbs.
16 koncertos, no kuriem tikai viens bija
labdarības – pansionātā, pārējie maksāja
vidēji 20 dolārus, mēs skatītājiem devām
ieskatu latviešu skatuviskajā dejā,» teic
«Lielupes» vadītāja Elita Simsone. Katrā
koncertā mūsu dejotāji nodejojuši vismaz
deviņas dejas, bet pavisam festivālam bija
sagatavojuši 21 latviešu tautas deju. «Bija
koncerti, kurus vēroja teju 1000 skatītāju,
un jāatzīst, ka viņi ir pavisam citādāki
nekā latviešu skatītāji. Mūsējie parasti, jau
izdzirdot jestru mūziku, sāk aplaudēt mūzikas ritmā, taču viņiem svarīgākais ir nevis
mūzika, bet profesionālais izpildījums,
proti, soļi, horeogrāfija, dejotāju attiecības
uz skatuves. Ja tas ir augstā līmenī, tikai
tad dejotāji izpelnās aplausus. Mums tas
izdevās, skatītāji pat piecēlās kājās,» tā
E.Simsone. Viņa stāsta, ka pirms katras
koncertprogrammas un dejas skatītāji
iepazīstināti ar katru valsti un šīs dejas
vēsturi, lai gūtu priekšstatu, kas tad ir

Latvija un tās tautas deja. «Jāatzīst, ka
Latviju zina maz, taču, šķiet, esam godam
pārstāvējuši mūsu valsti un Jelgavu. Gan
skatītāji nāca klāt, gan organizatori teica,
ka mums ir brīnišķīgi tērpi, interesanta
horeogrāfija, daudzveidīga programma
un līmenis kā profesionālam kolektīvam,
kur dejotāji saņem algu par savu darbu.
Par to ir liels gandarījums,» atzīst vadītāja.
Jāpiebilst, ka mūsu kolektīvs bija vienīgais
festivālā, kuram pavadījumā izlīdzējās ar
fonogrammu. «Visiem kolektīviem līdzi
bija lielāks vai mazāks orķestris, pasaulē
tā pieņemts. Tā ir lieta, par ko mēs sapņojam. Manuprāt, tas tikai paspilgtinātu
mūsu dejotāju priekšnesumus. Tāpēc
būtu ļoti priecīga, ja, piemēram, Jelgavai
būtu sava profesionālā kapela, kas spēlētu
dejotājiem. Dejošanā ir tāpat kā sportā
– jo augstākā līgā gribi būt, jo vairāk jāstrādā un jāiegulda,» tā E.Simsone. Mūsu
dejotāji piedalījušies arī folkloras vakarā,
festivāla dalībniekiem galdā likuši turpat
ceptus speķa pīrādziņus un līdzpaņemtās
«Laimas» konfektes, kā arī mācījuši tautas
deju un gājuši latviešu rotaļās. Neskatoties uz 40 grādu lielo karstumu, kas bijis
pēdējās festivāla dienās, dejotāji paceltām
galvām devušies arī gājienā. «Arī te bija
skatītājiem pilnas ielas un vairākās vietās
mums vajadzēja apstāties, lai nodejotu
kādu deju. Interesantākais ir tas, ka amerikāņi vienmēr domā par savām ērtībām,
proti, viņi nestāvēja kājās – katram līdzi no
mājām paņemts beņķītis, un viņš sēž ielas
malā kā koncertā,» stāsta vadītāja. Mūsu
dejotājiem bijusi tikai viena brīva diena, un
tajā lielupieši devušies raftingā un apmeklējuši brīvdabas muzeju, kurā var uzzināt
visu par indiāņiem. «Tā nebija Amerika,
ko rāda filmās, taču skaista, un, galvenais,
sastapām jaukus un atvērtus cilvēkus,»
tā E.Simsone, piebilstot, ka festivāla laikā
«Lielupe» saņēmusi arī uzaicinājumus
doties ciemos uz vairākām citām valstīm.
Lielupieši paldies saka Jelgavas pašvaldībai
un aģentūrai «Kultūra» par atbalstu.

Ceturtdiena, 2010. gada 12. augusts

No ASV pārrodas ar Kosmosa
akadēmijas diplomu
 Ritma Gaidamoviča

«Pēc piecām misijām sāku pārdomāt, vai tiešām vēlos kļūt par
kosmonauti vai tomēr sēdēt
uz zemes un no šejienes kontrolēt tur notiekošo. Pieļauju,
ka mani izbrāķētu arī auguma
dēļ, kosmonauti ir maziņi, bet
es – pāri 180 centimetriem,» ar
šādām pārdomām nupat no
ASV Kosmosa un raķešu centra starptautiskās nometnes
«International Space camp»
atgriezusies Jelgavas Valsts
ģimnāzijas 9. klases absolvente
Anna Cirmane.
Viņai, uzvarot konkursā «Mums pieder
debesis!», bija unikāla iespēja no 23. jūlija
līdz 1. augustam kopā ar vēl 40 jauniešiem
no 20 pasaules valstīm piedalīties starptautiskā nometnē. Tieši viņas izgudrojums
– spēle «Ieskaties debesīs dziļāk, starp zvaigznēm...» – atzīts par vienu no labākajiem
darbiem. «Esmu pabijusi zemē, ko iepriekš
redzēju tikai filmās, un man ir diploms, kas
apliecina, ka esmu beigusi Kosmosa akadēmiju. Galvenais, man ir priekšstats par to,
kā tad ir būt kosmonautam,» teic Anna.
Astroloģija, zvaigznes, raķetes ir tās lietas,
kas Annu interesē jau sen, bet nu viņai
izdevies kaut daļēji piepildīt sapni – vismaz
nedaudz ielūkoties kosmonautu dzīvē. «Ja
tā var teikt, es nedēļu biju kosmosā – man
bija neskaitāmas lekcijas par kosmosu, par
tā uzbūvi, dzinējiem, kosmonautiem, ko
tie drīkst darīt, ko nē, vairākas pārbaudes,
kas jāiztur kosmonautiem, praktiskie
uzdevumi,» stāsta Anna. Nedēļas laikā
viņa piedalījusies piecās misijās – «Alfa»,
«Bravo», «Čārlijs», «Delta» un «EDM».
Pirmajā Anna bijusi misijas zinātniece,
kurai nepārtraukti jāsazinās ar tiem, kuri
ir orbītā un veic eksperimentus. Viņai kā zinātniecei bija grāmatās jārod izskaidrojumi
reakcijām, kas rodas tur, orbītā, jādod ziņas

Valsts ģimnāzijas skolniecei Annai Cirmanei ASV Kosmosa un raķešu centrā
bija iespēja ne tikai gūt teorētiskas zināšanas, bet arī praktiski simulācijas
Foto: no personīgā arhīva
kabīnē iejusties kosmonauta ādā.
par to, kuru kloķīti spiest, kuru nē. 2. misijā
jau Anna kļuvusi par pilotu, kurš palaiž un
nosēdina kosmosa kuģi, pārbauda dzinējus,
durvis un atbild par tehniskām lietām.
Tiesa, šoreiz tikai mācību kuģī, kurā viss
notiek it kā pa īstam, taču tas stāv uz vietas.
«Čārlijā» Anna bija inženiere orbītā, kurai,
komunicējot ar zinātniekiem uz zemes,
kosmosā bija jāpagatavo «Citplanētiešu
zobu pasta». «Deltā» – datoroperatore,
kura uztur sakarus ar pilotu un komandieri. Līdzīgs darbs arī pēdējā misijā, tiesa,
šajā visus kosmonautus piemeklējušas
slimības – sirdslēkme, migrēna, alerģija –,
bet Annas uzdevums bija pēc instrukcijām
stāstīt, kas jādara katrā konkrētā situācijā.
Visām kaitēm imitētajā misijā gan bijušas
vienas zāles – «Skittles» konfektes, tikai
katrai slimībai sava krāsa. «Šī misija bija
nopietnākā, bez instruktoru palīdzības,
taču neveiksmīgākā, jo kapteinis nepareizi
nosēdinājis kosmosa kuģi un cilvēkiem
salauztas kājas,» stāsta Anna, piebilstot,
ka tieši šis amats viņai visvairāk iepaticies.
Viņai bijusi izdevība izmēģināt arī praktiskas pārbaudes, piemēram, centrifūgu

– ieliek cilvēku kabīnē un griež, stimulatoru – nosēdina un paceļ kosmosa kuģi,
brīvo kritienu. Viņa tās izturējusi godam.
«Interesantākās man šķita sadzīves lietas,
piemēram, tas, ka kosmonauti nevar kosmosā maizi ēst, jo tā sadrūp, ēd tikai tādas
pankūkas ar zemesriekstu sviestu, nūdeles,
konservus. Mazgāšanās – tikai un vienīgi ar
speciālu šķidrumu, kas nav jānoskalo, guļ
ar drošības jostām piestiprināti pie sienas
vai speciālās kabīnēs. Lai neatrofētos muskuļi, viņiem bieži jāvingro, ar kājām jātaisa
ritenītis, bet, lai roku muskuļi darbotos,
jāstiepj speciālas gumijas,» stāsta Anna.
Jelgavniece piedalījusies arī ugunsizturīga
vairoga būvniecībā. «No saplacinātiem makaroniem, folijas un metāla sieta taisījām
vairogu, kas nelaistu cauri uguni. Tad trīs
minūtes tam laiž virsū uguni un skatās,
kas otrā pusē notiek ar olu. Ola ir cilvēks.
Mūsu vairogs bija izturīgs,» stāsta Anna.
Protams, bijušas arī ekskursijas pa raķešu
centru un filmu par zvaigznēm skatīšanās.
Viņa atzīst, ka nometnē pārliecinājusies, ka
raķetes ir lieta, kas viņu saista, tāpēc Anna
ir gatava vēl atgriezties ASV.

Privātstundas pie mūziķiem, par kuriem lasīts grāmatās
 Ritma Gaidamoviča
«Viss sākās ar zīmīti uz ziņojumu dēļa:
«Aicinām pieteikties dalībai Amerikas
Austrumu krasta mūzikas festivālā.
Dalībniekiem iespēja saņemt stipendiju,
izvēlēsies tikai 200 jauniešus no visas pasaules.» Galvenā doma – kur nu mēs, no tik
mazas valsts kā Latvija un vēl jo vairāk no
Jelgavas, parasti jau visur rīdzinieki, taču
pamēģinājām un vinnējām šajā laimes
spēlē,» teic Jelgavas Mūzikas vidusskolas
audzēknes – topošā pianiste Zane Rubesa
un topošā čelliste Magdalēna Šustere
–, kuras nupat atgriezušās no Amerikas
festivāla. Viņas tur bija vienīgās latvietes,
turklāt šī ir pirmā reize, kad mūsu valsts
pārstāvji piedalās šajā festivālā.
Meitenes jūlijā ASV piedalījās Amerikas
Austrumu krasta mūzikas festivālā – Zane
uzstājās klavierkoncertos, spēlēja meistarklasēs un apmeklēja privātstundas, bet
Magdalēna darbojās divos 80 jauno mūziķu
lielos simfoniskos orķestros, meistarklasēs
un ansambļos. «Tā bija kā vasaras skola,
kurā mēs papildinājām savas zināšanas
instrumentu spēlē, mācījāmies pēc ASV

skolas un sniedzām neskaitāmus koncertus piecu nedēļu garumā. Kolosālākais
– klasiskās mūzikas koncerts un pārpildīta
skatītāju zāle (zālē 1000 sēdvietu), ko tādu
tu nekad neredzēsi Latvijā,» atzīst Magdalēna. Abas meitenes saka, ka viens no lielākajiem ieguvumiem noteikti ir tikšanās un
privātstundas pie slavenajiem mūziķiem,
par kuriem bija lasījušas tikai grāmatās,
piemēram, Magdalēnai bija privātstundas
pie Linas Larenas, Roberta Burkharda un
citiem, bet Zanei – pie Rebekas Penijas,
pie kuras reiz mācīties bija viņas sapnis.
Katrai no meitenēm par braucienu ir
savas emocijas. Magdalēna tagad smejas,
taču, aizbraucot tur, viņai smiekli nenāca,
jo izrādījās, ka lidostā pazudusi viņas čella
dvēselīte – svarīgākā detaļa, kas maina
instrumenta skaņu. «Aizlidoju, uzreiz noklausīšanās. Nobijusies līdz nāvei, teju sevi
norakstījusi, ka man pazudušās dvēselītes
dēļ iedos sliktākos skolotājus, bet nekas cits
jau neatlika, nospēlēju. Tikai brīdī, kad
žūrija jau savu labo vērtējumu par manu
sniegumu bija izteikusi, stāstīju, ka manam
instrumentam pazudusi dvēselīte. Viņi bija
šokā, jo nekad neviens neuzdrošinās spēlēt

bez tās – viņiem tas šķita neiespējami.
Vēlāk jau lietu atrisinājām,» stāsta Magdalēna. Bet Zane kā primadonna jutusies
Grinsboro Rotari klubā, kurā tikai mūsu
meitenes bija uzaicinātas sniegt koncertu.
«Tur nebija klavieru, taču vienam no biedriem pieder klavieru salons, un viņš speciāli
man uz turieni nogādāja «Stanway» flīģeli
no skatloga. Tas ir pasaules atzītākais
brends. Es tiešām sajutos īpaši,» teic Zane.
Meitenes pabijušas arī slavenās pianistes
latvietes Ināras Zandmanes mājās ASV.
Nu viņas atgriezušās un gatavas nākamajā
mācību gadā pabeigt Mūzikas vidusskolu.
«Tur mēs pārliecinājāmies, ka mūzika
ir lieta, ko gribam darīt. Jā, Latvijā ar to
paēdis nebūsi, taču ASV ar to var pelnīt.
Esam saņēmušas ne tikai piedāvājumu
atgriezties festivālā, bet arī skolotāju solījumu izsniegt labākās rekomendācijas, lai
iestātos kādā no ASV prestižajām mūzikas
skolām,» tā meitenes. Viņas spriež, ka,
pārdomājot redzēto un dzirdēto, labprāt
gribētu ierosināt Jelgavas Mūzikas vidusskolā izveidot simfonisko orķestri un
vairākus kameransambļus, lai nav tikai
solisti, stīgu un pūtēju orķestri.

Foto: no personīgā arhīva

Čelliste Magdalēna Šustere un pianiste Zane Rubesa atzīst, ka lielākais ieguvums bija privātstundas pie slaveniem mūziķiem.

