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LLU apguvusi
pirmo no 12 miljoniem
LLU jau uzsākusi īstenot vērienīgo Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu, un šobrīd visvairāk izdarīts Tehniskajā fakultātē – tur mansardstāva izbūvē, telpu remontā, logu nomaiņā, kā arī ēkas
siltināšanā ieguldīts teju pusmiljons latu. Universitātes
pārstāvji priecājas ne tikai par sakārtoto mācību
infrastruktūru, bet arī par to, ka būs
rekonstruēts Čakstes bulvāris un
veidosies pievilcīga kopaina.
Foto: Ivars Veiliņš
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Nākamnedēļ vizītē Jelgavā
ieradīsies Valsts prezidents
 Kristīne Langenfelde

17. augustā Jelgavā
darba vizītē ieradīsies Valsts prezidents
Andris Bērziņš, apstiprina Valsts prezidenta kancelejā.
Paredzēts, ka savas pirmās
darba vizītes laikā mūsu pilsētā Valsts prezidents tiksies ar
Jelgavas mēru Andri Rāviņu,
apmeklēs autobūves rūpnīcu
«Amo Plant», kur iepazīsies ar
rūpnīcas darbu un attīstības
perspektīvām. Dienas laikā paredzēts iepazīties arī ar Svētās
Trīsvienības baznīcas torni.
Tāpat vizītes gaitā tiek plānota tikšanās Latvijas Lauk-

saimniecības universitātē ar
augstskolas mācībspēkiem.
Savukārt pulksten 16.30
A.Bērziņš noliks ziedus pie
Latvijas pirmā prezidenta Jāņa
Čakstes pieminekļa.
Valsts prezidents vizītes
Latvijas reģionos un pilsētās
uzsāka šomēnes, 1. augustā
apmeklējot Jūrmalu. Viņš
uzsvēra, ka turpinās regulārus braucienus pa Latvijas
pilsētām, lai iepazītos ar to
attīstības plāniem, uzklausītu
pašvaldību akcentētos problēmjautājumus un sadarbībā
ar pašvaldību vadītājiem un
Latvijas Pašvaldību savienību šos jautājumus risinātu,
informē Valsts prezidenta
kanceleja.

Tornis gaisa balonu
festivāla laikā strādās ilgāk
 Ritma Gaidamoviča

 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte (LLU) sākusi
realizēt daudzmiljonu
mācību infrastruktūras
modernizēšanas projektu. Universitātes direktors Andrejs Garančs
lēš, ka šobrīd ir apgūts
apmēram miljons latu
jeb divpadsmitā daļa no
paredzētā 12,69 miljonu
finansējuma – šobrīd
galvenokārt uzsākti tie
remontdarbi, kam jau
bija izstrādāti tehniskie
projekti.
Šobrīd darbi notiek Tehniskajā,
Meža, Informācijas tehnoloģiju
fakultātē un Jelgavas pils austrumu
korpusa 3. stāvā, savukārt zirgkopības mācību centrā «Mušķi» un
mācību un pētījumu saimniecībā
«Vecauce» tiek mainīti logi un jumta segums. Pagaidām vislielākās
pārvērtības piedzīvojusi Tehniskā
fakultāte. «Šobrīd tur jau pabeigts
telpu – auditoriju un koridoru – reĀtrumvalnis Pasta ielā uzstādīts,
lai disciplinētu
tos autovadītājus, kuri varētu
neievērot Raiņa
ielas remontdarbus un izvēlēties
neatbilstošu
braukšanas
ātrumu.
Foto: Ivars Veiliņš

monts, ceram, ka līdz septembrim
pabeigs mansardstāva izbūvi, tāpat
noslēgumam tuvojas logu nomaiņa
un uzsākta fasādes siltināšana,»
stāsta A.Garančs.
Tehniskās fakultātes dekāns
Māris Ķirsis norāda, ka noslēdzies
arī iepirkums par iekārtu, kas
paredzētas mansardstāvā izvietotajām laboratorijām, iegādi. «Tur
bija parastas bēniņu telpas, bet nu
ieliktas grīdas, izbūvētas sienas,
viss nokrāsots. Šajā jaunizbūvētajā
stāvā paredzēts izvietot Siltumprocesu laboratoriju, Alternatīvās
enerģētikas laboratoriju, Cilvēku
enerģijas izmaiņu mērīšanas laboratoriju, vairākas datorgrafikas laboratorijas, Karjeras konsultēšanas
kabinetu, bibliotēku un lasītavu, kā
arī vairākas auditorijas un semināru telpas,» stāsta M.Ķirsis, lēšot, ka
mansardstāva iekārtošana varētu
tikt pabeigta septembrī. Fakultātes
dekāns norāda, ka nu būs daudz
ērtāk, jo līdz šim telpu trūcis un
laboratorijas bija apvienotas pa vairākām vienā telpā. «Tagad darba un
studiju apstākļi uzlabosies, jo katrai
laboratorijai tomēr ir sava specifika,

savas iekārtas,» tā viņš.
Ne mazāk būtiska ir fasādes siltināšana, jo tas ne tikai ļaus ietaupīt
siltumu un līdzekļus, bet vienlaikus
tiks atjaunots ēkas apmetums un
krāsojums, kas bija jau noplucis.
Dekāns norāda, ka šobrīd pilsētā
rit Čakstes bulvāra rekonstrukcijas
darbi, un ir patīkami, ka būs ne tikai
sakārtota iela, bet arī fakultātes ēka.
Siltināšanas darbi varētu noslēgties
oktobra otrajā pusē.
Tāpat tiek prognozēts, ka līdz jaunajam mācību gadam remontdarbi
būs pabeigti Jelgavas pilī – Informācijas tehnoloģiju fakultātes Fizikas
katedras un austrumu korpusa 3.
stāva telpās –, kā arī Meža fakultātē.
«Jaunās auditorijas studentus priecēs jau septembrī,» tā A.Garančs,
piebilstot, ka pils austrumu korpusā
nomainīti arī radiatori un izveidota
jauna apkures sistēma. Remontdarbus LLU objektos veic vairāki
uzņēmumi: SIA «Mūsu māja», SIA
«Būvnieks 07», SIA «RBS SKALS
Būvvadība», SIA «Reaton», SIA
«Būvfirma Vītols», «TB Būve».
Apgūstot 12 miljonu vērto projektu, tajā paredzēti arī vērienīgi

būvniecības darbi – Veterinārās
klīnikas būvniecība, Valdekas pils
atjaunošana, uz kuru pārcelsies
Lauku inženieru fakultātes ainavu arhitekti, Pārtikas tehnoloģijas
fakultātes kompleksa izbūve Valdekā, «Vecauces» veterinārā bloka
celtniecība. Šonedēļ tika atvērts
iepirkuma konkurss par būvniecības darbiem «Vecaucē» – pieteikumus iesnieguši trīs pretendenti,
un tie vēl jāizvērtē –, bet pārējos
objektos iepirkumi vēl notiek vai
drīzumā tiks izsludināti. «Ņemot
vērā iepirkumu procedūras norisi,
tehniskā projekta izstrādei nepieciešamo laiku, kas varētu būt
apmēram trīs mēneši, un laika
apstākļus Latvijā, visticamāk, vērienīgākie būvniecības darbi LLU
objektos notiks tieši nākamgad,»
rezumē A.Garančs.
LLU mācību infrastruktūras
modernizēšanas projektu ieviešanai piešķirti 12 691 113 lati,
no kuriem 85 procentus finansē
ERAF. Projekts ilgs līdz 2015.
gadam, un līdztekus būvniecības
darbiem tiks attīstīta arī e-mācību
vide un bezvadu tīkls.

No šodienas, 11. augusta, līdz 14. augustam Jelgavā norisinās
13. starptautiskais
gaisa balonu festivāls
«LMT kauss 2011»,
kura laikā Svētās Trīsvienības baznīcas tornis apmeklētājiem atvērts ilgāk.
Jelgavas reģionālais Tūrisma
informācijas centrs uzsver, ka
rīt, 12. augustā, vēstures ekspozīcijas būs atvērtas no pulksten 10 līdz 18, izstāžu zāle un
skatu laukums – no pulksten
10 līdz 24, bet sestdien, 13.

augustā, vēstures ekspozīcijas
– no pulksten 10 līdz 17, izstāžu zāle un skatu laukums – no
pulksten 10 līdz 24. Par divām
stundām abus vakarus pagarināts izstāžu zāles un skatu
laukuma darba laiks. «Iedzīvotājiem ir īpaša iespēja vakara
gaisa balonu lidojumu un arī
gaisa balonu nakts spīdēšanas
šovu vērot no torņa 9. stāva
skatu laukuma,» tā centra vadītāja Anda Iļjina, piebilstot, ka
darba laiks pagarināts arī, lai
ļautu torni apmeklēt pilsētas
viesiem, kuri ierodas uz festivāla vakara pasākumiem, jo
festivāla organizatori prognozē
lielu cilvēku pieplūdumu no
citām vietām.

Arī Pasta un Raiņa ielas krustojumā būs «gulošais policists»
 Ilze Knusle-Jankevica

Līdz ar Pasta un Raiņa ielas krustojuma atvēršanu satiksmei
tajā uzstādīts pagaidu ātrumvalnis jeb «gulošais policists».
«Izvērtējot mūsu pieredzi, šis ir vienīgais veids, kā samazināt neuzmanīgo autovadītāju braukšanas ātrumu – ar ceļa
zīmēm tas neizdodas,» norāda pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā projektu vadītāja Daina Done.
Šis ir pagaidu risinājums, līdz tiks atjaunota luksoforu darbība.

D.Done skaidro, ka luksofori tiks
pieslēgti tikai tad, kad satiksmei
tiks atvērts vēl kāds Raiņa ielas
posms un pa ielu varēs pārvietoties brīvāk. Šobrīd izbraucami ir
vien atsevišķi krustojumi.
«Pilsētsaimniecības» speciāliste norāda, ka Pasta un Raiņa ielas
krustojumā ir uzklāta asfalta
apakškārta un izbūvētas ielas

apmales. Virskārta tiks ieklāta
tad, kad visas ielas garumā būs
izbūvēta apakškārta.
Jāpiebilst, ka pirms dažām
nedēļām, lai piebremzētu satiksmes plūsmu un vienlaikus
neradītu liekus sastrēgumus,
pagaidu «gulošie policisti» uzlikti Mātera un Raiņa ielas
krustojumā.
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Pašvaldības loma namu
apsaimniekošanā tiek pārspīlēta
Pēdējā laikā «Jelgavas Vēstnesis» vairākkārt pievērsies
jautājumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju uzkrātajiem
parādiem par komunālajiem pakalpojumiem, kā arī ar
problēmām apsaimniekošanas jomā. Saņemtas arī vairākas iedzīvotāju un ar apsaimniekošanas jomu saistītu
uzņēmēju replikas, tostarp Jelgavas domes deputāta
Sergeja Ņevoļska viedoklis (pilnā apjomā to nepublicējam,
jo deputāts iekļauts partijas «Par cilvēka tiesībām vienotā
Latvijā» deputātu kandidātu sarakstā startam 11. Saeimas vēlēšanās un šī publikācija varētu tikt uzskatīta par
priekšvēlēšanu kampaņas daļu), kurā norādīts, ka lielākā
daļa problēmu daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanā
rodas tādēļ, ka Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldei
(JNĪP) ir dominējošs stāvoklis pilsētas apsaimniekošanas
tirgū. Tāpat deputāts savā viedoklī uzsvēris, ka pārējie
pilsētā strādājošie apsaimniekotāji līdz ar to atrodas
nevienlīdzīgā situācijā, jo viņiem, atšķirībā no JNĪP, par
piegādāto siltumenerģiju, kura veido 60 procentus no
visiem komunālajiem maksājumiem, jānorēķinās tieši
ar siltumenerģijas piegādātāju neatkarīgi no tā, kādā
apjomā maksājumus veikuši iedzīvotāji. Ņemot vērā to,
ka daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas jautājumi
skar plašu iedzīvotāju loku, «Jelgavas Vēstnesis» lūdz
skaidrojumu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam
Vilim Ļevčenokam.
Vilis Ļevčenoks, Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks:
«Ekonomiskā uzplaukuma
periodā virkne uzņēmīgu cilvēku
namu apsaimniekošanu uztvēra
kā labu peļņas gūšanas veidu,
tomēr faktiskā dzīves realitāte
apliecināja, ka tas ir smags un
grūts darbs, kuru nevarētu
uzskatīt par biznesu tā klasiskajā izpratnē. Tas saistīts gan
ar ēku slikto tehnisko stāvokli,
gan ar iedzīvotāju ierobežoto
maksātspēju. Jelgavas pilsētā
lielāko daļu daudzdzīvokļu ēku
apsaimnieko pašvaldības kapitālsabiedrība «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP),
kas darbojas pēc Komerclikumā
noteiktajiem principiem un uzskatāma par tādu pašu apsaimniekošanas sabiedrību kā citi
uzņēmumi, kas strādā šajā jomā.
Šāda situācija ir gan Rīgā, gan
daudzās citās pašvaldībās.
Pēc dzīvokļu privatizācijas,
īpašniekiem vienojoties, bija
iespēja dibināt biedrības un
pašiem uzņemties ēku apsaimniekošanu vai slēgt līgumu ar
jebkuru pašu izraudzītu apsaimniekošanas sabiedrību, tomēr
iedzīvotāji vairumā gadījumu
izvēlējās uzticēties JNĪP. Praksē
bijuši pat gadījumi, kad mājas,
kuras atteikušās no JNĪP pakalpojumiem, pēc tam atgriežas, apzinoties, ka pašu spēkiem ar visu
tikt galā nevarēs. Arī Kārklu
ielas 4 jaunbūvi apsaimniekot
uzņēmās SIA «AVT grupa», kas

«Lai mājām neuzkrātos papildu parādsaistības par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, aicinu visus dzīvokļu īpašniekus rūpīgi sekot līdzi tam, vai apsaimniekotājs no
iedzīvotājiem saņemtos maksājumus izmanto tiem mērķiem, kuriem tie paredzēti,» uzsver
pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčenoks.

bankrotēja, bet iedzīvotāji izteica vēlmi slēgt apsaimniekošanas
līgumu ar JNĪP, nevis kādu
citu uzņēmumu. Iedzīvotāji ir
novērtējuši JNĪP sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī to, ka šis
ir vienīgais apsaimniekošanas
uzņēmums pilsētā, kas piedāvā
avārijas dienesta pakalpojumus
24 stundas diennaktī. Tie arī
ir galvenie iemesli, kādēļ lielākā daļa daudzdzīvokļu māju
dzīvokļu īpašnieku nesteidz
atteikties no JNĪP sniegtajiem
pakalpojumiem.
Par monopolu šajā gadījumā
vispār nevar runāt, jo tradicionāli pieņemts, ka par monopolu
uzskata kādas izņēmuma tiesības, kuras piešķirtas vienam
uzņēmumam. Konkrētajā gadījumā par to nevar būt ne runas,
jo dzīvokļu īpašniekiem pašiem
ir tiesības izvēlēties to uzņēmumu, kurš apsaimniekos konkrēto
daudzdzīvokļu ēku. Jau vēsturiski ir tā, ka JNĪP apsaimniekotajās mājās iedzīvotāji bez
apsaimniekotāja starpniecības
norēķinās par piegādāto siltumenerģiju. Šāda situācija izveidojās vēl deviņdesmitajos gados,
kad akciju sabiedrība «Jelgavas
siltumtīklu uzņēmums» (JSTU)
par Pasaules Bankas aizņēmuma
līdzekļiem modernizēja daudzdzīvokļu ēku siltummezglus.
Ņemot vērā, ka šīs iekārtas tika
uzstādītas par uzņēmuma, nevis
iedzīvotāju līdzekļiem, tās ir
JSTU īpašumā. Līdz ar to starp
apsaimniekotāju JNĪP un JSTU

Skaitļi runā

tika slēgts iekārtu apsaimnieko- niekošanā, noslēdzot atbilstošu
šanas līgums, paredzot, ka iedzī- līgumu, ja vien siltuma ražotājs
votāji par saņemtajiem JSTU pa- piekrīt šādiem nosacījumiem.
kalpojumiem norēķinās tieši ar
Savukārt attiecībā uz pašvalsiltumenerģijas ražotāju. «For- dības īpašumā esošajiem dzītum Jelgava», nomājot JSTU vokļiem ar visiem pilsētā strāaktīvus, pārņēma šīs saistības dājošajiem apsaimniekošanas
un turpina apkalpot siltummez- uzņēmumiem ir noslēgti pilnglus, kurus bez atlīdzības nevar varojuma līgumi, dodot tiesības
nodot dzīvokļu īpašnieku pār- slēgt apsaimniekošanas līgumu
ziņā. Savukārt paši iedzīvotāji ar īrniekiem un nepieciešamīnav izrādījuši vēlmi iegādāties bas gadījumā vērsties tiesā, lai
siltummezglu iekārtas. Minis- atgūtu komunālo pakalpojumu
tru kabineta noteikumi Nr.876 parādus. Šajos gadījumos tiesas
«Par siltumenerģijas piegādi un izdevumus sedz pašvaldība.
lietošanu» attiecas uz tiem ga- Šāda prakse tiek pielietota arī
dījumiem, kad
citās pilsētās.
daudzdzīvokļu
ne«Pašvaldība nevar uz- Pašvaldība
ēku siltummezvar uzņemties
gli ir dzīvokļu
ņemties saistības par saistības par
īpašnieku kopsavā īpašumā
savā īpašumā esošajiem esošajiem dzīīpašums. Līdz
ar to, lai arī
kuru
dzīvokļiem, kuru īrnieki, vokļiem,
k ā « Fo r t u m
īrnieki, slēdzot
Jelgava» vēlēslēdzot līgumu par īres līgumu par īres
tos piemērot
tiesībām, ir aptiesībām, ir apņēmušies ņēmušies veikt
kārtību, kurā
par sniegtajiem
aksājumus
veikt maksājumus par m
pakalpojumiem
par saņemtasaņemtajiem komunāla- jiem komunālanorēķinās apsaimniekotājs,
jiem pakalpojujiem pakalpojumiem.»
šajā gadījumā
miem. Nevaram
tas nav iespēpieļaut, ka no
jams, jo «Fortum Jelgava» ir nodokļu maksātāju līdzekļiem
atbildīga par JNĪP apsaimnie- tiek segti īrnieku parādi, jo šāda
kotajās mājās uzstādīto siltum- rīcība nebūtu taisnīga pret pārēmezglu apsaimniekošanu un jiem iedzīvotājiem. Turklāt pašekspluatāciju. Turklāt jāuzsver, valdībai būtu jānodarbojas ar sev
ka arī citiem apsaimniekotājiem neraksturīgu funkciju un jāveido
ir iespēja vienoties ar «Fortum īpašs juridiskais dienests, kurš
Jelgava» par māju siltummezglu nodarbotos ar parādu piedziņu.
nodošanu uzņēmuma apsaim- Lielākajai daļai apsaimniekotāju

jau ir šādi dienesti, kuri vairāk
vai mazāk sekmīgi risina jautājumus saistībā ar komunālo
pakalpojumu parādiem.
Arī komunālo pakalpojumu
piegādes pārtraukšana nenotiek spontāni. Piemēram, ar
dzīvojamajās mājas Māras ielā
1 apsaimniekotāju «Latio namsaimnieks» sarunas par parādu
nomaksu notika pusgada garumā, kas ir pietiekams laiks,
lai vienotos par risinājumu šai
problēmai. Jāuzsver arī tas,
ka «Latio namsaimnieks» ne
visai godprātīgi izturējies pret
komunālo pakalpojumu sniedzējiem, pārkāpjot likumu «Par
dzīvojamo māju pārvaldīšanu»,
jo kopējais apsaimniekotāja
parāds komunālo pakalpojumu
sniedzējiem pārsniedz iedzīvotāju parādu, lai gan likums paredz,
ka visi līdzekļi, kas saņemti no
iedzīvotājiem par komunālajiem
pakalpojumiem, ir jāpārskaita to
sniedzējiem. Šajā gadījumā apsaimniekotājs no iedzīvotājiem
saņemtos maksājumus izlietojis
citām vajadzībām.
Lai mājām neuzkrātos papildu
parādsaistības par saņemtajiem
komunālajiem pakalpojumiem,
aicinu visus dzīvokļu īpašniekus
rūpīgi sekot līdzi tam, vai apsaimniekotājs no iedzīvotājiem
saņemtos maksājumus izmanto
tiem mērķiem, kuriem tie paredzēti.»
Sagatavoja Jānis Kovaļevskis,
foto Ivars Veiliņš
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Kāpēc, jūsuprāt,
cilvēki ir tik naski
kritizēt politiķus, bet
paši politikā nav
gatavi iesaistīties?
Alfrēds, celtnieks:
– Manuprāt,
cilvēkiem nav
pārliecības,
ka viņa – vienkārša cilvēka
– viedokli kāds uzklausīs. Būtiski
arī, ka lielai daļai kritizētāju
nav atbilstošas izglītības – lai
iesaistītos politikā, nepietiek, ka
absolvēta vidusskola. Politiķim
ir jābūt izglītotam un pieredzes
bagātam cilvēkam.
Jānis, pensi
onārs:
– Viņi jau
būtu gatavi
iet un darīt,
taču vecie
politiķi, kas
gadiem sēž augšgalā, jaunos
nemaz nelaiž iekšā. Bet vienkāršais cilvēks, kurš varbūt gribētu
iesaistīties politikā, iestāties par
pārmaiņām, negrib cīnīties par
vietu. Vēlēšanu sarakstos taču
parādās jaunie, par viņiem cilvēki
arī balso, taču lielākoties viņi
netiek Saeimā, līdz ar to rokas
nolaižas.
Jurijs, jelgavnieks:
– Varbūt tas
tāpēc, ka cilvēki baidās
no politikas
aizkulisēm,
baidās sabojāt savu reputāciju,
jo šobrīd politiķiem tauta velta
ne tos labākos vārdus. Mazsvarīgi nav arī tas, ka viss šajā jomā
norit caur pazīšanos – ne jau
visiem ir «gali» lielajā politikā.
Zigrīda, inspektore:
– Domāju, ka
cilvēki baidās
no atbildības.
Mēs taču zinām, ka vieglāk ir kritizēt, nekā reāli kaut ko
darīt, lai mainītu situāciju un
par to arī atbildētu. Iespējams,
kritizētāji nav sastapuši īstos
cilvēkus, kuri viņus uzaicinātu
iesaistīties partijās, bet pašiem
veidot jaunas partijas nav uzņēmības.
Dzintra, apdrošinātāja:
– Iedzīvotāji tomēr nav
pārliecināti,
ka viņi varētu strādāt un
izdarīt labāk, jo apzinās, ka
patiesībā jau tā politika nav tik
vienkārša. No malas vienmēr
viss šķiet citādāk un vieglāk,
taču darot saproti, ka tā nav.
Vēl, manuprāt, šobrīd ir sabojāts
politiķu prestižs, tāpēc arī cilvēki
nav gatavi iesaistīties politikā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
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Var pieteikties konkursam
«Latvijas labākais tirgotājs»
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) un Latvijas
Pašvaldību savienība
rīko konkursu «Latvijas
labākais tirgotājs 2011»
un aicina uzņēmējus
pieteikt savu tirdzniecības, ēdināšanas vai pakalpojumu sniegšanas
uzņēmumu. Pieteikties
var līdz 1. oktobrim.
Konkursa mērķis ir panākt pircēju un apmeklētāju apkalpošanas
kultūras paaugstināšanu, tirgotāju
un krodzinieku profesionalitātes
kāpumu, kā arī popularizēt labākos tirdzniecības, ēdināšanas un
pakalpojumu uzņēmumus un to
darbiniekus.
Konkursam var pieteikt tirgotājus šādās kategorijās: pārtikas
preču veikali; rūpniecības preču
veikali; jaukto preču veikali; specializētie veikali; vietējie objekti;
veikalu tīkli; tirdzniecības centri;
vairumtirdzniecības bāzes; tirgi;
aptiekas; degvielas uzpildes staci-

jas; kioski un paviljoni. Ēdināšanas uzņēmumi sadalīti vairākās
kategorijās: restorāni; viesnīcu
restorāni; bāri; specializētie objekti; krogi; ceļmalas krogi; ēdnīcas,
bistro; kafejnīcas, kafetērijas; ēdināšanas objektu tīkli. Pakalpojumu
objektiem konkurss notiks šādās
grupās: skaistumkopšanas saloni;
viesnīcas; viesu nami; lauku tūrisma objekti; frizētavas; sporta un
atpūtas centri; azartspēļu zāles;
ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgātavas; pārējie pakalpojumu objekti;
pakalpojuma objektu ķēdes.
Konkursa «Latvijas labākais
tirgotājs 2011» nolikums un pieteikšanās kārtība pieejama LTA mājas
lapā www.lta.lv, sadaļā «Projekti».
Konkursa dalībniekus vērtēs
eksperti – uzņēmumu pārstāvji,
kas ir iepriekšējo gadu konkursa
uzvarētāji. Vērtēšanas galvenie
kritēriji ir apkalpošanas kultūra,
iekārtojums, preču klāsts, kārtība
un tīrība, kā arī speciālie piedāvājumi un informācija. Vērtēšana
balstās uz «anonīmā pircēja» principu. Pretendenti tiks izvērtēti līdz
31. decembrim.

Bezmaksas seminārs senioriem
par veselības aprūpi
 Ritma Gaidamoviča

18. augustā pulksten 11
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) organizācija
«Pacientu ombuds» aicina seniorus uz semināru
«Mūžam veseli», kurā
būs iespēja iegūt jaunas
zināšanas par veselības
aprūpi. Pasākums ir bez
maksas.
Šī semināra mērķis ir informēt
un aktivizēt pensionārus, lai tie
spētu pilnvērtīgāk iesaistīties savā
veselības aprūpē, būtu informēti par
savām pacientu tiesībām saņemt
nepieciešamos pakalpojumus un
palīdzību veselības veicināšanai, kā
arī jauniegūtajā informācijā varētu
dalīties ar citiem senioriem.
Organizācijas pārstāve Līga Kudiņa informē, ka seminārā speciāliste
gerontoloģijā Margarita Rupenheite
skars tēmu par senioru socializācijas
īpatnībām, psiholoģe Ārija Karpova
runās par vecuma psiholoģiskajiem
un sociālajiem aspektiem, bet far-

Jelgavas 3. pamatskola
turpina uzņemt piecgadīgos un
sešgadīgos bērnus
sagatavošanas grupā.
Nodarbības notiks
no plkst.15 līdz 18.
Pieteikties – skolas lietvedībā
katru dienu no plkst.9 līdz 13,
līdzi ņemot dzimšanas apliecības kopiju un deklarētās dzīves
vietas izziņas kopiju.

maceite homeopāte Vija Eniņa – par
ārstniecības augu lomu veselības
saglabāšanā. Tāpat tiks aplūkotas
tēmas par senioru fizisko veselību, atbilstošākajām sportiskajām
aktivitātēm, un par to stāstīs Ralfs
Upmanis un Kaspars Ozoliņš.
Savukārt par veselības aprūpes
organizācijas jautājumiem informēs
«Pacientu ombuda» pārstāve Ilze
Ābelniece. Seminārā piedalīsies arī
pārstāvji no veselības aprūpes un
pašvaldības iestādēm, kā arī veselības nozares eksperti.
Seminārs ir bez maksas, taču, lai
rēķinātos ar dalībnieku skaitu, interesenti aicināti iepriekš pieteikties
pa tālruni 28646268. Jāpiebilst, ka
katrs semināra dalībnieks saņems
rokasgrāmatu «Ceļvedis senioram
veselības aprūpē».
Seminārs «Mūžam veseli» notiek
projekta «Senioru informētības un
iesaistes līmeņa paaugstināšana
veselības aprūpes jautājumos»
gaitā. Projektu finansē Šveices Konfederācija un Latvijas Republika no
Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai
Eiropas Savienībai.

Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centrs
piedāvā darbu diviem sociālajiem aprūpētājiem uz slodzi un
uz 0,8 slodzēm.
Prasības: pirmā līmeņa sociālā
aprūpētāja augstākā izglītība.
Adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava,
LV-3001
Tālrunis: 63026313
E-pasts: jbsac@inbox.lv

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ziņas

Vecākiem ekskursija
«Ķiparos»

3

Īsi
 SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko
universitāti, informē JNĪP sabiedrisko
attiecību speciāliste Ieva Macijevska.
Līgums noslēgts ar Tehniskās universitātes IEVF Būvuzņēmējdarbības un
nekustamā īpašuma ekonomikas institūtu, lai sadarbotos jautājumos par
nekustamā īpašuma pārvaldību un
apsaimniekošanu, energoefektivitātes paaugstināšanu, būvuzņēmējdarbības un būvniecības ekonomikas attīstības kontekstā. Institūts iesaistīsies
zinātniskās pētniecības darbā par JNĪP
interesējošiem problēmjautājumiem,
uzklausot uzņēmuma ieteikumus par
pētāmajiem jautājumiem bakalaura,
maģistra un doktora darbu ietvaros,
un studentiem būs iespēja apmeklēt
JNĪP organizētos zinātniski praktiskos
seminārus. Savukārt JNĪP pārstāvji
piedalīsies valsts pārbaudes komisijas
darbā, studentu izstrādāto kvalifikācijas darbu, diplomprojektu un
maģistra darbu aizstāvēšanā, kā arī
sekmēs prakses vietu nodrošināšanu
universitātes studentiem minētajās
jomās.

Lai apskatītu iestādi, iepazītos ar audzinātājām, saņemtu atbildes uz neskaidriem jautājumiem, pirmdien
uz kopīgu tikšanos jaunajā bērnudārzā «Ķipari» tika aicināti vecāki, kuru bērni mācības šeit uzsāks 29.
Foto: Ivars Veiliņš  Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā
augustā.
 Ritma Gaidamoviča

«Pirmais iespaids ir pozitīvs, un ceram, ka arī
mūsu meitai šeit patiks.
Vieta laba, viss jauns
un svaigs. Īpaši atzinīgi
novērtējam to, ka pastiprināti domāts par
drošību – slēdzami vārtiņi, vecākiem ieeja, tikai
nospiežot kodu, plus vēl
video novērošana, kas
citos bērnudārzos, šķiet,
nav. Tas mūsdienās ir
ļoti svarīgi. Arī personāls
jauks,» pirmos iespaidus
par jauno bērnudārzu
«Ķipari», kurā 29. augustā mācības sāks arī
četrgadīgā Elīna, stāsta
vecāki Ilze un Jānis Vāķi.
Pirmdien jaunajā pirmsskolas
izglītības iestādē «Ķipari» Pulkveža Brieža ielā 23A pirmo reizi uz
kopīgu tikšanos tika aicināti vecāki,
kuru bērni 29. augustā sāks apmeklēt šo iestādi. Vecāki iepazinās ar
bērnudārza vadību, tikās ar grupu
audzinātājām un auklītēm, kā arī
devās nelielā ekskursijā pa bērnudārzu un tā teritoriju.
Vecāki atzīst, ka pirmais iespaids
gan par iestādi vizuāli, gan bērnudārza personālu ir pozitīvs, taču,
kā izdosies sastrādāties, rādīšot

laiks. Visatzinīgāk tiek vērtēts tas,
ka iestādē viss ir jauns, bērniem
nodrošināta iespēja apmeklēt baseinu, sporta nodarbības. «Īpaši
priecājamies par to, ka ir baseins, jo
tas bērna veselībai nāk par labu. Arī
āra laukumiņi iekārtoti pārdomāti,
un bērniem būs iespēja atraktīvi
pavadīt laiku,» tā mammas Vita
Zaksa un Maija Brunava, kuru
meitas mācīsies četrgadnieku grupā. Atzinīgi «Ķiparus» vērtē arī
Kellijas mamma Oksana Belousa.
«Labu iespaidu atstāja personāls.
Šķiet, ka izraudzīta ļoti profesionāla
un pieredzes bagāta komanda, kas
ir ļoti svarīgi, jo mēs taču vēlamies,
lai mūsu bērniem pedagogi dod pēc
iespējas vairāk,» tā O.Belousa.
Tiesa, dažiem vecākiem tomēr
vēl ir neskaidrības. «Esmu mazliet
vīlusies, ka šodien bija tukšas grupiņas. Saprotu, ka iemesli ir objektīvi,
un ceru, ka līdz 29. augustam tās
būs aprīkotas. Protams, ir patīkami ienākt jaunās telpās, kur vide
sakārtota, arī par drošību domāts.
Taču mani, piemēram, mulsina
ēdināšanas jautājums. Vai tiešām
bērnu dienā varēs pabarot par 1,30
latiem? Varbūt jau var, taču – cik
lielas porcijas tad būs?!» tā Katrīnas
mamma Guļnara. Savukārt Larisa
Tamberga atzīst, ka vizuāli viņai
bērnudārzs patīk. «Taču man un arī
vairākām citām mammām nepatīk
tas, ka aktivitātes notiks tajā pašā

telpā, kur bērni gulēs. Piemēram,
privātajā bērnudārzā, kur šobrīd
mācās meita, šim mērķim ir divas
atsevišķas telpas. Kamēr bērni guļ,
aktivitāšu telpu iztīra, izvēdina.
Nezinu, kā tas notiks šeit,» tā
L.Tamberga. Aijai un Aināram,
kuru bērns sāks mācības iestādes
trīsgadnieku grupā, neapmierinātību rada tas, ka bērnudārzu bija
solīts atvērt jau 15. augustā. «Mēs
bijām ar to rēķinājušies. Vizuāli jau
šeit ir skaisti, taču vēl daudz kas
jāizdara. Mūsu grupā ierosinājām
pastiprināti domāt par drošības
jautājumiem, piemēram, logiem
uzlikt drošības slēdžus, uz ielas pie
bērnudārza uzstādīt «gulošos policistus»,» tā vecāki, piebilstot, ka arī
smilšu kastes varēja būt lielākas.
Tikšanās reizē visi vecāki uzzināja, kā sazināties ar audzinātājiem,
iepazinās ar iekšējās kārtības noteikumiem, noskaidroja aktuālos
jautājumus un saņēma sarakstu,
kurā norādīts, kas nepieciešams
mācību procesam un aktivitātēm.
Vecākus lielākoties interesēja praktiski jautājumi, piemēram, cik bieži
bērni varēs doties peldēties, kurš
viņiem izžāvēs matus, vai drīkstēs
ņemt līdzi savas rotaļlietas, kur
stāvēs bērnu personīgās mantas,
kur viņi ēdīs.
Pavisam «Ķiparos» būs vienpadsmit grupas, viena no tām
– speciālā.

Korporācija savu ēku siltinās pašu spēkiem
 Ilze Knusle-Jankevica

«Pagājušajā apkures sezonā par gāzi iztērējām
2200 latus. Sanācām
kopā un nospriedām, ka
tas ir par daudz un kaut
kas jādara lietas labā. Nolēmām, ka ēku siltināsim,
bet to darīsim pašu spēkiem,» stāsta studentu
korporācijas «Fraternitas
Imantica» biedrs Mārtiņš
Prīsis. Korporācija nolēmusi siltināt savu ēku
Kungu ielā 8.

pie ieejas abonementā izveidots
stends «Dāvinu, mainu, varu palīdzēt…». «Bibliotēku dienā apmeklē
vidēji 200 cilvēku, tādēļ radās doma
izveidot tādu kā sludinājumu vietu,
kur var izvietot informāciju par dāvināšanu, mainīšanu, palīdzēšanu un
citām aktivitātēm, balstoties ne tik
daudz uz komerciālām, cik uz cilvēciskām attiecībām,» informē bibliotēka. Tur izvietoti tādi sludinājumi kā,
piemēram, «Dāvinu garšīgus rudens
ābolus. Jāsalasa pašiem», «Mainu
narcises pret tulpēm», «Nepieciešams palīgs kartupeļu novākšanai.
Darbs tiks atalgots kartupeļos». Jāpiebilst, ka šāda veida sludinājumus
iedzīvotāji uz stenda var izvietot bez
maksas.
 Līdz 22. augustam piena produktu ražotāji, beķeri, konditori,
maiznieki un bitenieki, kā arī
amatnieki aicināti pieteikties Piena,
maizes un medus svētku tirgum,
kas notiks 27. augustā. Aģentūras
«Kultūra» kultūras darba speciāliste
Santa Sīle informē, ka īpaši gaidīti
maizes, medus un piena vai to izstrādājumu tirgotāji, bet no amatniekiem
– tie, kuru izstrādājumus var izmantot
minēto produktu ražošanā, pārstrādē
vai uzglabāšanā. Lai saņemtu tirgošanās atļauju, līdz 22. augustam no
tirgotājiem tiek gaidīts iesniegums,
reģistrācijas apliecības kopija, pārtikas tirgotājiem – papildu arī pārtikas
uzņēmuma reģistrācijas apliecības
kopija, preču sortimenta saraksts.
Pieteikumus tirgotāji var sūtīt pa
faksu 63084676, e-pastu: santa.sile@
kultura.jelgava.lv vai pa pastu uz
adresi: aģentūra «Kultūra», K.Barona
iela 6, Jelgava, LV – 3001.
 Tiem, kas mēro ceļu maršrutā
Jelgava–Rīga, jārēķinās ar neērtībām, jo sākušies A8 šosejas posma
no Olaines līdz Dalbei labās brauktuves (virzienā no Rīgas uz Jelgavu)
remontdarbi. «Latvijas valsts ceļu»
Centra reģiona Jelgavas nodaļas
vadītājs Vilnis Zadovskis skaidro, ka
satiksme darbu laikā nebūs slēgta,
bet gan novirzīta pa blakus brauktuvi. Kohēzijas fonda līdzfinansētā
projekta gaitā plānots sakārtot A8
šosejas labās brauktuves 9,55 kilometru garu posmu no 18,98. līdz
29,95. kilometram jeb no Olaines līdz
Dalbei. Satiksme remontdarbu laikā
tiks organizēta pa kreiso brauktuvi
(virziens Jelgava–Rīga).

Studentu korporācija «Fraternitas Imantica» nolēmusi siltināt savu
ēku Kungu ielā 8, turklāt darīs to pašu spēkiem. Korporācijas biedrs
Mārtiņš Prīsis stāsta, ka vispirms tiks sakārtota ēkas ielas puses fasāde,
bet pārējās – ja pietiks materiālu un atļaus laika apstākļi. «Gribētos jau
Ēkas lietderīgā platība ir 203
 Metāla vācēji iekāro pat kāziēku sakārtot līdz apkures sezonai, bet, ja uznāks sals, darbus neforsēsim nieku atstātās atslēgas. Nedēļas
kvadrātmetri, un tai ir centrālā
Foto: Ivars Veiliņš nogalē Pašvaldības policija saņēmusi
un atliksim uz nākamo gadu,» tā M.Prīsis.
gāzes apkure. Pagājušajā apkures
sezonā korporācija par apkuri mak- dotiem materiāliem un finansēm, laikā. «Plānojam noņemt veco izsaukumu, ka Lielajā ielā pie pils uz
sājusi vidēji 366 latus mēnesī. «Tā ir gan izmantojot savas zināšanas un dēļu apmetumu, nomainīt sil- gājēju tiltiņa bezpajumtnieki rauj
liela summa un tika segta no biedru darbaspēku, jo biedru vidū ir arī tumizolāciju, logus, uzlikt atpa- nost kāzinieku piekārtās simboliskās
slēdzenes, informē Pašvaldības polikaļ autentisko apmetumu un
naudas. Tāpēc nolēmām, ka ekono- profesionāli būvnieki.
cijas pārstāve Sandra Reksce. ApseĒkas rekonstrukcijas projektu sakārtot ēkas pamatus,» viņš kojot minēto adresi un tās tuvāko
miski izdevīgāk būs ēku nosiltināt.
Vispirms veicām energoauditu, kas izstrādājis korporācijas biedrs stāsta, piebilstot, ka ēkas jumts apkārtni, policijas darbinieki nevienu
uzrādīja – siltums izplūst caur ēkas arhitekts Artūrs Lapiņš, kurš ir jau nomainīts iepriekš. Pagaidām aizdomīgu personu, kura demontētu
sienām,» stāsta M.Prīsis, korporā- arī atjaunotā Svētās Trīsvienības gan nav prognozējams, cik ilgi piekārtās atslēgas, nemanīja, bet
cijas biedrs un Zemgales reģionālās baznīcas torņa projekta autors. siltināšanas darbi būs, jo vispirms tika konstatēts, ka vairākas atslēgas
Enerģētikas aģentūras direktors, Tas jau ir apstiprināts Būvvaldē, tiks sakārtota viena fasāde, tad ir bojātas.
piebilstot, ka ēkas siltināšana notiks un M.Prīsis lēš, ka darbi varētu pārējās, protams, ja būs materiāli
Ritma Gaidamoviča
pašu spēkiem – gan par pašu zie- tikt uzsākti vienas divu nedēļu un piemēroti laika apstākļi.
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Kaut arī līdz skolas sākumam atlicis tikai pusmēnesis, īpašu rosību, gatavojoties mācībām, pilsētā vēl nemana. Tomēr teju katrā grāmatnīcā var sastapt
pircējus, kas pirkumu grozā ieliek pa kādam skolas piederumam. Tirgotāji
pieļauj, ka daļa skolai sagatavojušies pakāpeniski visas vasaras garumā,
un prognozē, ka īstais «skolas bums» sāksies kuru katru dienu, taču tad,
visticamāk, iepirkties dosies lielākoties vecāko klašu skolēni – pirmo četru
piecu klašu bērnu vecāki skolai vajadzīgo tomēr cenšas iegādāties vēl vasaras
vidū. «Jelgavas Vēstnesis» ieskatās grāmatu un kanceles preču veikalos, lai
noskaidrotu, kā gatavošanās skolai norit šovasar.

Vai izjūtat, ka tuvojas
1. septembris?
Ilva Kivleniece, Jāņa Rozes grāmatnīcas Jelgavā vadītāja:
«Šis bija jau trešais gads, kad no aprīļa līdz jūlijam organizējām akciju, kuras laikā,
pērkot skolai nepieciešamo internetā, pirkumam varēja saņemt 25 procentu atlaidi.
Jāteic, ka šo iespēju arī šogad izmantoja ļoti daudzi. Aktīvākais bija jūnijs – laiks, kad
principā saraksts ar to, kas skolai būs nepieciešams nākamajā gadā, jau zināms. Cilvēki novērtē, ka bez lielas steigas visu var pasūtīt internetā, bet pēc tam pasūtījumam
atnākt pakaļ uz grāmatnīcu. Tad galvenokārt iegādājās grāmatas, darba burtnīcas, bet
kancelejas preces parasti atliek uz vēlāku laiku. Jāatzīst, ka gadu gaitā vecāku un arī
pašu skolēnu ieradumi, sagatavojoties skolai, nemainās – daļa to sāk darīt ļoti laicīgi,
turpretim citi visu atliek uz pēdējo brīdi, tādēļ jau pašlaik zinām, ka 31. augusts, 1. un
2. septembris būs ļoti aktīvs. Apzinīgākie noteikti ir pirmklasnieku vecāki – viņai skolai
sāk gatavoties jau ļoti agri, arī līdz kādai piektajai sestajai klasei viss tiek iegādāts jau
jūnijā vai jūlijā, taču, jo vecākā klasē bērns mācās, jo lielāka varbūtība, ka viss tiks atlikts
uz pēdējo brīdi. Reaģējot uz šo tendenci, esam ieviesuši akciju «Supersprīdis», ko paši
dēvējam par «glābiņu vecākiem», un tas nozīmē, ka šogad jau no 15. augusta kancelejas
preces, piemēram, pildspalvas, zīmēšanas blokus, mūsu grāmatnīcā varēs iegādāties ar
ļoti lielām atlaidēm. Līdz šim tikai retu reizi ir gadījies, ka kāda konkrēta grāmata vai
burtnīca nav pie mums uz vietas pieejama, taču nepieciešamo operatīvi pasūtām. Lai
iegādātos skolai nepieciešamos mācību līdzekļus, ar dažiem desmitiem latu jārēķinās,
taču arī šajā ziņā vērojama tendence: jo vecākā klasē mācās, jo sagatavošanās skolai
kļūst lētāka. Ja rēķinām tikai to, ko var iegādāties grāmatnīcā, tad šogad pirmklasnieka
palaišana skolā izmaksā līdz 40 latiem, vecākās klasēs sagatavoties mācību cēlienam
var par 20 – 30 latiem. Visticamāk, tagad tikai pa īstam sāksies skolas laika «drudzis»,
taču mēs tam esam sagatavojušies.»
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Gatavojamies skolai!
«Piecus gadus nodzīvoju
Amerikā, kur tad arī pieradu
plānot un visu iegādāties
laicīgi, iepirkties, kad veikalos
ir akcijas, jo, kaut arī atlaide ir
tikai daži santīmi, rezultātā tiek
ietaupīta iespaidīga summa,»
savus ieradumus atklāj Dita
Ragovska, kuras meita Stefānija
šogad uzsāks skolas gaitas 1.
klasē Jelgavas 4. pamatskolā.
Visu mācībām nepieciešamo
ģimene jūlija vidū jau bija
iegādājusies. «Skolas somu, apģērbu nopirkām jau pagājušajā
gadā, kad bija lielās atlaides. Ja
to visu vajadzētu iegādāties tagad, visticamāk, nāktos šķirties
no krietni lielākas summas, bet
mēs šo procesu «pastiepām garumā», līdz ar to arī izdevumus
izjutām mazāk. Kopumā iztērējām varbūt kādus simts latus.
Maija beigās skolotāja iedeva
sarakstu ar mācībām nepieciešamo, un iekļāvāmies 30 latos – iztērējām «Zemgales Eko» dāvanu karti veikalā «Kanclers», kuru ieguvām šķirošanas
maratona izlozē,» par veiksmi priecājas pirmklasnieces mamma, piebilstot, ka tik laicīga gatavošanās skolai arī sniedz
zināmu drošības izjūtu – mazāk iespēju, ka konkrētā darba burtnīca lielā pieprasījuma dēļ veikalā uzreiz nebūs pieejama.
Viņasprāt, skolā iedotais saraksts ir pārdomāts, taču mazliet mulsina darba burtnīcas. «Pašķirstīju un sapratu, ka kopā ar
Stefāniju atkal būs jāmācās 1. klasē, jo viss šķiet sarežģītāks nekā tad, kad skolā mācījos es,» tā Dita.
Alika šogad sāks mācības 2. pamatskolas 5. klasē, un viņa jau jūtas pietiekami liela, lai skolas preces izvēlētos pati. «Es un viņas draudzene tikai
palīdzam,» par savas draudzenes meitu saka Normunds Ustīnovs, piebilstot, ka vēl pagājušajā gadā Alikai bija mugursoma, bet nu meitene izvēlas
«kaut ko nopietnāku». Viņš neslēpj, ka attiecībā uz pirkumiem, kas nepieciešami skolai, nav sīkumaini – ja vajag un patīk, tad jāpērk, protams, par
saprātīgu cenu. Dārgākais pirkums parasti ir apģērbs un darba burtnīcas.
«Skolai vienmēr sākam gatavoties augusta sākumā – vesels mēnesis taču
vēl līdz mācībām! Ļoti ceru, ka visu nopirksim vienā dienā, jo nekā daudz
jau patiesībā nevajag – trīs darba burtnīcas, burtnīcas un klades pierakstiem, rakstāmlietas un dažādus sīkumus,» par piektklasnieces sagatavošanu skolai saka N.Ustīnovs. Bet Alikas draudzene un reizē arī klasesbiedrene
Liāna Vorobjova kopā ar mammu skolai visu iegādājusies «jau ļoti sen».

Zenta Zelle, grāmatnīcas «Zvaigzne ABC» Jelgavā vadītāja:
«Esam mazliet pārsteigti par pircēju pasivitāti, jo, ja salīdzinām mūsu grāmatnīcas
ieņēmumus pagājušā gada jūlijā un šajā, jāteic – tie ir kritušies. Arī pircēju, kas iegādājas
preces skolai, ir mazāk, taču to varbūt var izskaidrot ar ekonomisko situāciju valstī.
Tomēr pircēju aktivitāti sagaidām šīs nedēļas laikā, kad lielai daļai būs pārskaitītas
algas, līdz ar to būs līdzekļi, par ko sagatavot bērnu skolai – mēneša sākums parasti ir
tukšākais laiks. Pašlaik diezgan aktīvi tiek tērētas dāvanu kartes, ko kā sociālo palīdzību
trūcīgajām ģimenēm piešķīrusi pašvaldība, nāk arī pastāvīgie klienti, kuriem mācību
līdzekļu iegāde pie mums jau kļuvusi par tradīciju. Un šajā ziņā jau vairāku gadu
garumā nemainīga ir tendence, ka cilvēks tomēr vēlas iegādāties visu vienuviet, īpaši
tas attiecas uz mācību materiāliem – burtnīcām, kladēm, grāmatām. Jā, varbūt kāds
salīdzina cenas vairākās vietās, taču tā noteikti nav lielākā daļa pircēju. Ir tādi, turklāt
ne mazums, kas nemaz necenšas orientēties plašajā klāstā, bet uzreiz nāk pie kases un
lūdz palīdzību pārdevējam. Parasti tiek iedots skolas izsniegts mācību līdzekļu saraksts,
un pēc tā tad arī tiek atrasts viss nepieciešamais, lai skolēns būtu «nokomplektēts»
mācībām. Aizvien populārāki kļūst saraksti, kas izdrukāti no interneta, kur norādīts
viss nepieciešamais katrai skolai, katrai klasei. Jāatzīst, ka saraksts salīdzinājumā ar
pagājušo gadu ir mainījies. Esam ievērojuši, ka, teiksim, darba burtnīcas, kuras konkrētai klasei noteiktā mācību priekšmetā pirka pagājušajā gadā, šajā vairs nav jāpērk.
Cik dzirdēts, nepieciešamo darba burtnīcu skaits vispār šajā gadā ir mazāks, īpaši
jau tas attiecas uz vecākajām klasēm. Lai sagatavotu bērnu skolai, tikai par mācību
līdzekļiem vien vecāki iztērē vidēji 40 – 50 latus, taču, jāatzīst, ar tādu pašu summu
vecāki rēķinājās arī pērn.»

Olgas Kaktiņas ģimenē ir viens skolēns – Alise Karalīna šogad sāks mācības
4. klasē. «Šodien sagadījās brīvāks laiks, tāpēc nolēmu iegādāties visu skolai
nepieciešamo. Jā, zinu, ka ir ģimenes, kuras salīdzina cenas vairākos veikalos,
gaida akcijas, iepirkties dodas vairākkārt, taču, neslēpšu, es tam esmu mazliet
par slinku – man svarīgi, lai visu varu iegādāties vienā reizē,» tā Olga. Kaut arī
iepirkties Olga devusies bez meitas, viņas gaume mammai skaidra: pašlaik
topā ir Bārbijas un «Hello, Kitty» zīmols. «Tāpēc jau klades un burtnīcas nākas
pirkt dārgāk – piemēram, burtnīcu varētu iegādāties par septiņiem santīmiem, bet man jāpērk par 19, jo uz vāciņa tai ir tas «Hello, Kitty». Par laimi,
mūsu ģimene to pašlaik var atļauties,» tā Olga, neslēpjot prieku par to, ka
šogad var ietaupīt uz darba burtnīcām. Proti, 3. klasē Alisei Karalīnai vajadzēja
divpadsmit darba burtnīcas, 4. vajadzēs tikai trīs. Mamma lēš, ka kopumā
skolas piederumiem tiks iztērēti kādi 40 – 50 lati; pagājušajā gadā vajadzēja
70 – 80 latus. «Apģērbu pērkam visa gada garumā, tāpēc speciāli skolai neko
nepakārtojam, arī skolas soma Alisei Karalīnai būs no pagājušā gada – somu pērn viņai atveda no ārzemēm, tā ir ļoti ērta
un kvalitatīva. Arī penālis būs vecais – tas bija diezgan dārgs, taču arī ļoti labs – atliks vien nomainīt rakstāmlietas.»

Ilze Riekstiņa, grāmatnīcas «Arga» vadītāja:
«Vasaras vidū vienmēr aktīvākie bijuši 1. – 4. klašu skolēnu vecāki – viņi visu skolai
nepieciešamo iegādājas jau savlaicīgi, bet lielāki bērni nogaida. Reizēm jau viņiem arī
nav detalizēta saraksta, kādi mācību materiāli skolai nepieciešami, un viņi gaida 1.
septembri, lai iegūtu lielāku skaidrību. Jāatzīst, ka pašlaik ļoti aktīvas ir daudzbērnu
ģimenes, jo skolas precēm tām piedāvājam desmit procentu atlaidi. Lielākoties mācību
grāmatas nodrošina skola, un bērnam pašam jāiegādājas vien darba burtnīcas un kancelejas preces. Tam tiek tērēti apmēram 40 lati – 20 par darba burtnīcām un tikpat par
kancelejas precēm, tostarp papīru. Arī iepriekšējos gados lielākā pircēju aktivitāte tomēr
bija augusta vidū – kad vecāki ir saņēmuši algu, kad skolotājiem beidzas atvaļinājums,
tad arī sākas tā lielākā rosība, tādēļ precīzāks priekšstats par cilvēku ieradumiem,
gatavojot bērnu skolai, līdzekļiem, ko viņi šim mērķim gatavi atvēlēt, būs vēlāk. Taču,
domāju, situācija būtiski neatšķirsies no pagājušā gada, jo cenas nav īpaši augušas
– varbūt par pāris santīmiem dārgāk maksā darba burtnīcas.»

52 lati – no tādas summas veikalā nācās šķirties Tatjanai Kolkovskai, iegādājoties skolas piederumus dēlam Aināram, kurš sāks mācīties 1. klasē,
un Artūram, kurš šogad ies 4. klasē. «Un tā ir tikai daļa no mūsu ģimenes
izdevumiem! Vēl jau jāpērk apģērbs un apavi. Vasaras sākumā abiem saviem
skolniekiem nepieciešamās darba burtnīcas pasūtīju internetā un tās iegādājos ar 25 procentu atlaidi – samaksāju kādus 40 latus. Arī skolas somas
abiem jau nopirktas – tētis pamanīja lielas atlaides un kvalitatīvas somas, kas
maksāja, šķiet, latus divdesmit, nopirka par kādiem astoņiem latiem katru,»
stāsta Tatjana, neslēpjot, ka pirmklasnieks ģimenei ir «dārgāks prieks», taču
taupīt uz to nedrīkst. Viņa vērtē, ka Artūra sagatavošana skolai izmaksā
tikpat, cik pagājušajā gadā. «Nu varbūt par pāris latiem dārgāk, jo dažas
lietas skolas iedotajā sarakstā nākušas klāt, piemēram, pagājušajā gadā nevajadzēja pirkt papīra nazi, gofrēto kartonu.
Tie gan tādi sīkumi, bet uz tiem jau arī «salasās» tā summa,» saka mamma. Arī šoreiz skolas lietas pirktas kopā ar dēliem,
lai paši var izvēlēties, kādās kladēs un burtnīcās rakstīt. «Man patīk klades ar mašīnām un putniem, bet lielas izvēles jau
nav – lietu, kas piemērotas meitenēm, veikalā ir daudz vairāk,» spriež 4. klases skolnieks Artūrs.

Edmunds Barkāns, SIA «Kanclers pluss» valdes priekšsēdētājs:
«Apzinīgākie, protams, ir jaunāko klašu skolēnu vecāki, kuri lielākoties visu skolai
nepieciešamo jau nopirkuši vai iegādājas pašlaik, un tā bijis katru gadu. Savukārt
pusaudži un vecāko klašu skolēni, kuri mācību piederumus iegādājas paši, tagad vien
iepazīstas ar piedāvājumu, meklējot kādu «rozīnīti». Ja atrod, nopērk, bet nopietnāk šim
jautājumam pievērsīsies tuvāk septembrim. Mums ir svarīgi, lai jelgavnieki «Kanclerā»
var iegādāties visu, kas nepieciešams, vienā reizē. Citādāk ir ar mācību grāmatām
un darba burtnīcām, kuras, ja tā nav uz vietas veikalā, var pasūtīt. Tuvojoties skolas
laikam, esam padomājuši arī par dažādām akcijām, piemēram, pērkot somu līdz 15.
augustam, var saņemt dāvaniņu; tāpat, iepērkoties vismaz par pieciem latiem līdz 15.
septembrim, čeks piedalās loterijā, kurā var laimēt velosipēdu, datoru un trīspadsmit
citas balvas; atlaides, kā ierasts, mums ir arī daudzbērnu ģimenēm. Šogad ļoti izjūtam,
ka iepērkoties cilvēki vairāk domā līdzi saviem pirkumiem. Piemēram, skolēniem un
bērnudārzniekiem esam izdalījuši «Kanclera» kalendāriņus, kas nodrošina septiņu
procentu atlaidi vienam pirkumam mūsu veikalos. Ja iepriekšējos gados kalendāriņu
priekšrocības izmantoja mazākiem pirkumiem, tad šovasar jau var novērot, ka tas
tiek darīts, veicot lielāku pirkumu, jo tas vienlaicīgi nozīmē arī lielāku ietaupījumu.
Taču, kopumā vērtējot, pircēju ieradumi gadu gaitā tomēr nav mainījušies – īsi pirms
septembra, visticamāk, aktivitāte būs ievērojami lielāka nekā jūnijā vai jūlijā. Jāatzīst,
ka arī savā ģimenē skolai sagatavojušies vēl neesam – to darīsim tuvākajā laikā.»
Sagatavoja Sintija Čepanone, foto Ivars Veiliņš

Palīdzi
sagatavoties skolai!
Sabiedrības integrācijas pārvalde (SIP) un sieviešu biedrība
«Harmonija» jau septīto gadu
aicina jelgavniekus iesaistīties
labdarības akcijā «Ar prieku pretī
zināšanām», kuras laikā var ziedot dažādus skolas piederumus
maznodrošinātajām daudzbērnu
ģimenēm. Šajā reizē plānots atbalstīt trīs daudzbērnu ģimenes,
kurās kopā aug 15 bērni no divu
līdz 19 gadu vecumam.
Ziedojumus nogādāt akcijas organizatoriem varēs no 15. līdz 24.
augustam darbdienās no pulksten
9 līdz 16 SIP Sarmas ielā 4. Tas
iespējams arī citā laikā, taču
tad iepriekš jāsazinās pa tālruni
63005467. Akcijas noslēguma
pasākums notiks 25. augustā.

«Vai, nemaz nerunājiet par gatavošanos skolai – tas
iznāk tik dārgi, bet kur tad lai mēs dabūjam tik lielu
naudu?!» saka Franciska Kleina, kuras dēlam Ruslanam 1. septembrī jāuzsāk mācības trešajā klasē Jelgavas Speciālajā internātpamatskolā. Tiesa gan – līdz
šim Franciska izmantojusi iespēju saņemt pašvaldības
palīdzību, jo arī iepriekšējos gados skolai gatavošanās procesu atvieglojusi dāvanu karte, ko trūcīgās
ģimenes var saņemt kā sociālo palīdzību no pašvaldības. «Protams, esmu ļoti pateicīga pašvaldībai un ļoti
novērtēju, ka mums iedod vismaz kaut kādu naudu,
bet 40 lati – tā tomēr ir maza summa. Jā, sākumam
jau pietiek, bet neviens nepadomā par to, ka otrajā pusgadā skolas piederumi jāatjauno, jo
tie ir nolietojušies, vai jāpapildina, jo kaut kas vienmēr vēl jānopērk klāt,» saka Franciska, kuras
dēlam dāvanu karte skolas piederumu iegādei piešķirta «Zvaigznes» grāmatnīcā un «Argā».
Viņasprāt, optimāla summa, par kuru varētu pienācīgi sagatavoties skolai, būtu 80 lati. «Un
tagad man jādomā, kur tos otrus 40 latus lai ņemu, jo bērns skolā jālaiž, bet vēl jau sporta
tērps jānopērk, jauns apģērbs. Tad nu staigāju pa visiem veikaliem un gaidu akcijas,» tā Ruslana mamma, sakot, ka viņai ir divi dēli – vecākais ir invalīds un skolā nav gājis nevienu dienu,
jaunākais mācīties sācis gadu vēlāk, jo laikā, kad bērnam vajadzēja sākt skolasgaitas, ģimene
bija aizbraukusi strādāt uz Angliju. «Tagad darba nav ne te, ne tur. Praktiski vienīgie mūsu ienākumi ir dēla invaliditātes pensija un bērnu nauda – kopā ap 160 latiem,» saka F.Kleina.
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Nedēļas nogalē
– triāls ar diskotēku

13. un 14. augustā Ozolnieku novada
«Priežkalnos» notiks Baltijas un Latvijas sacensības triālā. Organizators Egils Agarskis
sola, ka sestdienas vakarā būs arī diskotēka
un dažādas sportiskas aktivitātes un atrakcijas. Sestdien pulksten 11 sāksies Baltijas
čempionāta triālā 3. posms. Gaidāms, ka
ieradīsies arī sportisti no kaimiņvalstīm, lai
cīnītos par pozīcijām kopvērtējumā. Savukārt svētdien pulksten 11 sāksies Latvijas
čempionāta triālā 3. posms, kā arī notiks
Sherco motociklu desmitgades Latvijā balvas izcīņa. Arī te gaidāma intriga, jo vietas
uz pjedestāla vēl brīvas, turklāt visasākās
cīņas norisināsies starp Agarska triāla
kluba sportistiem Renāru Agarski, Andri
Grīnfeldu un Kasparu Vērnieku.
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Lakrosa izlasei jauna pieredze

Latvijas vīriešu
lakrosa izlase kārtējo reizi
pārliecinājās, ka
ASV/Kanādas
apvienotā komanda «Gatorade» ir galvastiesu pārāka – starptautiskā turnīra «Lacross
Summer festival 2011», kas notika Jelgavā,
ZOC, finālā mūsu valstsvienība viesiem piekāpās ar 6:14. Finālā Latvijas rezultatīvākie
spēlētāji bija Gatis Zeps, Ainārs Liekniņš un
Edgars Tauteris (Jelgavas klubs «Mītava»).
Turnīrs bija kā izlases gatavošanās nākamā
gada pasaules čempionātam, un tajā piedalījās četras Latvijas izlase un klubu komanda,
Polijas izlase un ASV/Kanādas komanda.

«Mītava Open» fināls
prātnieku virsvadībā

Hokejisti pieteikušies virslīgai

Lai piedalītos Latvijas hokeja čempionāta
virslīgā, klubiem līdz 16. augustam jāiesniedz vārdiskais pieteikums. «Zemgale/
JLSS» tam ir gatava, turklāt komandu jaunajā sezonā vadīs cits treneris – Jevgeņijs
Linkevičs, kurš ir hokeja leģendas Elmāra
Baura audzēknis, 80. gados bijis komandas «Dinamo» uzbrucējs un izcīnījis valsts
čempiona titulu, vēlāk trenējis Latvijas
junioru izlasi, jauniešu komandu «Latvijas
Bērzs 79» un komandu «Pārdaugava-1»,
kurā spēlēja tādi šodien zināmi hokejisti kā
Juris Klodāns (šobrīd JLSS treneris), Rodrigo
Laviņš, nu jau bijušais «Zemgale/JLSS»
treneris Ronalds Ozoliņš, Kārlis Skrastiņš,
Oļegs Sorokins, Artis Ābols, Aigars Cipruss
un Aleksandrs Ņiživijs. Pēc tam J.Linkevičs
strādājis par treneri ASV un Kanādā.

Uzvar «Liepājas metalurgu»

FK «Jelgava» ZOC
ar rezultātu 3:2
(1:2) uzvarēja SK
«Liepājas metalurgs». Spēles
rezultātu atklāja
viesi 8. minūtē,
bet drīz pēc Vladislava Kozlova sitiena tika panākts izlīdzinājums. 13. minūtē otrreiz bumbu vārtos
raidīja liepājnieks Vladimirs Kamešs. Lai gan
21. minūtē noraidīja pretinieku vārtsargu
Pāvelu Šteinboru, jelgavniekiem izlīdzināt
rezultātu izdevās tikai 54. minūtē, kad vārtus
guva Aleksandrs Kļimovs. Viņš savus otros
vārtus guva 91. minūtē un pielika spēlei
treknu punktu. Nākamā spēle – 13. augustā
pulksten 18 Daugavpilī pret «Daugavu».

Basketbola izlase
«atrādīsies» jelgavniekiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: no
organizatoru
arhīva
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 13. augustā, no pulksten 10 Zemgales Olimpiskā
centra stadionā notiks grupas «Prāta vētra» organizētā
amatieru minifutbola turnīra
«Mītava Open 2011» fināls. Tajā
piedalīsies 18 komandas – sešu
posmu labākās komandas
(katra posma pirmais trijnieks),
tostarp jelgavnieki «Bastions
Apsardze/JSFB». Ieeja pasākumā ir bez maksas.
Organizatori sola ne tikai aizraujošas un
azartiskas futbola spēles, bet arī dažādas izklaides skatītājiem. «Pārtraukumos notiks
jau tradicionālais pendeļu konkurss, kurā
dalībniekiem būs jāizpilda soda sitieni no
trīs vai deviņu metru attāluma, bet vārtus
sargās kāds no grupas «Prāta vētra» puišiem. Tāpat notiks Zvaigžņu spēle, kurā
spēkiem mērosies prātnieki un turnīra atbalstītāju izveidotā komanda, kurā var būt
sabiedrībā zināmi dažādu jomu pārstāvji,»
stāsta organizatoru pārstāve Sigita Kaņepe.
Vēl neiztrūkstošs ir turnīra talismans – Mītavas alnis – un karsējmeitenes.
Tāpat būs padomāts par mazākajiem
apmeklētājiem – viņiem sarūpēta vesela
atrakciju telts. S.Kaņepe stāsta, ka tajā
varēs gan zīmēt, gan krāsot, gan līmēt,

Turnīrā
notiks arī jau
tradicionālais
pendeļu konkurss, kurā
dalībniekiem
būs jāizpilda
soda sitieni
no trīs vai
deviņu metru
attāluma,
bet vārtus
sargās kāds
no grupas
«Prāta vētra»
puišiem.

gan piedalīties dažādos konkursos, gan sist
vārtos bumbu. Tāpat šī būšot lieliska iespēja
satikt mūziķus neoficiālā gaisotnē, kopā
nofotografēties, palūgt autogrāfus. ««Prāta
vētras» dalībnieki ir solījuši, ka Jelgavā būs
visi,» piebilst S.Kaņepe.
Finālā piedalīsies visu sešu čempionāta
posmu (Zemgales, Kurzemes, Vidzemes,
Ziemeļaustrumlatvijas, Latgales un Rīgas)
pirmo trīs vietu ieguvēji, kuri sacentīsies par
galveno balvu – 3000 latiem. Interesanti,
ka dažas komandas piedalījās vairākos vai
pat visos posmos, mēģinot iekļūt finālā.
Šogad «Mītava Open» startēja arī vairākas
komandas no Jelgavas. Finālā gan iekļuva
tikai viena, bet pavisam nedaudz pietrūka
«FK 87» – viņiem Rīgas posmā 4. vieta.
Citos posmos startēja arī «Gzonakasilka»,
AFK «Yard», «CBS Igate».
Jāpiebilst, ka «Mītava Open» turnīrs
notiek jau trešo gadu, bet pirmo reizi kāds
no sacensību posmiem norisināsies Jelgavā,
«Prāta vētras» mūziķu dzimtajā pilsētā.

9.50
10.00
16.00
16.45
17.10
17.35
18.00

Atklāšanas uzruna
Spēļu sākums
Pendeļu konkurss skatītājiem
Zvaigžņu spēle
Spēle par 3. – 4. vietu
Spēle par 1. – 2. vietu
Apbalvošanas ceremonija

Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas vīriešu basketbola
izlase divas pārbaudes spēles aizvadīs arī Jelgavā, Zemgales
Olimpiskajā centrā. Pirmā spēle jau sestdien, 13. augustā,
pulksten 19 ar Krievijas valstsvienību, bet otrā – 27. augustā
pulksten 17 ar Lielbritānijas izlasi. Pirms gaidāmās pārbaudes
spēles piedāvājam ekspresinterviju ar izlases kapteini Jāni Blūmu
un galveno treneri Ainaru Bagatski.

Ainars Bagatskis,
izlases galvenais
treneris

Jānis Blūms,
izlases
kapteinis

Kādi ir šīs izlases lielākie trumpji?
Jaunības maksimālisms un vēlme sevi pierādīt visaugstākajā līmenī.

Esam jauna komanda, kas ar katru spēli
var spēlēt aizvien labāk. Ir daudz jaunu
spēlētāju, kuri grib sevi parādīt visai Eiropai.
Viņiem ir ļoti laba iespēja to izdarīt, un ar
augstu motivāciju var paveikt lielas lietas.

Kas ir šīs izlases Ahileja papēdis?
Tieši tas pats: mēs esam jauni, ambiciozi,
turklāt lielākā daļa nav spēlējuši šādos
turnīros.

Pieredzes trūkums. Grupas turnīrā mums
būs darīšana ar pretiniekiem, kuru sastāvos
būs vīri ar NBA un Eirolīgas rūdījumu. Protams, noderētu arī kāds ļoti garš spēlētājs
zem groza. Taču sastāvā esošie centri ir
malači – visi cīnās, nevienam pretiniekam
neklāsies viegli.

Kāpēc no lielā pasākumu klāsta iesakāt nākt tieši uz basketbolu?
Šogad spēlēsim agresīvu, ātru, ar ātrām
situācijas maiņām un vienlaikus arī gudru
basketbolu. Domāju, ikvienam ir jāredz, kā
spēlē savas valsts izlase.

Tāpēc, ka basketbols ir visinteresantākā
spēle, turklāt Latvijas valstsvienība Jelgavā
spēlēs pirmo reizi! Daudzi no mums, izlases
spēlētājiem, sezonu pavada ārzemēs, un
Latvijā laukumā esam redzami reti. Jelgavā
varēs redzēt, kā, piemēram, sezonas laikā
progresējis Rolands Freimanis, ko iemācījies
Dāvis Bertāns. Būs ko redzēt arī pretinieku
komandās, piemēram, Krievijas izlases līderi
NBA zvaigzni Andreju Kiriļenko un Lielbritānijas komandas spožāko spēlētāju Luolu
Dengu no «Chicago Bulls».

Ko Jelgavā varēsim redzēt spēlēs pret Krievijas un Lielbritānijas izlasēm?
Pirmās desmit dienas izlase strādā pie fiziskās
sagatavotības, spēlētājiem ir milzīga slodze.
Uz spēli pret Krieviju būsim vislielākajā «fiziskajā bedrē», tāpēc spēles iznākums nav
jāuzskata par objektīvu rādītāju, ka tāds ir
mūsu līmenis. Savukārt spēle pret Lielbritāniju būs pēdējā pārbaudes spēle pirms paša
čempionāta, bet arī tas nav nekāds rādītājs.
Bieži pirms paša turnīra spēlētāji domās jau ir
tur, un tas traucē koncentrēties, tas ir papildu
spiediens no malas, tāpēc spēlētāji nevar
parādīt savu labāko sniegumu. Turklāt gan
Krievijas, gan Lielbritānijas, gan visas pārējās
čempionāta komandas ir daudz pieredzējušākas par mūsējo.

Domāju, ka būs divas ļoti atšķirīgas spēles.
Divas nedēļas esam smagi trenējušies,
tāpēc vēl jūtamies pasmagi. Protams, ar
Krieviju centīsimies nospēlēt labāk nekā
pirmajos pārbaudes mačos Klaipēdā, tomēr
ļoti kvalitatīvu basketbolu šosestdien vēl
nesolām. Savukārt pēc divām nedēļām ar
Lielbritāniju aizvadīsim pēdējo pārbaudes
spēli – tad jau mums vajadzētu būt Eiropas
čempionāta ritmā.

Sporta pasākumi
 13. augustā pulksten 10 – grupas
«Prāta vētra» rīkotā minifutbola turnīra
«Mītava Open» fināls (ZOC).
 13. augustā pulksten 11 – Baltijas
čempionāta triālā 3. posms (Ozolnieku
novada Garozas «Priežkalnos»).
 13. augustā pulksten 19 – Latvijas
vīriešu basketbola izlases pārbaudes spēle
ar Krievijas izlasi (ZOC).
 14. augustā pulksten 10 – Zemgales
bērnu čempionāts futbolā 2004. g.dz.
(ZOC).
 14. augustā pulksten 11 – Latvijas
čempionāta triālā 3. posms (Ozolnieku
novada Garozas «Priežkalnos»).
 15. augustā pulksten 14 – Zemgales
jaunatnes čempionāts futbolā U-14: JFC
«Jelgava» – FK «Kuldīga» (ZOC).
 17. augustā pulksten 12 – LČ spēle
futbolā U-13: JFC «Jelgava» – SK «Babīte»
(ZOC).
 17. augustā pulksten 19 – virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – «Skonto» (ZOC).
 18. augustā pulksten 16 – orientēšanās sacensību «Alnis 2011» 11. kārta
(Aizupē).
 19. augustā pulksten 19 – Zemgales
čempionāts futbolā: JFC «Jelgava-Juniors»
– FK «Ozolnieki» (ZOC).
 20. augustā pulksten 12– Jelgavas
atklātais čempionāts burāšanā. Regate
ķīļjahtām un mikrokreiserjahtām (Jelgavas
Jahtkluba bāzē).
 20. augustā pulksten 16 – 1. līgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava 2» – RFS
(ZOC).
 25. augustā pulksten 16 – orientēšanās sacensību «Alnis 2011» 12. kārta
(Kalnciema vidusskolā).
 27. augustā pulksten 10 – DAD Jelgava čempionāta 3. posms driftā, dragreisā
un autoorientēšanās (sporta kompleksā
«Rullītis»).
 27. augustā pulksten 17 – Latvijas
vīriešu basketbola izlases pārbaudes spēle
ar Anglijas izlasi (ZOC).
 29. augustā pulksten 14 – LČ spēle
futbolā U-16: JFC «Jelgava» – FK «Ventspils
OC» (ZOC).
 31. augustā pulksten 11 – Zemgales
jaunatnes čempionāts futbolā U-16: JFC
«Jelgava» – FK «Salaspils» (ZOC).

Meklē darbu
Celtnieks. Tīru un laboju skursteņus,
mūrīšus un plītis. Tālrunis 27478204.
Sieviete meklē pavāra vai kādu citu darbu.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 26707287.
Sieviete – auklītes vai veca cilvēka
aprūpētājas darbu. Tālrunis 29828932.
Masieris. Tālrunis 29649375.

Piedāvā darbu
SIA «EK Auce» aicina darbā kvalificētas(-us),
strādāt gribošas(-us) šuvējas(-us).
Tālrunis 29226133.

Pērk
Pērk meža īpašumus.
Cena no 1000 – 5000 Ls/ha. Tel. 29161998.
Firma pērk cirsmas, meža īpašumus.
Samaksa tūlītēja. T. 20371498, 26596934.
Pērku gleznas, porcelāna figūras, dekoratīvos šķīvjus, vāzes, sudraba – zelta monētas, ikonas un mēbeles. T.27166669.
Metāllūžņus (visu veidu).
Braucam pakaļ. T.26984528

Dažādi
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.

Aizsaulē aizgājuši

Ar ko asociējas Jelgava?
Jelgava ir studentu pilsēta! Vēl kā LU students Jelgavā spēlēju gan universitāšu, gan
starptautiska mēroga spēles. Man patīk šī
pilsēta – tajā ir laba basketbola gaisotne.
Un varbūt nākotnē Jelgavā būs labāka
basketbola komanda nekā bija līdz šim, jo
pilsētā ir basketbola tradīcijas.
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Pirmā doma – ar plūdiem un Kasparu Kambalu. Savulaik jaunatnes līgā bieži iznāca
spēlēt Jelgavā – netālu no tās smukās pils.

Foto: no Latvijas Basketbola
savienības arhīva

TAMĀRA ŠVIKA (dz. 1940. g.)
VACLAVS SMUĻKO (dz. 1942. g.)
ANDRIS RINKEVICS (dz. 1980. g.)
MARIANNA VAŠKEVICA (dz. 1929. g.)
TATJANA LAGOCKA (dz. 1922. g.)
VENIAMINS STOMA (dz. 1935. g.).
Izvadīšana 11.08. plkst.16 Bērzu
kapsētā.
STASIS FRANKUS (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 11.08. plkst.12 Zanderu
kapsētā.
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15. augusts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1254.sērija.
9.25 «Mīla kā sapnis». Romantiska drāma. 2008.g.
11.05 «Eirobusiņš».*
11.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.00 Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas
svētki Aglonā.
14.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Es – savai zemītei».*
15.15 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Surikātu raibā dzīve 3».
Dokumentālu filmu seriāls. 32.sērija.
16.40 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 3. un 4.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1254.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa Mantinieki».
LTV seriāls. 46.sērija.
19.30 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 9.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «15 stāsti par jauno». 1.daļa – atmiņu animācijas.
2011. gadā gaidāmā PSRS sabrukuma 20. gadadiena rada piemērotu brīdi pārskatīt mūsu neseno
vēsturi un pastāstīt par to pasaulei, kas bieži
vien joprojām pieturas pie propagandas radītām
klišejām. Tāpēc tapis starptautisks multimediju
projekts “15 stāsti par jauno”, kura neatņemama
sastāvdaļa ir unikāla bērnības atmiņu kolekcija
– vienkāršu cilvēku bērnības atmiņu stāstu
zīmētās versijās. Filmas tapušas pēc iepriekš
atlasītiem atmiņu stāstiem no 15 valstīm, kuras
savulaik bija iekļautas PSRS.
21.15 «Lūzumlaiks. 1991.gada 21.augusts».
21.20 «Veisenzē sāga». Daudzsēriju mākslas filma. 2010.g. 4.sērija.
22.15 «Viss notiek».
22.45 «Latvija var!»*
23.15 «Nakts ziņas».
23.30 «Garīgā dimensija».
24.00 «Aglonas dienasgrāmata».*
0.45 «De facto».*

LTV7
7.35 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok. filma.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 382.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 6.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 32.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 99.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Ņižņekamskas Ņeftehimik. 2010.gads.*
15.45 «Mežonīgās sirdis». Seriāls. 6.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 32.sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 382.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 3.sērija.*
20.00 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 10.sērija. Islama mistiskā novirziena sūfisma piekritēji piekopj
tādu pašu dzīvesveidu un reliģiskos rituālus kā
tradicionālie musulmaņi. Vienīgā atšķirība ir tā, ka
viņi praktizē īpašu meditācijas veidu – virpuļdeju.
Dejotājs griežas ap savu asi. Viena dejotāja roka
pacelta pret debesīm, bet otras rokas plauksta
pavērsta pret zemi. Tādā veidā tiek simbolizēta
Allāha svētība, kas caur derviša rokām sasniedz
uz zemes dzīvojošos ļaudis.
20.55 «SeMS vasarā».*
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 99.sērija (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «SeMS».
23.35 «Ģimenes detektīvs». Itālijas daudzsēriju mākslas
filma. 2005.g. 6.(noslēguma) sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.40 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 74.sērija.
10.05 «Spiegu bērni 2». Piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
12.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 5.sērija.
13.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 178.sērija.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.35 «112». Vācijas seriāls. 67.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 6.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 163.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 164.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Nekad nepadodies!» ASV sporta drāma. 2008.g.
23.15 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 5». Seriāls. 3.sērija.
Migels Alvaress atgūstas slimnīcā pēc kārtējiem
ievainojumiem. Glins viņam atklāj, ka, ja nazis
būtu ietriecies kaut dažus centimetrus uz kreiso
pusi, viņš būtu miris. Moraless apsola Migelam,
ka latīņamerikāņi viņam pāri nedarīs. Redzot, cik
labi strādā Migela programma, viens no kameras
biedriem, vārdā Veless, vēlas tai pievienoties. Tikai viens nosacījums – viņam jānogalina Guerra.
0.35 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 13.sērija.
1.30 «Smita kungs un kundze». Spraiga sižeta komēdija. 2005.g.

3.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 163. un 164.sērija.

TV3
5.00 «Laikavīrs». 13.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 3». 56.sērija.
6.30 «Esi gardēdis!»*
7.00 «Samsons un Neons». Anim. ser. 1.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 19.sērija.
7.40 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 7.sērija.
8.05 «Simpsoni 9». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
9.00 «Neuzveicamais banzuke».*
9.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.20 «Māmiņu klubs».*
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 75.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 248.–250.sērija.
14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 9.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 146.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 133. un 134.sērija.
18.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Kobra 15». Seriāls. 5.sērija. Uz lielceļa notiek
nežēlīga slepkavība. Dīters Bonrāts identificē
mirušo Riku Fāberu kā sava dēla darījumu partneri. Tā kā Fābers ticis iepriekš sodīts par narkotiku
glabāšanu un viņa mašīnā mētājas viens miljons
eiro, Bens un Semīrs domā, ka viens narkotirgonis
ir nogalinājis otru. Bet tad detektīvi atklāj, ka
Fābers kādu ir šantažējis. Bonrātam un viņa
dēlam uzbrūk, un abi pazūd bez pēdām.
22.10 «C.S.I. Ņujorka 6». Seriāls. 12.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris». Seriāls. 8.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.50 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 5.sērija.
1.40 «Atkal neprecēti». Seriāls. 4.sērija.
2.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 9.sērija.
2.50 «Laikavīrs». Seriāls. 13.sērija.
3.30 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 56.sērija.
4.15 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 146.sērija.

16. augusts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1255.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.40 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 9.sērija.
10.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.20 «Ūdens puika». Itālijas ģimenes filma. 2005.g.
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «Viss notiek».*
14.00 «Latvija var!»*
14.30 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 31.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Rullē droši!» Videofilma.*
16.15 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 32.sērija.
16.40 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 5. un 6.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1255.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa Mantinieki».
LTV seriāls. 47.sērija.
19.30 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma.
10.sērija. 1939. gads. Tomass un Mareta beidzot
ir atraduši savu laimi, taču pie debesmalas jau
biezē draudīgi mākoņi. Adeles un Leo attiecības
ir sarežģījušās. Indreks atklāj, ka viņš ir iejaukts
velnišķīgā intrigā. PSRS spiediena rezultātā
Igaunijas valdība piekrīt izveidot tās bāzes vietas
savā teritorijā.
20.30 «Panorāma».
21.13 «15 stāsti par jauno». 1.daļa – atmiņu animācijas.
21.15 «Lūzumlaiks. 1991.gada 21.augusts».
21.20 «Jauna nedēļa».
22.05 TV pirmizrāde! «PSRS pēdējās dienas».
Francijas dokumentāla filma. 2010.g.
23.05 «Naudas zīmes».
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
psiholoģijas doktore Guna Svence. Tiešraide.
0.15 «Kad stārķis palidojis garām». 1.sērija.

LTV7
7.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 383.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 1.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 33.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 100.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «1000 jūdzes Transilvānijā». 3.sērija.*
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Ņižņijnovgorodas Torpedo. 2010.gads.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 1.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 33.sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 383.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 4.sērija.*
20.05 «Tavs auto».
20.35 «Autosporta programma nr.1».
21.05 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 5.sērija.
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 100.sērija.
22.55 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Motociklisti».
23.45 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.

tv programma
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 75.sērija.
10.05 «Bezgalīgais stāsts 2». Pasaku filma. 1991.g.
12.05 «Supernatural 2». Seriāls. 6.sērija.
13.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 179.sērija.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.30 «112». Vācijas seriāls. 68.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 7.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 165.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 166.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mīla – tas ir tikai vārds». Vācijas drāma. 2010.g.
23.05 «Ziemeļu zeme». ASV drāma. 2005.g.
1.25 «Policisti». ASV krimināldrāma. 1997.g.
3.05 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 5». ASV seriāls. 3.sērija.
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 165. un 166.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 1.sērija.
5.50 «Ņujorkas ielās 3». 57.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 2.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 24.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 20.sērija.
7.40 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 8.sērija.
8.05 «Simpsoni 9». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
9.00 «Mendija un slepenā eja». Ģim. piedzīv. f.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 76.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 251.–253.sērija.
14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 10.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 147.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 135. un 136.sērija.
18.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Melu teorija 2». Seriāls. 31.sērija. Laitmens nonāk
sarežģītā situācijā, kad draud nākt gaismā viņa
atkarība no nelegālajām cīņām. Pagrīdes cīņu
klubā, kuru viņš mēdz apmeklēt, atrod mirušu
cīnītāju, tādēļ pastāv risks, ka citi uzzinās par
Kela Laitmena aizraušanos ar azartspēlēm un
derībām. Tikmēr Fosteres romāns ar doktoru
Bērnsu ievirzās nevēlamā gultnē, jo viņa atklāj
biedējošu noslēpumu.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». Seriāls. 12.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». Seriāls. 24.sērija.
24.00 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 6.sērija.
0.55 «Paldies par pirkumu!» Seriāls. 5.sērija.
1.25 «Paldies par pirkumu! 2». Seriāls. 1.sērija.
1.45 «Cīņas likums 2». Seriāls. 10.sērija.
2.35 «Tekila un Boneti». Seriāls. 1.sērija.
3.25 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 57.sērija.
4.10 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 147.sērija.

17. augusts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1256.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.40 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 10.sērija.
10.50 «Jauna nedēļa».*
11.35 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.50 «100.panta preses klubs».*
13.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.05 «Naudas zīmes».*
14.25 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 32.sērija.
15.20 «Projekts Vizuālā Latvija». Susāju pagasts.*
15.35 «Kopā» (ar subt.).*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 7. un 8.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1256.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa Mantinieki».
LTV seriāls. 48.sērija.
19.30 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 11.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «15 stāsti par jauno». 1.daļa – atmiņu animācijas.
21.20 «Lūzumlaiks. 1991.gada 21.augusts».
21.25 «100 g kultūras speciālizlaidums». Diriģentu Imanta
un Gido Kokaru 90.jubilejas raidījums.
22.25 «Brāļi Kokari». Rīgas kinostudijas
dokumentāla filma. 1978.g.
22.50 «Zebra».
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Vides fakti».*
23.50 «Izvēlies zaļi!»*
0.20 «Zaķusalas ritmi 2». 1987.g.

LTV7
7.35 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 384.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 2.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 34.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 101.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «1000 jūdzes Transilvānijā». 4.sērija.*
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Jaroslavļas Lokomotiv. 2010.gads.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 2.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 11. augusts
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 34.sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 384.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 5.sērija.*
20.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.35 «Ātruma cilts».
21.05 «Mācoties no kļūdām. Kuģi». Dokumentāla filma.
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 101.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Londonieši». Polijas seriāls. 21.sērija.
0.05 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 76.sērija.
10.05 «Ceļojošo bikšu māsība». Romantiska komēdija. 2005.g.
12.30 «Supernatural 2». ASV seriāls. 7.sērija.
13.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 180.sērija.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 14.sērija.
15.30 «112». Vācijas seriāls. 69.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 8.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 167.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 168.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Geišas atmiņas». ASV romantiska drāma. 2005.g.
23.55 «Nāvējošais ierocis 4». Spraiga sižeta filma. 1998.g.
2.20 «Ziemeļu zeme». ASV drāma. 2005.g.
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 167. un 168.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 2.sērija.
5.50 «Ņujorkas ielās 3». 58.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 3.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 25.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 21.sērija.
7.40 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 9.sērija.
8.05 «Simpsoni 9». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
9.00 «Mendija un čerokī dārgumi». Ģim. piedzīv. f.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 77.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 254.–256.sērija.
14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 11.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 148.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 137. un 138.sērija.
18.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
22.15 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi: XX gadsimta sākums» (ar subt.). Krievijas
detektīvfilma. 1986.g. 1.sērija.
23.55 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
0.55 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 111.sērija.
1.50 «Cīņas likums 2». Seriāls. 11.sērija.
2.35 «Tekila un Boneti». Seriāls. 2.sērija.
3.25 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 58.sērija.
4.10 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 148.sērija.

18. augusts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1257.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.40 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 11.sērija.
10.50 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
11.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.35 «Zebra».*
11.50 «Pārsteidzošā pasaule. Bulgārija». Dokumentāla filma.
12.50 «100 g kultūras speciālizlaidums». Diriģentu Imanta
un Gido Kokaru 90.jubilejas raidījums.*
13.50 «Pietura – Kuldīga». 3.daļa.*
14.25 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 33.sērija.
15.20 «Vertikāle».*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Mēnesslācis 2».
Animācijas filmu seriāls. 15. un 16.sērija.
16.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 9. un 10.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1257.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa Mantinieki».
LTV seriāls. 49.sērija.
19.30 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma.
12.(noslēguma) sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «15 stāsti par jauno». 1.daļa – atmiņu animācijas.
21.15 «Lūzumlaiks. 1991.gada 21.augusts».
21.20 «Viļa Vītola likteņa dārzs». LTV videofilma.*
22.20 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 24.
(sezonas noslēguma) sērija.
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
psiholoģijas doktore Guna Svence.
0.05 «Kad stārķis palidojis garām». 2.sērija.

LTV7
7.35 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*

9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 385.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 3.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 35.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 102.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «1000 jūdzes Transilvānijā». 5.sērija.*
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Maskavas apgabala Atlant. 2010.gads.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 3.sērija.
16.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 35.sērija.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 385.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 6.sērija.*
20.05 «Ar makšķeri».
20.35 «Zebra».*
20.55 «Kuba: Nejaušā paradīze». Dokumentāla filma. 2010.g.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 102.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 Pludmales volejbola apskats.
23.25 «Mācoties no kļūdām. Kuģi». Dokumentāla filma.
0.25 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 77.sērija.
10.05 «Toms un Džerijs uz Marsa». Animācijas filma. 2005.g.
12.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 8.sērija.
13.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 181.sērija.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 15.sērija.
15.30 «112». Vācijas seriāls. 70.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 9.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 169.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 170.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 42. un
43.sērija. Zimina tiek paaugstināta par apakšpulkvedi, un šo priecīgo notikumu viņa atzīmē
kopā ar kolēģiem. Kopā ar Ziminu amatā paaugstināts arī kriminālmilicijas priekšnieks Karpovs.
Zaharovs izsauc Ziminu uz konfidenciālu tikšanos
un piedāvā viņai ieņemt viņa amatu, jo arī viņš
tiek pārcelts citā amatā. Taču viņš pabrīdina
Ziminu, lai viņa šo informāciju nevienam neizpauž
tālāk, jo uz šo silto vietiņu pretendē arī Karpovs...
23.10 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde» (ar
subt.). Krievijas seriāls. 14.sērija.
0.10 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 14.sērija.
1.05 «Nāvējošais ierocis 4». Spraiga sižeta filma. 1998.g.
3.15 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 169. un 170.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 3.sērija.
5.50 «Ņujorkas ielās 3». 59.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 4.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 26.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 22.sērija.
7.40 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 10.sērija.
8.05 «Simpsoni 9». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
9.00 «Nekrietneles». Komēdija.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 78.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 257.–259.sērija.
14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 12.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 149.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 139. un 140.sērija.
18.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Trauma». ASV seriāls. 6.sērija.
22.00 «Cietais rieksts 3». Spraiga sižeta filma. 1995.g.
0.40 «Kinomānija».
1.10 «Specvienība 4». Seriāls. 1.sērija.
2.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 12.sērija.
2.50 «Tekila un Boneti». Seriāls. 3.sērija.
3.40 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 59.sērija.
4.25 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 20.sērija.
4.50 «Leons». Animācijas seriāls. 8.sērija.

19. augusts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 8.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.40 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma.
12.(noslēguma) sērija.
10.55 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 27.sērija.
12.40 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentālu filmu seriāls. 21. un 22.sērija.
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
14.45 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 34.sērija.
15.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Cūkas laime». Studijas AB animācijas filma.
16.10 «Mēnesslācis 2».
Animācijas filmu seriāls. 17. un 18.sērija.
16.40 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas filmu seriāls. 11. un 12.sērija.
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Plecu pie pleca». Dokumentāla filma. Vairāk nekā
divus gadus arī Latvijas karavīri ar starptautisko
operāciju pieredzi uzraudzīja un koordinēja viena
no Pakistānas pierobežā izvietotā Afganistānas Nacionālās armijas bataljona vadības un

Ceturtdiena, 2011. gada 11. augusts
personāla apmācību, kā arī vienības uzdevumu
izpildi. Divu gadu laikā Bruņotie spēki sagatavoja
un kopš 2008. gada novembra uz operāciju rajonu
nosūtīja trīs Operacionālās sadarbības padomnieku grupas, kurās kopā plecu pie pleca smago
un atbildīgo uzdevumu vienā no bīstamākajām
Afganistānas austrumu provincēm Kunārā, veica
vairāk nekā 100 Latvijas un 40 ASV karavīru.
19.00 «Eirobusiņš».*
19.30 «Mēs?» Latvijas dokumentāla filma. 4.sērija Siena.
20.30 «Panorāma».
21.13 «15 stāsti par jauno». 1.daļa – atmiņu animācijas.
21.15 «Lūzumlaiks. 1991.gada 21.augusts».
21.20 «100.panta preses klubs».
22.15 «Rīgas svētki». Dienasgrāmata.
22.30 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 4.sērija.
0.15 «Nakts ziņas».
0.30 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 24.(noslēguma) sērija.

LTV7
7.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 386.sērija.
10.50 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 4.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 36.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 103.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «1000 jūdzes Transilvānijā». 6.sērija.*
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Novosibirskas Sibirj. 2010.gads.*
15.50 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 4.sērija.
16.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 36.sērija.
17.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 23.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 386.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 7.sērija.*
20.20 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 11.sērija.
20.55 «Zveja» (ar subt.).
21.25 «Motociklisti».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 103.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 78.sērija.
10.05 «Policijas akadēmija 7». ASV komēdija. 1994.g.
12.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 9.sērija.
13.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 182.sērija.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 16.sērija.
15.30 «112». Vācijas seriāls. 71.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 10.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 171.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 172.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 LNT jubileju gaidot. «Piektdieņi». Humora šovs.
21.35 «Kas es esmu?» Honkongas spraiga sižeta komēdija.
1998.g. Lomās: Dž.Čans, M.Ferē, M.Jamamoto.
Dienvidāfrikā tika nolaupīti trīs zinātnieki, kuri pētīja
meteorīta fragmentus, kam piemīt īpaši stipra enerģija. Jau likās, ka viss norit veiksmīgi, līdz viens no
operācijā iesaistītajiem izrādījās nodevējs... Vienīgais
izdzīvojušais ir slepenais aģents, kurš ir zaudējis
atmiņu! Viņa neizpratnes pilnais sauciens “Kas es
esmu?” pamudina aģentu atradušos iezemiešus
nodomāt, ka tas ir viņa vārds...
23.55 «Pavisam īdzīgie veči». ASV komēdija. 1995.g.
1.50 «Geišas atmiņas». ASV romantiska drāma. 2005.g.
4.10 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 37.sērija.
5.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 171. un 172.sērija.

TV3
5.00 «Tekila un Boneti». 4.sērija.
5.50 «Ņujorkas ielās 3». 60.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 5.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 27.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 23.sērija.
7.40 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 11.sērija.
8.05 «Simpsoni 9». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
9.00 «Aģents Šimpanze». Ģim. f.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 79.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 260.–262.sērija.
14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 13.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 150.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 141. un 142.sērija.
18.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Holivudas policisti». ASV kriminālkomēdija. 2003.g.
23.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.00 «Varenā sirds». Biogrāfiska drāma. 2007.g.
2.55 «Cīņas likums 2». Seriāls. 13.sērija.
3.40 «Tekila un Boneti». Seriāls. 4.sērija.
4.30 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 22.sērija.

20. augusts, sestdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 125. un 126.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Mēnesslācis 2». Animācijas filmu seriāls. 15. un
16.sērija.

9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 7. un 8.sērija.
10.00 «Pienene». Raidījums bērniem. 2.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Meistardetektīva Blumkvista
bīstamie piedzīvojumi». Ģim. f.
12.30 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 15. un 16.sērija.
14.30 Imantam un Gido Kokariem – 90. «Dziesmas leģionāri».
15.55 «Dziesmu svētku virsdiriģentu portreti».
Imants un Gido Kokari. 2001.g.
16.25 «Rīgai – 800». Torņu mūzika.*
16.45 «Pārsteidzošā pasaule. Bulgārija». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Ķiburgas, Dunalkas, Mazā
Zolitūdes u.c. ielas. Izpētot kartes, dokumentus
un pilsētas plānus, secinājām, ka Zolitūdes
(Solitūdes) muižas alejā sākusies tagadējā Ēnas
iela un tad turpinājusies aiz Jūrmalas gatves. Šo
rajonu kopš 60-iem gadiem ielenc daudzdzīvokļu
namu kvartāli, bet noskaņa ”kā laukos” par spīti
graujošajām pārmaiņām tomēr saglabājusies. Te
ir Ceriņu, Rāvas un Tāšu ielas, Mazā Zolitūdes,
Ķiburgas un Dunalkas iela. Dažiem stāstniekiem
tā ir bērnības un jaunības zeme, uz kuru raugoties
pārņem smeldze par zaudēto paradīzi, bet daži
piemērojušies jaunajai pilsētvidei un turpina te
dzīvot jau ceturtā un piektā paaudzē. Kāds no
mūsu stāsta varoņiem teica – tā ir Zolitūde, kādu
lielākā daļa rīdzinieku nepazīst. Nāciet mums līdzi
un iepazīsim šo rajonu kopā!
19.00 «Rīgas svētki». Dienasgrāmata.
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.04 «Latloto izloze».
21.15 «Top Latvijas Likteņdārzs!»
21.20 Rīgas svētku lielkoncerts Meistars. Dziesma. Leģenda. Sadziedāšanās daļā – grupa Čikāgas piecīši.
1.45 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Mīlēt precētu» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
13.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Habarovskas Amur. 2010.gads.*
16.15 «Kuba: Nejaušā paradīze». Dokumentāla filma.
17.20 «Aviosacensības gaisa akrobātikā». Ekstrēmo
sajūtu cienītājiem īsti piemērota pārraide – avio
gaisa akrobātika. Pilotiem gaisā jāveic dažādas
figūras un jāizpilda triki, tas allaž piesaista daudz
skatītāju gan klātienē, gan pie TV ekrāniem
19.05 «Putnu balle». Dokumentāla filma.
19.30 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma.
3.sērija. (Vai 19.30 Reģionālo TV programma
virszemes apraidē).
20.00 Pludmales volejbola apskats.*
20.30 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti».
11.sērija.
21.20 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
21.25 «Taksis 2». Francijas komēdija. 2000.g. Režisors
Ž.Kravčiks. Lomās: S.Naseri, F.Difentāls,
E.Sjoberga, B.Farsī. Francijā ierodas Japānas
iekšlietu ministrs, lai noslēgtu līgumu par īpašas
iekārtas piegādi, kas palīdzētu cīņā pret teroristiem. Lai nodemonstrētu, kā iekārta darbojas,
policistiem jāinscenē uzbrukums ministram,
bet šī uzbrukuma laikā ministru nolaupa īstie
noziedznieki.
23.05 «Mīlestība zem lupas» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.

LNT
6.35 «Ekstrēms tuvplānā».
7.05 «Mans draugs mērkaķēns». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
7.55 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 22.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 «Mazie milži». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1994.g.
12.35 «Latvijas stiprākie vīri».
Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.*
13.35 LNT jubileju gaidot. «Rīgas Eiroports». Humora šovs.
14.10 LNT jubileju gaidot. «Solo ar orķestri».
15.10 «Petigrī jaunkundze dzīvo vienai dienai». Lielbritānijas un ASV romantiska tikumu komēdija. 2008.g.
17.05 Basteja kolekcija. «Mūža sapnis». Vācijas un
Austrijas melodrāma. 2009.g. Režisors G.Šīmans.
Lomās: DJ Otzi, K.Moiks, J.Jākoba, M.Sīfrīda.
Izabella studē veterināriju, taču, lai samaksātu
par studijām un iztikšanu, viņa piestrādā lielveikalā. Kādu vakaru Izabellu notriec automašīna.
Vainīgais ir Benjamins fon Meihofens, dīdžejs un
karjerists, kuram nav neko labas attiecības ar
brāli Juliānu, kurš uzņēmies rūpēties par ģimenes
biznesu, ko viņa tēvs atstājis uz bankrota
robežas. Benjamins neatzīstas, ka viņš ir vainīgs,
taču cietušo meiteni aizved uz slimnīcu, kur viņai
tiek sniegta neatliekamā palīdzība. Tur Izabella
iepazīstas ar Juliānu...
19.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 11.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.45 «Rīgas svētki». Dienasgrāmata.
20.55 «Zaķis bez ausīm». Romantiska komēdija. 2001.g.
23.10 «Galīgā diagnoze». ASV trilleris. 1992.g.
1.30 «Kas es esmu?» Spraiga sižeta komēdija. 1998.g.
3.25 «Pavisam īdzīgie veči». ASV komēdija. 1995.g.
5.00 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
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5.00 «Tekila un Boneti». 5.sērija.
5.50 «Ņujorkas ielās 3». 61.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 2». 11.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 4.sērija.
7.30 «Gormiti 2». Anim. ser. 22.sērija.
7.50 «Samsons un Neons». Anim. ser. 5.sērija.
8.00 «Kaila kods 3». 4.sērija.
8.45 «Simpsoni 9». Anim. ser. 23.sērija.
9.10 «Gandrīz ideālas vakariņas». 29.–32.raidījums.*
12.25 «Kinomānija».*
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.20 «Holivudas policisti». ASV kriminālkomēdija. 2003.g.
18.05 «Atdodiet Bīveram divriteni!» Ģimenes komēdija. 1997.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Mazais Stjuarts 2». ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
21.55 «Mārlijs un es». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
0.10 «Divkārša neveiksme». Trilleris. 1999.g.
2.10 «Tekila un Boneti». Seriāls. 5.sērija.
3.00 «Ņujorkas ielās 3». Seriāls. 61.sērija.
3.50 «Mūžam kopā 2». Seriāls. 11.sērija.
4.10 «Simpsoni 9». Seriāls. 23.sērija.
4.35 «Leons». Animācijas seriāls. 9.sērija.

5.00 «Tekila un Boneti». 6.sērija.
5.50 «Ņujorkas ielās 3». 62.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 2». 12.sērija.
6.50 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 5.sērija.
7.25 «Mūmija 2». Anim. ser. 204.sērija.
7.50 «Gormiti 2». Anim. ser. 23.sērija.
8.10 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
11.10 «Brašulis Ņikitičs un pūķis Baisulis». Anim. f.
12.40 «Mazais Stjuarts 2». Ģimenes komēdija. 2002.g.
14.10 «Lemonija Sniketa nelaimīgo notikumu virkne». ASV
un Vācijas piedzīvojumu flma. 2004.g.
16.20 «Mārlijs un es». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
18.50 «Neuzveicamais banzuke».
19.50 TV3 ziņas.
20.00 TV3 ziņas piedāvā… «Latvija. Otrie divdesmit».
20.35 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls.
21.40 «Neiespējamā misija 2». Spraiga sižeta filma. 2000.g.
0.15 «Anapolisa». ASV drāma. 2006.g.
2.10 «Lemonija Sniketa nelaimīgo notikumu virkne». ASV
un Vācijas piedzīvojumu flma. 2004.g.
4.00 «Tekila un Boneti». Seriāls. 6.sērija.

21. augusts, svētdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 127. un 128.sērija.
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Mēnesslācis 2».
Animācijas filmu seriāls. 17. un 18.sērija.
9.00 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 9. un 10.sērija.
9.25 «Rīgas svētki». Dienasgrāmata.*
9.55 Konstitucionālā likuma Par Latvijas Republikas
valstisko statusu pieņemšanas 20.gadadienai
veltīts ekumenisks dievkalpojums.
11.05 «Lūzumlaiks. 1991.gada 21.augusts».*
11.10 «Vertikāle».
11.40 «Mīlestības dziesmas Latvijai».*
13.25 «Lūzumlaiks. 1991.gada 21.augusts».*
13.30 Konstitucionālā likuma Par Latvijas Republikas
valstisko statusu pieņemšanas 20.gadadiena.
Ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa.
14.25 «Lūzumlaiks. 1991.gada 21.augusts».*
14.30 «Daudz laimes!»
15.25 «Sandra Kalniete. Dāma no Latvijas». Dokumentāla filma.
16.25 «20 gadi. 20 stāsti».*
16.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 21. un 22.sērija.
17.30 «Izvēlies zaļi!» “Vai Rīga ir “zaļā” pilsēta?”
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Lūzumlaiks. 1991.gada 21.augusts».*
18.40 Konstitucionālā likuma Par Latvijas Republikas
valstisko statusu pieņemšanas 20.gadadiena.
Svētku koncerts.
20.20 «Lūzumlaiks. 1991.gada 21.augusts».*
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 TV pirmizrāde! «Neatkarība kā māksla». LTV videofilma.
22.40 «Rīgas svētki». Dienasgrāmata.
22.55 «Nakts ziņas».
23.05 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 4.sērija.

LTV7
7.50 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Taksis 2». Francijas komēdija. 2000.g.
13.45 «Aviosacensības gaisa akrobātikā».*
15.40 «Izdzīvot cunami». Japānas dokumentāla filma. 2011.g.
16.45 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
16.50 «Tiksimies Tartu».
17.20 «Mīlēt precētu» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
19.05 «Krējums… saldais».
19.35 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.
21.15 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 25.sērija.
22.05 «Izpirkuma maksa». Trilleris. 2007.g.
23.50 Pludmales volejbola apskats.*
0.20 «Mīlestība zem lupas» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.

Vakances klubā:

oficiante(-s) un praktikants bārmenis(-e)
(bez darba pieredzes)
CV un foto sūtīt uz e-pastu: info@tonuss.lv

Lazdiņas privātā vidusskola «Punktiņš»
Aicinām pievienoties mūsu
draudzīgajam pulkam pirmsskolas
bērnus! Vēl ir brīvas vietas grupiņās
vecumā no 1 līdz 5 gadiem (grupā ne
vairāk kā 14 bērni), kā arī piedāvājam
darbu radošai pirmsskolas skolotājai
vidējā grupā.
J.Asara iela 12, Jelgava
Tālrunis 26164369
www.punktins.lv
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
«Pīlādzītis» aicina bērnus no 1 līdz 7
gadu vecuma grupās ar latviešu un
krievu valodas apmācību.
Piedāvājam regulāras nodarbības, individuālu pieeju, radošus pasniedzējus un
kvalitatīvu sagatavošanu skolai.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis
63021591, 20021871 vai 26448426.

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Kāpēc tā gadījās». 36.sērija.
7.00 «Mūka Omi noslēpums». ASV anim. ser. 4. un 5.sērija.
7.45 «Misters Bīns». Anim. f.
8.10 «Trakie Tūņi brīvībā». Anim. ser. 13.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 Rīgas svētki. Tiešraide.
10.20 «Jaunā pasaule». Biogrāfiska drāma. 2005.g.
13.00 Rīgas svētki. Tiešraide.
14.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.*
15.00 «Mentālists». ASV seriāls. 21.sērija.
16.00 Rīgas svētki. Tiešraide.
17.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 12.sērija.
18.00 Rīgas svētki. Tiešraide.
19.00 «Latvijas stiprākie vīri».
Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 TIEŠRAIDE! Rīgas svētku muzikālais uzvedums
Leģenda par Rīgas atslēgu. Svētku uguņošana.
23.15 «Boss». ASV un Vācijas kriminālkomēdija. 2005.g.
0.55 «Zaķis bez ausīm». Romantiska komēdija. 2001.g.
2.50 «Galīgā diagnoze». ASV trilleris. 1992.g.
4.55 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
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Koncertā piedalās:
Bundzinieks Gundars Lintiņš, Liene Šomase, “ZZ TOP cover band”,
Andris Ērglis, Ginta Krievkalna un grupa “AMURR“, Edvīns Zariņš
- grupa “Dakota“, Guntis Veits un grupa “CREDO“, Nikolajs
Puzikovs, grupa “Laikā Pirms“ un Ivars Galiņš, Ģirts Zebuliņš no
grupas “Wild“ un citi negaidīti pārsteigumi!
Biļetes - “Biļešu Paradīze“ kasēs. Iepriekšpārdošanā lētāk!

Kosmofozijas institūts
«Saskarsme» (Jelgavā)
interesentus aicina pieteikties alternatīvās
dziedniecības un astroloģijas mācību
programmā. Tālrunis 29379805.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 Katru dienu Uzvaras parkā bez maksas var apskatīt Starptautiskajā Smilšu skulptūru
festivālā veidotās smilšu skulptūras (Uzvaras parkā).
 23. augustā pulksten 15 – Staļinisma un nacisma upuru piemiņas diena (Svētbirzē).
 27. augustā – Piena, maizes un medus svētki. Piena paku laivu regate. Pieteikties
regatei var līdz 21. augustam. Plašāka informācija un iesniegums atrodams mājas lapā:
www.kultura.jelgava.lv (Hercoga Jēkaba laukumā un uz Lielupes).
 1. septembrī pulksten 20 – Gundars Lintiņš ar draugiem piedāvā Zinību dienas
koncertu «Jelgava ierībina 1. septembri». Piedalās G.Lintiņš ar pavadošo grupu, Liene
Šomase, Andris Ērglis un komponists Jānis Strazds, Nikolajs Puzikovs, Ginta Krievkalna,
Edvīns Zariņš no grupas «Dakota», Guntis Veits no grupas «Credo», grupa «Amurr», grupa «Laikā pirms» un Ivars Galiņš, grupa «ZZ Top cover band» un «Sunny Groove Diexie».
Pasākumu vadīs Māris Grigalis. Biļešu cena iepriekšpārdošanā – Ls 4 (pieaugušajiem);
Ls 3 (skolēniem un studentiem); bērniem līdz 7 gadu vecumam – bez maksas. Koncerta
dienā biļetes būs dārgākas. Biļetes – «Biļešu paradīzes» kasēs (Uzvaras parkā).

notikumi

Ceturtdiena, 2011. gada 11. augusts

Kad nav jādomā par straujiem
pagriezieniem un bremzēšanu

Izstādes
 Līdz 4. septembrim – mākslinieces Sandras Strēles jubilejas izstāde «Viduu» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 28. oktobrim – Andija Kaltigina fotogrāfiju izstāde «Pūkas un zobrati». Ieejas
maksa uz izstādi un skatu laukumu pieaugušajiem – Ls 80; skolēniem, studentiem un
pensionāriem – Ls 0,40 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 16. septembrim – fotoizstāde «Augsto purvu vērtības». Izstādes laikā skanēs
CD ar putnu balsu ierakstiem (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 1. septembrim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
(kultūras namā).
 Visu vasaru – Baltijas medaļu triennāle (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).

Jelgavu pieskandinās folkloristi
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien, 13. augustā, Jelgavā
notiks Folkloras svētki, kuros
divpadsmit folkloras kopas no
Latvijas un Lietuvas ar īpašām
dziesmām un dančiem godinās maizi. Dienā paredzēti ielu
koncerti Driksas ielas gājēju
posmā, bet vakarā – amatnieku
tirgus un lielkoncerts «Maize ir
kā pasaule...» Uzvaras parkā.
Pēc tam – danči kopā ar Rīgas
danču klubu. Ieeja uz visiem
pasākumiem ir bez maksas.
Folkloras svētku vienojošā tēma – maize,
tāpēc arī šajā dienā folkloristi to godinās ar
dziesmām un dejām. Aģentūras «Kultūra»
projektu vadītājs Ivars Pirvics stāsta, ka
uz Folkloras svētkiem Jelgavā sabrauks
divpadsmit folkloras kopas no Zemgales,
Šauļiem un Jonišķiem, kopā ap 200 folk
loristu. Jelgavu pārstāvēs folkloras kopa
«Dimzēns». Paredzēts, ka 13. augustā
no pulksten 13 līdz 15 folkloras kopas ar
dažādām programmām skatītājus priecēs
Driksas ielas gājēju posmā, bet vakarā
pulksten 18 ikviens aicināts uz lielkoncertu
«Maize ir kā pasaule...» Uzvaras parkā.
Pasākuma režisore Lolita Truksne stāsta,
ka šī koncerta ideja ir caur dziesmām un dejām izdzīvot maizes ceļu. «Sākot no zemes
sagatavošanas, graudu sēšanas, kulšanas,
malšanas un cepšanas un līdz pat maizes

likšanai galdā. To visu papildinās Imanta
Ziedoņa dzeja, no kuras arī aizgūts koncerta
nosaukums,» tā režisore. Koncertu atklās
«Dimzēna» mazā dziedātāja Ieva Strauta,
bet pašam «Dimzēnam» uzticēta godos
iešanas daļa.
Koncerta laikā Uzvaras parkā darbosies
arī amatnieku tirgus, kurā būs iespēja iegādāties dažādus amatnieku izstrādājumus,
kas piederas Folkloras svētkiem.
Bet pēc koncerta ikviens kājas izlocīt
aicināts dančos kopā ar Rīgas danču klubu.
«Galvenais – līdzi ņemam ērtus apavus
un draugu vai draudzeni! Dančos var
piedalīties jebkurš, neatkarīgi no tā, prot
vai neprot dejot. Tās ir dejas, ko cilvēki no
laika gala dejojuši sadzīvē – ballēs, kāzās,
svētkos. Vienkārši iet un dejo, bez īpašiem
mēģinājumiem. Un arī šoreiz viss notiks
demokrātiski – viens parādīs, bet pārējie
dejosim līdzi. Tas nav grūti!» tā folkloras
kopas «Dimzēns» vadītāja Velta Leja. Ieeja
uz pasākumiem ir bez maksas.
Jāpiebilst, ka šis pasākums notiks ar
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas atbalstu projektā «Sadarbība
kultūras norišu sekmēšanai Latvijas–Lietuvas pierobežas reģionos», ko organizē
aģentūra «Kultūra» sadarbībā ar Zemgales
Plānošanas reģionu.
Projekta gaitā folkloras kopas arī ieraksta
disku. Pirmie ieraksti veikti 8. augustā,
bet lielākā daļa folkloras svētku dalībnieku savas dziesmas ierakstīs svētku laikā
Jelgavā.

Jāvārdu saka torņa skatu laukumā
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis kļūst
arvien iecienītāks kāzinieku
vidū. Lai gan lielākoties
jaunlaulātie tornī ierodas,
lai nofotografētos, diviem
pāriem torņa skatu laukumā
9. stāvā notikusi arī laulību
ceremonija, stāsta Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra Tūrisma informācijas nodaļas
vadītāja Vita Kindereviča.

«Pats fotogrāfijās parādos reti, jo parasti esmu tas, kurš notiekošo vēro caur fotoobjektīvu un dokumentē. Arī
pašam fotografēties baudu man nesagādā, taču, ja bildē, es nepretojos, jo tas taču veido mūsu vēsturi,» atzīst
Foto: Ivars Veiliņš
fotogrāfs Andijs Kaltigins.
 Ritma Gaidamoviča

«Andijs ir ļoti vērīgs, un tas
izpaužas viņa darbos. Viņš
caur fotoobjektīvu spēj redzēt daudz tādu lietu, kurām
mēs ikdienā paskrienam
garām. Manuprāt, viņš savās
fotogrāfijās rāda romantisko pasauli, ko mēs bieži
vien neredzam, taču mums
ir dota iespēja to vērot caur
viņa fotogrāfijām,» tā par
fotomākslinieku Andiju Kaltiginu, kura izstāde šobrīd
skatāma Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī, saka Jelgavas
Mākslinieku biedrības vadītājs Māris Brancis.
Līdz 28. oktobrim tornī novērtējama
viena no jaunākā Jelgavas Mākslinieku biedrības dalībnieka fotogrāfa
A.Kaltigina izstāde «Pūkas un zobrati». Viņš Jelgavas fotogrāfu saimei
– Jurim Zēbergam, Harijam Dainai
Liepiņš un Guntim Švītiņam – tā īsti
pievienojās tikai pērn, lai gan pašam
jau bijušas vairākas personālizstādes
un ar fotomākslu viņš saistīts kopš
skolas laika. Tad tēvs viņam uzticējis
fotoaparātu, izstāstījis fotografēšanas
pamatprincipus, un tapušas pirmās
kaimiņu bērnu un ģimenes bildes. Bet
vēlāk fotografēšana apgūta pašmācības ceļā. Pamatskolas laikā Andijs, kā
pats saka, bijis skolas «neoficiālais»
fotogrāfs. Jāpiebilst, ka viņš ne tikai
iemūžinājis skolas notikumus, bet arī
līdz vēlai naktij vannas istabā attīstījis
bildes, lai skolas biedri un skolotāji
pēc iespējas ātrāk tās varētu saņemt.
Viņš atzīst, ka tieši foto attīstīšana ir
tas, kas viņam pašlaik šajā kopējā procesā mazliet pietrūkst. «Visforšākais
brīdis ir tās dažas sekundes, kad uz
fotopapīra parādās bilde. Bilde tiek tā
kā uzburta. Tas ir īpašs mirklis, jo īsti
nezini, kas būs sanācis. Nav kā tagad
ar digitālajām kamerām – paskaties
ekrānā, redzi – ir laba bilde vai nav,
ja nav – izdzēs. Man patīk radīšanas
prieks,» atzīst Andijs, piebilstot, ka
brīžiem rokas niez, kā gribētos atkal ko
tādu darīt, taču ikdienas aizņemtība šo
procesu piespiež atlikt.

Šovasar torni savā kāzu dienā apmeklējuši deviņi pāri, no kuriem diviem skatu
Šovasar tornī īpašo notikumu atzī- laukumā 9. stāvā notika laulību reģistrāmējuši 11 pāri. «Vienas bija zelta kāzas, cijas ceremonija ar muzikantu un viesu
Foto: no JRTC arhīva
divi pāri vēlējās iepazīt seno zemgaļu piedalīšanos.
kāzu tradīcijas un izmantoja arī torņa kuras paveras plašs skats uz pilsētu.
tautastērpu ekspozīciju, pārģērbās Turklāt, ņemot vērā, ka te kādreiz bija
tautas tērpos un veica dažādus tradi- baznīca, iespējams, ir arī tā svētsvinīgā
cionālus rituālus. Bet divi no pāriem sajūta,» piebilst V.Kindereviča, aicinot
skatu laukumā rīkoja laulību reģistrā- pilsētniekus izmantot to, ka Jelgavā ir
cijas ceremoniju ar muzikantu un viesu šāds objekts.
piedalīšanos. Savukārt pārējie pāri
Jāpiebilst, ka skatu laukumā ietilpst
kāzu dienā viesojušies tornī,» stāsta ap 50 cilvēku. V.Kindereviča norāda,
V.Kindereviča, piebilstot, ka lielākoties ka torņa darbinieki svētku reizē pakāzinieki tornī ierodas, lai nofotogra- līdz iekārtot telpu, arī sagaidīt viesus,
fētos, iemalkotu šampanieti, reizēm turklāt svinībām ir iespējams izmantot
– nodejotu pirmo valsi. Arī šomēnes ne tikai skatu laukumu, bet arī citas
savu īpašo notikumu atzīmēt tornī telpas. Interesentiem, kuri vēlas tornī Instruktors – fotogrāfs
pieteikušies seši pāri, turklāt vienam atzīmēt kādu sev īpašu notikumu,
Tiesa, liela daļa Andiju pazīst nevis
no tiem būs zelta kāzas.
lūgums iepriekš pieteikties, zvanot pa kā fotomākslinieku, bet gan kā auto un
«Šī patiešām ir skaista vieta, no tālruni 63005445, 63005447.
motociklu topošo vadītāju instruktoru.

Ikdienā viņš pilsētā redzams, skolojot
jaunos braucējus. Fotografēšana ir viņa
otra dzīves puse, ko Andijs uzskata par
hobiju, kas soli solī iet līdzi jau ilgi.
«Katram cilvēkam ir kāds hobijs – cits
makšķerē, cits dambreti spēlē, cits
aliņu dzer, bet man tā ir fotografēšana. Ja vēl cilvēki to novērtē un viņiem
patīk – lieliski! Man fotografēšana ir
patīkama mirkļu iemūžināšana,» atzīst
Andijs. Lai gan varētu šķist – kur tik
tehniskam cilvēkam šāds hobijs, Andijs
saka: arī fotografēšanai ir vajadzīgas
tehniskas iemaņas, tāpēc tas, viņaprāt,
ļoti labi sader kopā. «Ir taču jāsaprot,
kas ar fotoaparātu notiek, kā to regulēt, jāizprot tā darbība, lai sanāktu laba
bilde. Tāpēc viss ļoti labi sader kopā,
jo abās nodarbēs jāliek lietā tehniskās
zināšanas,» spriež Andijs. Tiesa, vienā
laikā abus darbus savienot esot grūti.
Foto parasti top brīvajos brīžos, bet
darbs paliek darbs. Taču, neskatoties
uz to, fotoaparāts viņam vienmēr ir
līdzi. Ne bieži, bet gadās, ka caur auto
logu, pa rāciju dodot
komandas topošajam
motocikla vadītājam,
arī kursanti tiek iemūžināti. «Viņi gan to
nezina. To daru tāpēc,
lai es dokumentētu
savas darba gaitas un
pamēģinātu, kā ir fotografēt šādi, kā gaisma
spēlējas. Lielākoties
tiek fotografētas dažādas situācijas, lai pamācītu, kā nevajag braukt, bet dažkārt
arī gribas iemūžināt skaistumu, kas
apkārt, piemēram, kursants oranžajā
vestītē starp zaļajiem kokiem,» piebilst
Andijs.

ir liela spriedze, tālab fotografēšana ir
kā atpūta, ko viņš gūst vizuālā veidā.
«Fotografējot nav jādomā par straujiem pagriezieniem, bremzēšanu un
kritieniem. Nav tik liela atbildība, jo
fotogrāfija jau nenāk caur sviedriem,»
smaidot nosaka Andijs. Taču gandarījumu viņš gūst no abām nodarbēm – gan
brīdī, kad cilvēks saņem tiesības, gan
brīdī, kad izdevusies fotogrāfija.

Fotogrāfija nenāk
caur sviedriem

No pieneņpūkas līdz benzīnam

Svarīgākais – process, ne loms

Fotografēšanu Andijs salīdzina ar
makšķerēšanu. Proti, arī te nevarot zināt – būs vai nebūs «zivs». Taču viņam,
tāpat kā makšķerniekam, svarīgākais
esot process, nevis loms. Gadoties arī,
dodoties meklējumos, pārnākt ar, kā
pats saka, neko izcilu. Pašam visvairāk
patīk fotografēt portretus un tuvplānus.
«Vēl foršāk ir, kad tu skaties uz bildi un
atceries: jā, tas bija tur, notika tā... Katra
bilde glabā stāstu, un tas ir jauki. Ikreiz,
kad tu atceries, tas raisa pozitīvas emocijas,» tā viņš.
Piemēram, izstādē
apskatāma fotogrāfija
ar vecu vīru un kazu,
kuri guļ zālē. Šis kazu
gans nofotografēts netālu no jūras Ainažos.
Viņš iemūžināts brīdī,
kad kopā ar kazu klausījās radio. «Vai nav jauki? To atceroties, raisās
smaids,» tā Andijs. Visbiežāk fotogrāfijas top
ģimenes izbraucienos,
bet citreiz Andijs pats dodas meklējumos
tuvāk pie dabas – uz mežu, pie ūdeņiem.
Viņš atzīst, ka savās fotogrāfijās vienmēr
vēlas skatītājiem parādīt, ka skaisto var
saskatīt arī pavisam vienkāršās lietās.

«Kazu gans nofotografēts netālu no
jūras Ainažos. Viņš
iemūžināts brīdī,
kad kopā ar kazu
klausījās radio.»

Viņš atklāj, ka šādā situācijā tapušās bildes pagaidām gan tiek atstātas
arhīvā, tikai dažkārt ieliktas portālā
draugiem.lv, taču Andijs nenoliedz, ka
kādreiz varētu tapt izstāde, kurā iespēju fotogrāfijās apskatīt viņa kursantus
varētu dot arī citiem. «Tas varētu būt
interesanti,» tā viņš. Andijs spriež, ka,
braucot mācību automašīnā, lielākoties
redz tikai kursantus, ceļa zīmes un
satiksmi. «Taču, lai ielūkotos pārējā
pilsētā un dabā, es talkā ņemu fotoaparātu. Tieši caur fotoobjektīvu man
ir iespēja uz apkārtējo vidi paskatīties
citām acīm,» tā Andijs. Ikdienā viņam

Fotogrāfam tuvākas ir lielformāta
fotogrāfijas, jo tajās skaidrāk varot
redzēt visas nianses. Tieši lielformāta
fotogrāfijas eksponētas arī izstādē
«Pūkas un zobrati», kurā fiksētas reālas izjūtas un sajūtas. Pilna gamma
– sākot no dziļa miera līdz pat spriedzes pilnām bildēm. No pieneņpūku
smaržas līdz benzīna un izplūdes
aromātam. Gan mulsinoši tīrā sniega,
gan dubļu šļakatu strāvojums. Interesantas izjūtas, viņaprāt, skatītājam
radīsies, ielūkojoties dzīvo radību acīs
un «privātajā dzīvē». Šajā izstādē
skatāma cilvēka veidotās pasaules un
brīnišķīgās dabas sintēze.

