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1. internātpamatskolu
vadīs Gunda Balode
 Ligita Lapiņa

Par jauno Jelgavas 1.
internātpamatskolas direktori apstiprināta līdzšinējā Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes Sektora
darbam ar ģimenēm un
bērniem vadītāja Gunda
Balode – tā 25. jūlija Jelgavas domes sēdē lēma
deputāti.

Smilšu
skulptūras
Uzvaras parkā
skatāmas bez maksas
Lai gan organizatori plānoja, ka Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla laikā tapušās skulptūras varēs apskatīt tikai līdz 31. jūlijam,
labvēlīgie laika apstākļi ļauj tām joprojām «dzīvot». Tāpēc nolemts, ka skulptūras vēl nenojauks – tās no šodienas, 1. augusta, Uzvaras parkā apskatāmas bez maksas. Pašvaldības iestādes «Kultūra» projektu vadītājs Ivars Pirvics stāsta, ka skulptūras joprojām ir
salīdzinoši labā kvalitātē. «Jāteic, ka par to mēs ļoti rūpējāmies. Domājot par skulptūru ilgdzīvošanu un izmantojot uzkrāto pieredzi,
šogad citādāk tika blietētas skulptūru formas, tāpat, noslēdzoties festivālam, katru dienu līdz pat pagājušajai nedēļai skulptūras
tika apstrādātas ar līmes un ūdens maisījumu, lai labāk saglabātos,» stāsta I.Pirvics. Viņš gan atzīst, ka turpmāk tā netiks darīts un
to, cik ilgi skulptūras būs apskatāmas, noteikts laika apstākļi. Jāpiebilst, ka vidēji nedēļā skulptūras apskatījuši 450 – 500 cilvēku,
bet kopumā sešu nedēļu laikā kopš festivāla beigām skulptūras novērtējuši jau ap četriem tūkstošiem interesentu, neskaitot bērnus
līdz septiņu gadu vecumam, kuriem parka apmeklējums bija bez maksas. «Tie galvenokārt bija pilsētas viesi, kas ieradās Jelgavā
caurbraucot, vai arī ekskursanti, kuri atbrauca uz Jelgavu apskatīt citus tūrisma objektus, pie viena piestājot arī Uzvaras parkā.
Tāpat daudz parka apmeklētāju bija ģimenes ar bērniem, kuriem labpatika darboties «Igates» smilšu darbnīcā,» stāsta I.Pirvics,
piebilstot, ka bērniem parkā paredzētas arī īpašas izklaides – piepūšamās atrakcijas un velokarti.
Jāpiebilst, ka Uzvaras parks apmeklētājiem ir atvērts katru dienu no pulksten 7 līdz 23. Jārēķinās gan, ka dienās, kad tur notiks
pasākumi, koncerti, parks tiks slēgts dažas stundas iepriekš un parkā, reizē apskatot skulptūras, varēs iekļūt tikai par maksu. Lai
Foto: Vineta Zelča
nodrošinātu kārtību parkā, katru dienu tur dežūrēs arī Jelgavas Pašvaldības policijas darbinieki. 

«Mana profesionālā darbība un
arī izglītība ir saistīta ar medicīnu,
sociālo darbu, izglītības jomu un
sabiedrības pārvaldi. Līdzšinējā
darbā, kas ir tieši saistīts ar ģimenēm un bērniem, mums ir veidojusies ļoti cieša sadarbība ar skolām.
Esmu pārliecināta, ka abi šie
faktori – izglītība un profesionālā
pieredze – ir būtiski, lai veiksmīgi
organizētu 1. internātpamatskolas
darbu,» vērtē G.Balode.
Viņa piebilst, ka skolā lielākā
daļa audzēkņu ir ar fiziskās attīstības traucējumiem, bet vairāk
nekā puse – no riska ģimenēm,
tāpēc, viņasprāt, īpaša uzmanība jāpievērš izglītības apguvei
pēc katra bērna individuālajām
spējām, kā arī skolēnu drošībai,
sevišķi ārpus mācību procesa.

Foto: Vineta Zelča

«Būtiska ir arī skolas vides pilnveidošana, gan racionāli izmantojot visus esošos, gan piesaistot
jaunus resursus,» turpmāko
darbu ieskicē G.Balode.
Jāatgādina, ka šovasar direktoru maiņa notika arī Valsts
ģimnāzijā, kur sakarā ar līdzšinējās direktores Ināras Daščinskas došanos pensijā par jauno
skolas direktori apstiprināta
Inese Bandeniece. Viņa līdz šim
vadīja Jelgavas 1. internātpamatskolu (iepriekš – Jelgavas
1. speciālā internātpamatskola).
Abas jaunās direktores pienākumus sākušas pildīt 30. jūlijā.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 118 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri
piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
karogu ir publicēti 25. jūlija numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 13 pilsētas karogi, un
pareizi atbildēja 91 dalībnieks.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Jūlija Baranovska, Anna Gerasimjonoka, Ina Copa, Žermēna Poriņa, Irēna Barauska,
Ivans Sambuks, Ksenija Furmanova, Ģirts Kadilis un Inga Kundziņa.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Samazinot siltuma zudumus, pazemina apkures cenu
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā nedēļā Jelgavas domes telpās tika apspriests «Fortum Jelgava» Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijā (SPRK) iesniegtais siltuma gala
tarifa projekts, kas paredz no oktobra samazināt
maksu par apkuri. «Fortum Jelgava» valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa skaidro: projektā tarifa aprēķini
ir balstīti vēl uz šī brīža siltuma ražošanas bāzes, nevis
uz jauno biokoģenerācijas staciju, tāpēc viena no
pozīcijām, kas jau šobrīd ļauj pazemināt maksu par
siltumu, ir siltuma zudumu samazināšana.
«Siltuma zudumi ir viens no
faktoriem, kas būtiski ietekmē
siltuma gala tarifu,» norāda
G.Cimdiņa. Šobrīd siltuma zudumi Jelgavā ir 15,5 procenti.
G.Cimdiņa skaidro, ka pēdējos gados uzņēmumam izdevies krietni
samazināt siltuma zudumus tieši
siltuma pārvades procesā, kas ir
uzņēmuma kompetencē, un tā

ir viena no pozīcijām, pateicoties
kurai iespējams samazināt maksu
par apkuri.
G.Cimdiņa uzsver, ka «Fortum
Jelgava» atbild par siltuma piegādi
tikai līdz ēkai un šajā procesā
rodas būtiski siltuma zudumi,
kas pakāpeniski, renovējot siltumtrases, tiek samazināti. Pēc
speciālistu aprēķiniem, vidējie zu-

dumi siltuma pārvades un sadales
procesā ir 12 – 18 procenti.
Lai mazinātu zudumus, uzņēmums renovē siltumtīklus. Pērn
tika renovēti gandrīz 3500 metri
siltumtrases, bet šogad plānots
izbūvēt jaunu siltumtīklu posmu
pa Rūpniecības un Dambja ielu
apmēram 2,7 kilometru garumā.
Arī nākamgad iecerēts turpināt
siltumtrases uzlabošanas darbus – «Fortum Jelgava» izstrādā projektu «Siltumenerģijas
pārvades un sadales sistēmas
efektivitātes paaugstināšana
Jelgavā». Ja uzņēmums saņems
ES līdzfinansējumu un projekts
tiks apstiprināts, darbus plānots
veikt 2014. gadā. Tie iecerēti
sešos posmos: siltumtrases renovācija Pasta ielas 38/Sudrabu
Edžus ielas 15 rajonā; siltumtrases renovācija Kameņu ielas 2

rajonā; siltumtrases renovācija
Kronvalda ielas rajonā; siltumtrases renovācija Aspazijas
ielas 29/Asteru ielas 16 rajonā;
virszemes siltumtrases rekonstrukcija Saldus ielā; virszemes
siltumtrases rekonstrukcija
Aviācijas ielas 47 rajonā.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka «Fortum
Jelgava» SPRK iesniedzis siltuma
gala tarifa projektu, kurā paredz
samazināt apkures maksu par
6,4 – 8,1 procentu atkarībā no
dabasgāzes tirdzniecības cenas.
Plānots, ka tarifs stāsies spēkā
oktobrī, bet janvārī «Fortum
Jelgava» sāks izstrādāt vēl vienu
siltuma tarifa projektu, kas būtu
bāzēts jau uz jaunās biokoģenerācijas stacijas darbību un ļautu tarifu samazināt vēl par apmēram
pieciem procentiem.

Renovēto/jaunbūvēto siltumtīklu garums, m
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Latvijas U-21 futbola izlase
spēlēs Jelgavā
 Jānis Kovaļevskis

Pagājušā gada decembrī
ilggadējo FK «Jelgava»
galveno treneri Daini
Kazakeviču apstiprināja
Latvijas Futbola federācijas sporta direktora
amatā, bet pirms trim
nedēļām – arī par U-21
izlases galveno treneri.
Tas ir pirmais solis ceļā
uz nacionālās izlases
trenera amatu, kuru pēc
Aleksandra Starkova atkāpšanās ieņēmis viens
no visu laiku labākajiem
Latvijas futbolistiem
Marians Pahars.
Futbola sabiedrībā daudzi
uz D.Kazakeviču raugās kā uz
mesiju, kurš atnāks un sakārtos
Latvijas futbola «saimniecību»,
tomēr viņš pats ir pragmatiski
noskaņots un uzsver, ka viens
cilvēks nevar sešu mēnešu vai
gada laikā kardināli mainīt sistēmu, kura veidojusies vairāku
gadu desmitu periodā. «Šobrīd
federācijas svarīgākais uzdevums ir sakārtot klubu sistēmu
ar jaunatnes akadēmijām, kuras,
ievērojot visus kritērijus, varētu
saņemt vērā ņemamu atbalstu
arī no federācijas. Jādara viss, lai
arī Jelgavā būtu šāda akadēmija
un mūsu puišiem būtu kur tiekties,» spriež D.Kazakevičs.
Ko līdz šim izdevies paveikt kā federācijas sporta
direktoram?
Manā kompetencē ir diezgan
plašs jautājumu loks, jo atbildu
par visiem sporta jautājumiem
federācijā – sākot ar jauniešu
un amatieru čempionātiem un
beidzot ar nacionālo izlasi. Esam
daudz strādājuši, lai uzlabotu federācijas organizatorisko
struktūru, precīzi nodalot atbildības jomas. Atsevišķiem darbiniekiem, kuri vēlējās strādāt
pēc iepriekšējās sistēmas, nācās
pieņemt jaunus profesionālos
izaicinājumus, jo vēlamies būt
moderna un atvērta organizācija.
Federācijas darbinieki ir pietiekami labi atalgoti, lai mēs varētu
piesaistīt labākos speciālistus.
Uzņemoties sporta direktora
pienākumus, kā galveno prioritāti
sev izvirzīju jaunatnes sistēmas
sakārtošanu, ieviešot vienotu
profesionālo standartu. Līdz šim
pārsvarā gadījumu katrs klubs
strādāja pēc saviem ieskatiem,
tomēr, ja vēlamies sasniegt labāku
rezultātu un izaudzināt vairāk
spēlētāju, kuri atbilst nacionālās
izlases prasībām, ir jāstrādā pēc
noteiktiem kvalitātes standartiem.
Tuvākajā federācijas valdes sēdē
skatīsim jaunatnes futbola klubu
akreditācijas noteikumus, kuri paredz konkrētas prasības klubiem.
Tie klubi, kuri tās izpildīs, jau no
2014. gada varēs saņemt finansiālu atbalstu no federācijas. Atkarībā
no tā, cik daudz klubu varēs izpildīt prasības, dotācija varētu būt 25
– 30 tūkstošu eiro apmērā ik gadu.
Ne mazāk svarīgs uzdevums bija
sakārtot jautājumus saistībā ar
jaunatnes izlasēm, veidojot talantu
nometnes labākajiem jaunajiem
spēlētājiem.
Kādi ir kritēriji, pēc kuriem noteiksiet, kuri jaunatnes klubi varēs pretendēt uz
federācijas finansējumu?
Galvenie kritēriji saistīti ar

«Jelgava futbola kartē sevi ir iezīmējusi uz palikšanu, jo ar futbolu nodarbojas teju 300 bērnu un jauniešu, tādēļ jau šobrīd jādomā par to, kā pilsētā uzlabot futbola infrastruktūru. Visvairāk nepieciešams
vēl viens sintētiskā seguma laukums, uz kura aizvadīt virslīgas spēles agros pavasaros, un paplašināt
treniņu iespējas bērniem. Realizējot šo projektu, varētu sakārtot arī kādu no skolu stadioniem,» stāsta
Foto: Vineta Zelča
Latvijas Futbola federācijas sporta direktors Dainis Kazakevičs. 
klubos esošo jauniešu komandu
un audzēkņu skaitu, treneru
kvalifikāciju, pieejamo infrastruktūru, personālu un atbilstošu dokumentāciju. Atkarībā
no izvirzītajiem mērķiem un
uzdevumiem jaunatnes klubus
iedalīsim četrās kategorijās:
bērnu futbola klubi, jaunatnes
klubi, jaunatnes futbola centri
un futbola akadēmijas. Tiem
klubiem, kuri varēs izpildīt visus kritērijus, piešķirsim futbola
akadēmijas statusu un dotāciju
no federācijas. Atsevišķiem
kritērijiem, apzinoties, ka prasības ir samērā
augstas, dosim
pārejas laiku
līdz 2016. gada
sezonai.

nekā strādājot Jelgavā, jo federācijā ir 40 darbinieki, kuriem varu
deleģēt uzdevumus, savā pārziņā
atstājot kontroles funkcijas. Manas darba spējas ir pietiekami
augstas, tādēļ esmu pateicīgs par
iespēju strādāt izlasē. Aktīvais
trenera darbs dod vairāk gandarījuma nekā ikdienas administratīvie pienākumi.
Kad aizvadīsiet pirmās
spēles U-21 izlases trenera
amatā?
Jau 5. septembrī būs Eiropas
čempionāta kvalifikācijas spēle pret Šveices
izlasi. Šī spēle
notiks Slokas
stadionā, Jūrmalā, jo Zemgales Olimpiskā
centra (ZOC)
stadions šogad
bija slikti pārziemojis, tādēļ
neriskējām un
jau laikus mainījām spēles
norises vietu.
Tagad situācija
ir uzlabojusies,
un 14. oktobrī
pret Ukrainu,
visticamāk,
spēlēsim Jelgavā. Arī 10.
septembrī ar U-23 izlasi esam iecerējuši aizvadīt pārbaudes spēli
ZOC stadionā pret Anglijas U-23
izlasi. Latvijas šī vecuma izlasē
varētu spēlēt arī FK «Jelgava»
spēlētāji Mārcis Ošs un Boriss
Bogdaškins.

«10. septembrī ar
U-23 izlasi esam
iecerējuši aizvadīt
pārbaudes spēli ZOC
stadionā pret Anglijas izlasi. Latvijas šī
vecuma izlasē varētu spēlēt arī FK
«Jelgava» spēlētāji
Mārcis Ošs un Boriss
Bogdaškins.»

Vai FK «Jelgava» atbilst
jaunatnes akadēmijas kritērijiem?
Šobrīd neatbilst, bet līdz
akreditācijai vēl
ir iespējams sakārtot atsevišķus jautājumus,
lai atbilstu. Klubā nepieciešami
vismaz trīs treneri ar UEFA
A kategorijas kvalifikāciju. No
Jelgavā strādājošajiem šobrīd šī
kategorija ir tikai virslīgas galvenajam trenerim Sergejam Golubevam. Tādēļ jaunajiem treneriem būs jāmācās. Ir arī virkne
personāla un dokumentācijas
jautājumu, kuri jāsakārto, bet
tas ir izdarāms. Jelgava ir viens
Līdz ar «Skonto» stadiona
no reālākajiem kandidātiem uz neskaidro statusu nacionāakadēmijas statusu.
lajai izlasei vairs īsti nav
kur spēlēt. Kas ir atbildīgs
Vai darbs U-21 izlases gal- par šo situāciju?
venā trenera amatā ļaus
Laikam nebūšu tas, kurš
pilnvērtīgi veikt arī pārējos meklēs vainīgos. Esam izpēpienākumus federācijā?
tījuši situāciju un secinājuši,
Strādājot klubā, paralēli tre- ka federācijai pašu spēkiem
nera darbam veicu arī divas nav finansiālu iespēju uzbūvēt
trešdaļas no administratīvajiem jaunu stadionu. Arī citviet papienākumiem, tādēļ neredzu saulē futbola federācijas nebūvē
problēmas šos pienākumus ap- savus stadionus, bet piedalās
vienot. Tas pat varētu būt vieglāk ar līdzfinansējumu klubu vai

valsts realizētajos projektos.
Man nav ilūziju, ka tuvākajā
laikā Latvijā varētu būt tik
spēcīgs futbola klubs, kurš
par saviem līdzekļiem uzcels
nacionālo stadionu. Tā tomēr
vairāk ir valsts atbildība. Mēs
esam atraduši līdzekļus nacionālās bibliotēkas, koncertzāļu
celtniecībai, bet par stadionu
diemžēl esam aizmirsuši. Man
ir kauns, ka mūsu dejotājiem
Dziesmu un deju svētkos, vieglatlētiem un futbolistiem ikdienā
ir jāizmanto cilvēka dzīvībai
bīstamais Daugavas stadions,
kurš jau sen neatbilst normām.
Pat ja kaut kas izkustētos un
nopietns darbs pie nacionālā
stadiona projekta aizsāktos šodien, agrāk par 2018. gadu tas
nav realizējams, tādēļ jāmeklē
alternatīvas.
Vai ZOC stadions varētu
tikt izmantots Latvijas izlases vajadzībām?
Tādā veidolā, kāds tas ir šobrīd, – nē. Nepieciešamas diezgan vērienīgas investīcijas stadiona pārbūvei. Piemēram, lai
šī būve atbilstu starptautiskiem
kritērijiem, jāpalielina skatītāju vietu skaits, izbūvējot otru
tribīni, kurā attiecīgi jāparedz
prasībās noteiktā VIP zona, žurnālistu darba vietas. Stadionā
jāuzstāda arī televīzijas prasībām atbilstošs apgaismojums.
Ja vien ir vēlēšanās, to var
izdarīt. Federācijā esam sagatavojuši piedāvājumu vairākām
pašvaldībām ar aicinājumu veikt
nepieciešamos uzlabojumus
stadionos, lai tajos savas spēles
varētu aizvadīt arī nacionālā izlase. Esam gatavi piedalīties arī
ar savu līdzfinansējumu, ja vien
Liepājas, Ventspils, Jūrmalas
vai Jelgavas pašvaldības, kurās
ir atbilstošas kvalitātes futbola
laukumi, izteiks vēlmi pielāgot
savus stadionus starptautiskajām prasībām.
Teju visā pasaulē futbols
bez diskusijām ir populārākais un mīlētākais sporta
veids. Eiropas Savienības

institūcijās šobrīd pat aktualizēts jautājums, ka ar likumu jāparedz: pasaules un
Eiropas čempionāti translējami bezmaksas kanālos, bet
Latvijas Televīzija joprojām
nerāda virslīgas spēles – vai
tādā veidā mēs demonstrējam savu individualitāti?
Diemžēl Latvijā futbola tradīcijas nav tik spēcīgas kā basketbolā un hokejā, jo padomju
laikā futbolā mums nebija savas
komandas augstākajā divīzijā.
Tas arī atstājis iespaidu, tomēr
masveidības un kopējās intereses ziņā futbols neapšaubāmi
ir populārākais sporta veids
arī Latvijā. Ar futbolu Latvijā
nodarbojas 6,6 procenti zēnu
vecumā no sešiem līdz 19 gadiem. Salīdzinot ar Eiropu,
tas nav daudz, jo vidēji Eiropā
ar futbolu nodarbojas ap 20
procentiem zēnu šajā vecuma
grupā, bet Latvijā starp sporta
veidiem tas ir labākais rādītājs.
Protams, interese par virslīgu
nav tāda kā par Čempionu līgu
vai Pasaules kausa izcīņu futbolā, tādēļ arī televīzija neuzskata
par vajadzīgu translēt šīs spēles.
Tomēr visas virslīgas spēles
var redzēt interneta tiešraidēs.
Arī citviet par Latvijas virslīgu
ir pietiekami liela interese, jo
visas translācijas ir pārdotas
ārvalstu kompānijām. Tās nav
lielas summas, bet savs labums
klubiem tiek. Domāju, tas ir
tikai laika jautājums – arī pie
mums interese par vietējo čempionātu augs, tādēļ daudz un
cītīgi jāstrādā, uzsvaru liekot uz
jaunatnes futbolu.
Kā vērtējat situāciju FK
«Jelgava»?
Klubā notiek pārmaiņu process. Galvenajam trenerim
S.Golubevam, kuru aicināšu
par savu asistentu arī U-21
izlasē, bija nepieciešams laiks,
lai adaptētos. Aināru Tamisāru kluba prezidenta amatā ir
nomainījis Māris Peilāns. Arī
galvenās komandas sastāvā notikušas pārmaiņas. Tādēļ vēlos
aicināt līdzjutējus tik daudz
nekoncentrēties uz galvenās
komandas vietu turnīra tabulā,
bet gan novērtēt to, ka klubs,
kura galvenā komanda vēl pirms
trim gadiem trenējās noplukušajā Daugavas stadionā, šobrīd
spēlē virslīgā, ir izveidojusies
stabila jaunatnes piramīda un
Jelgava kļuvusi par vienu no
futbola centiem Latvijā, kurā
savas oficiālās spēles aizvadīs
U-21 izlase.
Protams, ka nedz virslīgas,
nedz 1. līgas komandas rezultāti nav apmierinoši, tomēr
sezona vēl ir tikai pusē, tādēļ
secinājumus vajadzētu izdarīt
pēc sezonas. Turklāt šobrīd
norit aktīvs darbs ar treneriem,
lai organizatoriski sakārtotu
kluba struktūru, lielāku akcentu liekot uz dublieru un
vecākajām jaunatnes sistēmas
komandām. Jāapzinās arī tas,
ka ar līdzšinējiem resursiem
virslīgas komandai ne uz ko vairāk kā uz vietu turnīra tabulas
vidusdaļā nevaram pretendēt.
Katram klubam ir savi mērķi un
uzdevumi. Jelgavā būtiskākais
ir izveidot sistēmu, kurā visu
vecumu jaunie futbolisti varētu
augt un attīstīties – tāds arī ir
galvenais futbola akadēmijas
uzdevums.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs būtu gatavs
uz dažām dienām bez
maksas izmitināt savās
mājās nepazīstamu
ārzemju tūristu?
Raimonds,
meklē darbu:
– Nu, nē! Man
nepazīstami
cilvēki šķiet
neuzticami,
un tādiem es
naktsmājas nedotu. Man būtu
bail, ka kaut ko var nozagt. Taču
es būtu gatavs šādiem tūristiem
izrādīt pilsētu, parādīt feinākās
vietas. Tā teikt, uz pāris stundām
kļūt par viņu gidu.
Eduards, fotogrāfs:
– Es būtu gatavs uzņemt
nepazīstamus
cilvēkus. Vienmēr esmu atvērts jaunām idejām, tāpēc varu
rīkoties spontāni. Turklāt man
patīk iepazīt jaunus cilvēkus – šī ir
viena no iespējām! Arī pats esmu
lūdzis naktsmājas svešiem cilvēkiem Lietuvā, Vācijā un Ungārijā.
Ungārijā cilvēki bija ļoti viesmīlīgi
– bez problēmām atradu pajumti, Lietuvā, ja pasaki, ka esi no
Latvijas, arī tevi uzņem.
Alla, māmiņa:
– Droši vien,
ka jā. Kāpēc?
Man pašai patīk ceļot, līdz ar
to būtu saprotoša arī pret citiem tūristiem. Esmu
dzirdējusi par tādu programmu,
kur cilvēki savā starpā dažādās
valstīs meklē un atrod naktsmājas.
Paši gan to neesam mēģinājuši,
taču, neraugoties uz to, ka ģimenē
ir mazi bērni, ārzemju viesus savās
mājās uzņemtu.
Dace, konditore:
– Esmu piesardzīga pret
visām svešām lietām,
tāpēc neticu,
ka piedāvātu savu māju nepazīstamam cilvēkam. Labākajā
gadījumā ielaistu saimniecības
ēkā, kur normāli dzīvošanas
apstākļi, iedotu segu, bet istabā
– noteikti ne. Taču esmu palīdzējusi tūristam izsaukt taksi un
izskaidrojusi ceļu.
Anna, strādā
ēdināšanas
jomā:
– Iespējams,
ka uzņemtu.
Taču es pirms
tam nopietni
novērtētu šo cilvēku – kā viņš izskatās, kā uzvedas, vai nav pārāk
tramīgs. Jāteic gan, ka valodas
barjera neļautu uzņemt pie sevis
tūristus, kuri runā tikai angļu un
vācu valodā, jo paši tās nemākam, taču ar tūristiem, kuri runā
krieviski, problēmu nebūtu.
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Jānis Lange vada
«Latvijas Valsts ceļus»
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas domes deputāts Jānis Lange apstiprināts par VAS «Latvijas Valsts ceļi» valdes
priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju. «Man
tas ir liels izaicinājums,
un galvenās problēmas
redzu divas: pirmkārt,
akūtais finansējuma
trūkums ceļu nozarei,
otrkārt, ceļu kvalitātes
celšana un sabiedrības
uzticības atjaunošana
ceļu nozarei,» tā viņš.
Akcionāru sapulce, kurā tika
lemts par valdes priekšsēdētāja
maiņu, notika 26. jūlijā. Kā
informē Satiksmes ministrija,
izmaiņas «Latvijas Valsts ceļu»
vadībā veiktas, jo līdzšinējais uzņēmuma valdes priekšsēdētājs
Ivars Pāže pieņēmis piedāvājumu uzsākt darbu SIA «Ritošā
sastāva serviss» valdē un līdz
ar to valdes priekšsēdētāja
amatu «Latvijas Valsts ceļos»
atstāj. J.Lange norāda, ka valdes priekšsēdētāja pienākumus
veicis jau iepriekš – martā, kad
I.Pāže bija saslimis.
J.Lange uzskata, ka lielākā
problēma ir tā, ka pēdējos 20
gadus ceļu nozarei valstī trūkst
finansējuma, kas arī veicinājis
ceļu kvalitātes pasliktināšanos
un sabiedrības neuzticību. «Autovadītājus var saprast. Viņi
maksā, iegādājoties degvielu, un
autotransporta ekspluatācijas
nodokli, bet šī nauda tiešā veidā
«uz ceļiem» nenonāk – šobrīd
ceļu remontam un uzturēšanai
finansējums drīzāk tiek atvēlēts
pēc pārpalikuma principa, un
tas nav ilgtspējīgs finansējums.
Sadarbībā ar Satiksmes ministriju gan pagājušajā gadā, gan
šogad esam iesnieguši ziņojumu, kurā uzsvērts, ka nepieciešams atjaunot ilgtspējīgu
finansējumu nozarei,» skaidro
J.Lange.
Pēc viņa teiktā, nepietiekamā
finansējuma dēļ pēdējo 20 gadu
laikā Latvijas ceļi ir noplicināti,
jo gadā atjaunots tiek mazāk
ceļu nekā normatīvos noteikts.
«Saskaņā ar normatīviem gadā

LLU vairākās studiju
programmās no 31. jūlija
līdz 14. augustam izsludinājusi papilduzņemšanu
uz valsts finansētajām
un maksas studiju vietām. Brīvas vietas vēl ir
vairākās Lauku inženieru fakultātes, Pārtikas
tehnoloģijas, Tehniskās,
Informācijas tehnoloģiju un Lauksaimniecības
fakultātes piedāvātajās
studiju programmās.
LLU pārstāvis Ričards Pāns
informē, ka šobrīd universitātē
uzņemti 1135 studenti, no tiem
pilna laika pamatstudijās 645
budžetā un 90 maksas studijās,
bet 303 – nepilna laika studijās. Savukārt augstākā līmeņa
studijās jeb maģistrantūrā uzņemti 199 pilna laika budžetā
un 65 maksas studijās, bet 32
– nepilna laika studijās. Taču,
neskatoties uz to, vairākās stu-

Uz patruļkuģa varēs
tikt par nopelniem
Jaunais patruļkuģis P-08 «Jelgava» pēc 17 stundu ilga brauciena no Liepājas nogādāts galvaspilsētā Rīgā, kur ir tā bāze.
Jau nedēļu tas ir darba gatavībā.  Foto: Normunds Mežiņš

Foto: Ivars Veiliņš
būtu jāatjauno vismaz 1000
kilometri, bet labākajā situācijā
tiek atjaunoti 750 kilometri,»
tā viņš. J.Lange uzskata sevi
par profesionāli un ir gatavs
izaicinājumiem, neskatoties uz
situāciju nozarē. Viņš atzinīgi vērtē Jelgavas pašvaldības
ieguldījumu ielu sakārtošanā
– viņaprāt, tas ir jūtams. Jāpiebilst, ka savulaik J.Lange
strādāja pašvaldības aģentūrā
«Pilsētsaimniecība» un bija
atbildīgs par Jelgavas ielām un
ceļiem.
Ikdienā J.Lange mēro ceļu
Jelgava–Rīga un pozitīvi vērtē
to, ka arī A8 šoseja piedzīvo
vērienīgus remontdarbus. Viņš
piebilst, ka šobrīd noslēdzies
arī konkurss par A8 šosejas rekonstrukciju posmā no Jelgavas
pilsētas robežas Elejas virzienā,
bet rezultāts vēl nav zināms.
Viņš spriež, ka darbi šajā posmā
sāksies tikai nākamgad.
Satiksmes ministrija norāda:
J.Lange «Latvijas Valsts ceļu»
valdē strādā kopš 2008. gada,
bijis arī uzņēmuma Finanšu
un administratīvās pārvaldes
direktors. Pirms tam viņš vadīja
«Latvijas Valsts ceļu» Jelgavas
nodaļu, strādājis būvniecības,
kā arī investīciju piesaistes
uzņēmumos. Augstāko izglītību J.Lange ieguvis Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
Ekonomikas fakultātē, maģistra
grādu – Latvijas Universitātes
Ekonomikas un vadības fakultātē, zināšanas papildinājis arī
Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā.

 Ritma Gaidamoviča

Darbu sācis Nacionālo
Bruņoto spēku Jūras spēku flotiles patruļkuģis,
kas nes mūsu pilsētas
vārdu, P-08 «Jelgava».
Pagājušajā nedēļā kuģis
no Liepājas ostas nogādāts Daugavgrīvā Rīgā,
kur ir tā bāzes vieta, un
jau sācis darbu. Kuģa komandieris Ritvars Ozols
stāsta, ka kuģis Buļļupē
iebraucis pēc apmēram
septiņpadsmit stundām. Paredzēts, ka uz
patruļkuģa jelgavnieki
ekskursijā varēs tikt par
nopelniem un īpaši tiks
gaidīti skolēni.

braukt nedrīkst, taču karogu mastā uzvilkt var īpašos gadījumos.
I.Englande ar Jūras spēku flotiles
komandiera pavēli ieskaitīta kuģa
komandā kā Goda locekle.
«Protams, esmu lepna par man
uzticēto godu. Tagad man ir papildu sabiedrisks pienākums – darboties ar kuģa komandu,» atzīst
I.Englande, piebilstot, ka krustmātes nolikums paredz veicināt kuģa
komandas kultūras un garīguma
līmeņa celšanu, iespēju robežās
iepazīstināt sabiedrību ar kuģa
apkalpes komandu, kaujas mācību
norisi un rezultātiem, jo arī viņa
drīkst piedalīties kaujas mācībās,
kā arī ar sadzīves apstākļiem un
problēmām. «Es jau jokoju – ja
neierodos darbā, tātad esmu kuģa
kaujas mācībās,» smaidot nosaka
I.Englande. Viņa stāsta, ka pirmdien kuģa komanda sagādājusi pārsteigumu, ierodoties Jelgavā. Kuģa
apkalpei uzdāvināti «Ielūgumi uz
Jelgavu», kurus viņi arī izmantojuši, apskatot Svētās Trīsvienības
baznīcas torni, kā arī apciemojuši
krustmāti. «Viņiem šeit patika, un
kuģa komandu jau uzaicināju uz
«Rasas» piena paku laivu regati, lai
novērtē, kādi kuģi peld pa Lielupi
Jelgavā,» tā I.Englande.
P-08 «Jelgava» komandā ir astoņi
jūrnieki, tostarp kuģa komandiera
R.Ozola palīdzes pienākumus pilda
viena dāma, kas ir vienīgā uz šī
kuģa. R.Ozols stāsta, ka patruļkuģis
«Jelgava» Rīgā nogādāts pagājušajā
piektdienā. «Ceturtdien ap pulksten

9 izbraucām no Liepājas ostas un
naktī ap pulksten 2 bijām bāzē
Rīgā. Nevar vērtēt, vai 17 stundas
ir daudz vai maz, jo mēs braucām
ekonomiskajā režīmā, lai pārbaudītu visas sistēmas, iekārtas, kā
kuģa apkalpei strādāt. Es to sauktu
par klasisku pārgājienu,» piebilst
R.Ozols.
Jūras spēku flotiles komandieris
Jūras spēku kapteinis Rimants
Štrimaitis «Jelgavas Vēstnesim»
atzīst, ka sadarbība ar Jelgavu tiks
turpināta un arī jelgavniekiem
būs iespēja uzkāpt uz kuģa. «Mēs
labprāt sadarbotos ar Jelgavas
skolēniem. Piemēram, uzņemtu
uz kuģa komandu, kura uzvarējusi
kādā konkursā. Tiesa, kuģis nav
liels – uz tā varam uzņemt tikai
ap 20 cilvēku,» stāsta R.Štrimaitis,
piebilstot, ka uz P-08 «Jelgava»
tāpat kā uz citiem patruļkuģiem
būs iespēja uzkāpt arī novembrī,
kad tiks svinēti valsts svētki un
Jūras spēku flotile rīkos Atvērto
durvju dienu.
Jāatgādina, ka kuģa iegrime
ir 2,7 metri, ātrums – 20 mezgli,
dzinēju jauda – 1600 zirgspēki, bet
korpusa materiāls – alumīnijs. Ja
lielā vējā vai vētrā jāiet jūrā, lai
sniegtu palīdzību laivai vai jahtai,
jaunais patruļkuģis ar izcilajām
manevrēšanas spējām glābšanas
darbus var veikt ātrāk un labāk
nekā citi Jūras spēku flotiles rīcībā
esošie kuģi. R.Ozols piebilst, ka
pirmajā nedēļā kuģim nenācās
doties glābšanas darbos.

Svinīgā karoga pacelšana uz
patruļkuģa «Jelgava» notika pagājušajā trešdienā Liepājas ostā,
un tajā piedalījās arī aizsardzības
ministrs Artis Pabriks, Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš
un kuģa krustmāte pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītāja vietniece
Inta Englande.
Krustmāte, ievērojot tradīcijas,
komandai svinīgi nodeva no Brēmenes atvesto dāvanu – šampanieša
pudeles kakliņu ar korķi –, savu
fotogrāfiju ar vēlējumu apkalpes
komandai, kam atbilstoši tradīcijai
jāatrodas uz kuģa, kā arī Jelgavas
pilsētas karogu, kas uz kuģa tika
diju programmās vēl ir brīvas pacelts Brēmenē. Tiesa, ar to kuģis
budžeta vietas, kā arī reflektanti tiek uzņemti gandrīz visās
programmās maksas grupās.
Tāpēc LLU līdz 14. augustam
izsludinājusi papilduzņemšanu Jūlija pēdējā dienā notika otrā SIA «Zemgales Eko» rīkotā
uz vakantajām vietām. Brīvas atkritumu šķirošanas maratona «Šķirosim kopā Jelgavā»
vietas budžetā vēl ir bakalaura izloze. Tajā laimīgā loze krita Innai Skudrai, kura atkritumu
studiju programmās «Vide un šķirošanas laukumā Salnas ielā nogādāja PET pudeles, Svetūdenssaimniecība», «Zemes ierī- lanai Ulmanei, kura Paula Lejiņa ielā nodeva makulatūru, kā
cība», «Pārtikas zinības», «Kok- arī Helgai Meņģelei par nodotajām sašķirotajām skārdenēm.
apstrāde», «Lauksaimniecības «Daba ir jāsargā!» tāda ir jelgavnieces I.Skudras pārliecība,
enerģētika», «Lauksaimniecības un viņa norāda, ka ģimene «zaļi» ne tikai domā, bet arī
dzīvo jau sen. «Atzīšos, ka agrāk PET pudeles dedzinājām
inženierzinātne».
Tāpat studenti tiek uzņemti krāsnī, bet tad attapāmies, cik ļoti tas piedraņķo gaisu. Tabrīvajās vietās maģistra studiju gad visas PET pudeles nododam šķiroto atkritumu laukumā
programmās «Būvzinātne», «Ze- Salnas ielā, tur nogādājam arī papīrus, kas kurināšanai īsti
mes ierīcība», «Ainavu arhitek- neder, un visu, ko varam atšķirot no sadzīves atkritumiem
tūra», «Hidroinženierzinātne», un kas saimniecībā nenoder,» stāsta Inna, piebilstot, ka,
«Vides inženierzinātne», «Karje- piemēram, kartupeļu mizas noder ne tikai kompostam, bet
ras konsultants», «Informācijas arī skursteņa attīrīšanai, ar tām iekurinot krāsni. «PET pudeles uz laukumu vedu ar velosipēdu un, ja
pa ceļam redzu atkritumus, tos noteikti savācu,» tā viņa. Jāpiebilst, ka tieši izlozes dienā – 31. jūlijā
tehnoloģijas».
Lai iestātos LLU, reflektan- – viņa ar kungu Ervīnu atzīmēja 31. kāzu jubileju, tāpēc izlozē iegūtā dāvanu karte 30 latu vērtībā
tam jāiesniedz dokumenti kon- esot balva ne tikai par atkritumu šķirošanu, bet arī dāvana kāzu jubilejā.
krētā fakultātē. Sīkāku infor- Nākamā izloze notiks 30. augustā, kad, noskaidrojot trīs augusta izlozes uzvarētājus, visi
māciju par fakultāšu adresēm, dalībnieki piedalīsies arī galvenās balvas – SIA «Kanclers Plus» dāvanu kartes 100 latu vērtīdarba laiku un uzņemšanas bā – izlozē. Šogad «Zemgales Eko» jelgavniekus akcijā aicina šķirot PET pudeles, makulatūru
noteikumiem var atrast mājas un skārdenes, tās nogādājot kādā no šķiroto atkritumu laukumiem un pie dežuranta aizpildot
Foto: Vineta Zelča
izlozes lapiņu.
lapā www.llu.lv.
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Īsi
 SIA «Jelgavas ūdens» informē, ka
no 5. līdz 9. augustam turpināsies
pilsētas ūdensvada tīklu profilaktiskā skalošana Stacijas, Zirgu, Pasta
un Rūpniecības ielā, kā arī Zemgales
prospekta, Jāņa, Palīdzības, Dārza,
Skolas, Jēkaba, Pavasara, Tērvetes un
Raiņa ielas rajonā. Skalošanas laikā
ūdensvada tīklā iespējama ūdens
saduļķošanās arī apkārtējās ielās,
taču tas nav kaitīgs cilvēku veselībai.
«Jelgavas ūdens» atvainojas par
sagādātajām neērtībām.
 Vakar no Jelgavas Romas Katoļu katedrāles, saņēmuši bīskapa
Edvarda Pavlovska svētību, ap
60 cilvēku devās nepilnus 300
kilometrus garajā svētceļojumā
uz Aglonu. To viņi plāno kājām
sasniegt 13. augustā, lai 14. un
15. augustā izdzīvotu lielos ticības
svētkus. Ceļā devušies bērni, daudz
jauniešu, pieaugušie, bet vecākajai
kundzei ir vairāk nekā 70 gadi, un
viņa ceļa posmu Jelgava–Aglona mēros jau deviņpadsmito reizi. «Vienkārši pienāk augusts, un man atkal
gribas iet. Neskatoties uz cienījamo
vecumu, pagājušajā gadā izturēju
visu ceļu. Ceru, ka Dievs arī šogad
ļaus man tikt līdz Aglonai,» atzīst
Jelgavas grupas vecākā dalībniece
Elena. Kundze uzteic arī savus ceļabiedrus jauniešus. «Mūsu jaunatne
ir ļoti izturīga. Neskatoties uz to, ka
varbūt dažbrīd šķiet – jāmet miers,
visi vienmēr ir aizgājuši līdz galam.
Turklāt viņi ir ļoti paklausīgi. Esam
draudzīga kompānija, kurā cits citu
atbalsta,» tā Elena.

 Jelgavas baptistu draudze aicina bērnus vecumā no sešiem līdz
13 gadiem 5. – 9. augustā piedalīties bezmaksas vasaras Bībeles
skolā «Ķēniņvalsts klints». Draudzes
sekretārs Vladimirs Godunovs informē, ka programmā paredzēts Bībeles
stāsts, mūzikas, sporta un rokdarbu
nodarbības, kā arī bērni tiks cienāti
ar našķiem. Vasaras Bībeles skola
notiks baptistu baznīcā Mātera ielā
54, un tā ir bez maksas. No 5. līdz
8. augustam nodarbības būs katru
dienu no pulksten 10 līdz 13.30.
Pirmdien, 5. augustā, reģistrācija
sāksies pulksten 9.30, piektdien, 9.
augustā, nodarbību sākums plānots
pulksten 14.30, bet koncerts vecākiem – pulksten 18.30.
 SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) savos norēķinu
punktos klientiem piedāvā jaunus
pakalpojumus – iespēju saņemt un
nodot ikmēneša ūdensskaitītāju
lapas, kā arī izdrukāt nozaudētos
rēķinus. Tie māju vecākie, kuri neizmanto uzņēmuma Informatīvo sistēmu un dzīvokļu īpašnieku individuālo
ūdens skaitītāju rādījumus apkopo uz
papīra, ikmēneša skaitītāju lapas var
saņemt tuvākajā JNĪP norēķinu punktā. Tieši tāpat jau aizpildītas lapas
var nodot jebkurā norēķinu punktā.
Papildu ērtības tiek piedāvātas arī
jebkuram dzīvokļu īpašniekam – pēc
katra mēneša 10. datuma dzīvokļu
īpašniekiem tiks nodrošināta iespēja
nozaudētu vai nesaņemtu JNĪP vai
SIA «Fortum» rēķinu lūgt izdrukāt
tuvākajā JNĪP norēķinu punktā.

Ritma Gaidamoviča
Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam
bērnus no 1,5 līdz 4 gadu vecuma
bezmaksas grupās ar latviešu un
krievu valodas apmācību, piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar vecāku
līdzfinansējumu 15 Ls/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis
63021591, 63011290, mob.tālrunis
20021871, 26448426.
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Kaučsērfings jeb Meklēju dīvānu jūsu mājā
Dodoties ceļojumā, ierastākais veids ir izmantot kāda tūroperatora pakalpojumus,
kas saplāno ceļojumu, sākot no transporta, ekskursijām un beidzot ar naktsmājām.
Daļa ceļojumu no A līdz Z plāno un naktsmājas rezervē paši, taču ievērojams skaits
cilvēku, tostarp jelgavnieki, ceļojot priekšroku dod sociālajam tīklam couchserfing.
org, kur iespējams sarunāt naktsmājas dažādās pasaules valstīs. Tautā sauktais
kaučsērfings nozīmē: ceļo un paliec nevis viesnīcā, bet pie kāda vietējā, kurš tevi
uzņem. Jāteic, ka jelgavnieki šādi ne tikai ceļo pa Eiropu, uz ASV, Maroku, Keniju,
Japānu, Austrāliju, bet arī paši uzņem ceļotājus savās mājās no Itālijas, Nīderlandes, Marokas, Dienvidkorejas, Turcijas, Armēnijas, Vācijas un pat Nikaragvas. Tiesa,
precīzu datu par to, cik jelgavnieku izmanto šī portāla iespējas ceļojot, nav, taču
portāla domubiedru grupā «Jelgava» reģistrējušies ap 200 jelgavnieku. Šoreiz
«Jelgavas Vēstnesis» no pašiem kaučsērferiem izzina viņu pieredzi ceļojot un
uzņemot viesus. Kāpēc viņi priekšroku dod šim ceļošanas veidam, kādi ieguvumi
un no kā jāuzmanās?

 Ritma Gaidamoviča

Ir jelgavnieki, kuri ar kaučsērfingu aizrāvušies jau vairāk nekā desmit gadus un
izbraukājuši pasauli krustu
šķērsu, un ir tādi, kuriem šis
ir pēdējā gada atklājums. Visi
kā viens atzīst: neatkarīgi no
tā, cik ilgi ar to nodarbojas, tā
ir kā atkarība – gribas vēl un
vēl. Jāteic gan, ka jelgavnieki
biežāk paši dodas iepazīt citas
valstis, retāk – uzņem viesus
pie sevis, jo Jelgava īsti neesot
tūristu galapunkts. Gadījies,
ka Jelgavu sajauc ar Jūrmalu,
taču pēc tam atzīst, ka arī pie
mums ir ļoti skaisti.
Lai gan daļai varētu šķist, ka šī jau
tāda jauniešu padarīšana vien ir, izrādās, tā nav – šādā veidā ceļo cilvēki no
18 līdz 60 gadu vecumam un pat vecāki.
Galvenais princips – tu man, es tev. Ceļotgribētāji portālā izveido savu profilu
un tad izvēlētajā valstī, pilsētā meklē
naktsmājas. Ja naktsmītne tiek meklēta
ārpus Latvijas robežām, jārēķinās, ka
būs jānodrošina naktsmītne arī kādam
citam, kas ieplānojis doties uz Latviju.
Uzrunātie jelgavnieki, kuri ceļo šādi, atzīst, ka tam ir vairāki plusi. Vispirms jau,
izmantojot kaučsērfingu, var ievērojami
ieekonomēt izdevumus, jo par naktsmītni
nav jāmaksā. Bet, ja cilvēks ir reģistrējies
šajā portālā, tad viņš rēķinās, ka, uzņemot
ciemiņus no citas valsts, būs izdevumi no
viņa kabatas. Taču tas neesot galvenais.
Daudz svarīgāka ir iespēja, dzīvojot vietējā ģimenē, tuvāk iepazīt valsti un tās
iedzīvotāju ikdienu un apmeklēt vietas,
uz kurām tūristi netiek vesti. «Ja braucam
ekskursijās, mums parāda tikai valsts
skaistākos objektus, mēs visu redzam it
kā no malas, taču, ja ceļo šādi, esi vairāk
visā «iekšā». Tu vairāk uzzini par vietējo
ikdienu, kultūru, tradīcijām,» atzīst jelgavniece Maruta Česnauska, kura šādā veidā
apceļojusi Eiropu, vienu reizi ar ģimeni
– vīru un divām meitiņām – devusies uz
Itāliju, bet šobrīd ceļošanu šādā veidā uz
kādu laiku atlikusi, jo jaunākā meita tam
tomēr vēl ir pārāk maza. Taču viņa labprāt
uzņem viesus pie sevis Jelgavā.

manis, kurš ar kaučsērfingu saistīts jau
vairāk nekā desmit gadus un tā apceļojis
visu Eiropu, pabijis arī tādās valstīs kā
Indonēzija, Singapūra, ASV, pirms neilga
laika atgriezies no Kenijas un šobrīd jau
gaida atvaļinājumu, lai atkal kaut kur
dotos. Tāpat ceļotāji uzskata, ka šādā veidā
ir iespēja vairāk izjust kultūras «garšu».
«Marokā es dzīvoju vietējā ģimenē, piedalījos viņu tējas dzeršanā, kopīgajās maltītēs.
Krievijā ģimene bija īsteni dabas bērni, un
kopā ar viņiem devos pārgājienā,» stāsta
Alise Raupe, piebilstot, ka reiz, šādā veidā
ceļojot, iepazinusies ar itāļu puisi, ar kuru
izveidojušās attiecības. Šis noteikti esot
veids, kā iepazīt visu labāk nekā nakšņojot
hotelī. Ja tev ir vietējais gids, noteikti arī
uzzināsi par lētākajiem, labākajiem variantiem visās jomās. Un tevi neapšmauks.
«Gruzijā hosta puisim pašam nebija laika
ar mums «krāmēties», tāpēc «pieslēdzās»
viņa mamma. Kļuvām par labām draudzenēm. Viņa mūs Tbilisi veda uz labākajiem
tirgiem, stāstīja par garšvielām, mācīja gatavot dažādus ēdienus. Atceros, kad gribējām braukt ar taksi, viņa noskaidroja, cik
mums tas maksās – lai mūs neapšmauc,»
pieredzē dalās Alise.

Vienā gultā ar īpašnieku

Neatsverams ieguvums, viņuprāt, ir
jauni draugi, jo visbiežāk ceļotājs nokļūst
pie jaukiem un draudzīgiem cilvēkiem, kas
ne tikai nodrošina naktsmājas, pozitīvas
emocijas, jauku atmosfēru, bet arī iemāca
daudz jauna. «Katrs tā sauktais hosts cenšas būt labākais saimnieks savam viesim.
Protams, cits jautājums – cik tu no tā esi
gatavs ņemt pretī,» uzsver Mārtiņš Beņķītis, kurš savās mājās Jelgavā uzņēmis vairākus viesus, bet nu jau divus gadus mācās
Roterdamā un labprāt uzņem ciemiņus
arī tur. Kaučsērferi atzīst, ka pieredze no
ceļojumiem un viesu uzņemšanas tiešām ir
dažāda – katrs ceļojums ir kā piedzīvojums.
Tiesa, to var izturēt tikai atvērti cilvēki,
kas gatavi uz visu, jo ne vienmēr viss var
izdoties tik skaisti kā iecerēts. «Reiz Maltā
ar draudzeni aizbraucām pie hosta un sapratām, ka dzīvoklī ir tikai viena milzīga
gulta un mums jāguļ kopā ar saimnieku.
Mulsinoši. Taču tajā pašā laikā viņš bija
tik gādīgs – visu laiku rūpējās, lai mēs
esam paēdušas, ja kur vajadzēja, aizveda
ar mašīnu,» stāsta Alise.

«Veids, kā labāk iepazīt pasauli» Liela nozīme esot
Jāteic, ka ciemošanās neaprobežojas uzticībai un intuīcijai
ar izguldīšanu vien – katrs, kurš uzņem
ciemiņus, ir padomājis arī par īpašu
izklaides programmu – ko parādīs, kur
aizvedīs. «Un tas cilvēks tevi aizvedīs uz
vietām, kas reti kad tūristu acīm redzamas. Piemēram, Kenijā mūs aizveda uz
«kreiso» bāriņu mājas devītajā stāvā, kur
tikai vietējie tusējas,» stāsta Andis Zeid-

Tiesa, kaučsērfings vienlaikus ir diezgan nedrošs pasākums, tāpat kā autostopēšana. Nekad īsti nevari zināt, kādā
vietā un pie kādiem cilvēkiem nonāksi,
un otrādi – kas nonāks pie tevis! Liela
nozīme esot uzticībai un intuīcijai. Ja jūti,
ka kaut kas nav kārtībā, tad aši jāreaģē
un jādomā, ko darīt tālāk.

Pagājušajā nedēļā savas mājas Rojam Glickmanim
no Izraēlas Jelgavā laipni atvēlēja skolotāja Natālija
Martinova, kura viņam izrādīja arī mūsu pilsētas
skaistākās vietas. Rojs strādā par datoradministratoru
bibliotēkā, bet nu nolēmis apceļot pasauli, izmantojot
kaučsērfingu. Kaut arī Latvijā pavadījis tikai dažas
dienas, viņš pārliecināts, ka lielākais mūsu dārgums
ir rupjmaize un «Laimas» šokolāde. «Man ļoti patīk
arī tas, ka šeit nav karsti un dienas ir garākas, jo pie
mums satumst jau ap pulksten 18. Šeit varu pagūt
Foto: Vineta Zelča
vairāk apskatīt,» tā Rojs. 
«Mans pirmais ceļojums bija uz Maroku 17 gadu vecumā kopā ar vēl četriem
draugiem. Izklausās jau bīstami šādi ceļot, turklāt tā ir islāma valsts. Naktsmājas
sameklējām jau mēnesi iepriekš, taču,
aizbraucot pie hosta, izrādījās, ka pie
viņa īsti nav kur palikt, tāpēc vedīs mūs
pie brālēniem. Mums – īrēta mašīna, viņš
sēž pie stūres un ved mūs kalnā – uz nekurienes vidu. Sasniedzam mazu mājiņu,
un Ali sāk diskutēt ar saviem brālēniem
– vispirms mierīgi, tad jau «augstos toņos», līdz beidzot paziņo, ka varam droši
iekārtoties blakus istabiņā. Paskatos pa
labi – tur vesels bars aizdomīgu vīru. Istabiņā dažas kaudzītes salmu, neviena loga.
Dzīvojiet! Tā kā mums līdzi bija divas
meitenes, atteicāmies no šīs iespējas un
devāmies meklēt kādu viesnīcu,» stāsta
Mārtiņš, piebilstot, ka Ali vismaz viņiem
palīdzējis sameklēt dzīvokli, ar vietējiem
to sarunājot par 20 eiro dienā, plus vēl
pats palicis dzīvot ar viņiem, gatavojis ēst
un izrādījis pilsētu.

Ieteikumi kaučsērferiem:

• mājas lapā couchserfing.org kārtīgi aizpildi
savu profilu, lai cilvēki var izpētīt, kāds tu esi;
• palikšanas vietu meklē vidēji mēnesi
pirms brauciena;
• iepazīsties ar atsauksmēm par cilvēkiem,
pie kuriem plāno palikt un kuri lūdz naktsmājas tev;
• īpaši piestrādā, rakstot vēstuli cilvēkam,
pie kura vēlies palikt, – tev viņš ir jāieinteresē. Īpaši tas attiecas uz pilsētām, kurās
ir liela tūristu plūsma;
• nosūti vairākas vēstules un drošības nolūkos
tomēr atrodi divus variantus, kur apmesties;
• obligāti atbildi uz vēstulēm;
• esi atvērts un elastīgs;
• pirms brauc, padomā arī par plānu B un
paņem līdzi lieku naudu;
• pie viena cilvēka nepaliec ilgāk par trim
četrām dienām, jo citādi vari kļūt par apgrūtinājumu;
• rēķinies, ka tavs sagaidītājs var būt sagatavojis īpašu pasākumu programmu, tāpēc
cieni viņa darbu;
• paņem līdzi mazu dāvaniņu, ko atstāt par piemiņu cilvēkam, kurš tevi uzņēmis savās mājās.

man ļoti patīk uzņemt viesus. Pagājušajā
nedēļā pie mums dzīvoja puisis no Izraēlas.
Kāpēc es to daru? Ja pats neceļo, tad jāļauj,
lai cita kultūra ienāk tavās mājās! Tā man
ir iespēja praktizēt angļu valodu, uzzināt
ko jaunu. Tas ir tik interesanti – valoda,
tradīcijas. Gandrīz katrs ciemiņš pie mums
ir arī pagatavojis kādu ēdienu. Piemēram,
puisis no Francijas cepa maizi, lietuvietes
– torti, puisis no Nikaragvas mums pusdienas un vakariņas mājās gatavoja – viņam
tas ļoti patika,» stāsta Natālija, piebilstot,
ka viņu mājās jaunākajam viesim bija 22
gadi, bet vecākajiem – pārim no ASV – 60.
«Viņi pie mums pavadīja divas naktis. Pilsētā tieši tobrīd bija talantu konkurss, un
aizvedām to parādīt. Viņiem interesants
šķita dievkalpojums pareizticīgo baznīcā.
Savukārt puisi no Nikaragvas paņēmu
līdzi uz Jelgavas 6. vidusskolas 12. klases
izlaidumu, kas viņam ļoti patika,» tā skolotāja. Protams, ciemiņi tiek vesti arī uz
mūsu tūrisma objektiem.

«Skatās uz Lielupi un prasa:
«Aizbraucu – priekšā liela savrupmāja, dienu, un tad jau jārēķinās, ka pulksten 8 tā ir tā jūra?»
tev jāiziet no mājas, bet saimnieks atgriepie mājas – «Porshe Cayenne»»
Tiesa, kaučsērferi atzīst, ka Jelgava
Situācijas patiešām mēdz būt dažādas. Andis ir priecīgs par pirms dažiem
mēnešiem piedzīvoto Kenijā, kur hosts
vienistabas dzīvoklī uzņēmis viņus četrus.
«Tā mēs pieci dzīvojām. Nekādu problēmu!
Tas džeks tik ļoti rūpējās par mums,» tā
Andis. Tam, ka uzņemšana atšķiras, piekrīt
arī Mārtiņš. «Gluži pretēji bija Londonā.
Aizbraucu, un priekšā liela savrupmāja, pie
mājas – «Porshe Cayenne», gardas franču
vakariņas, vēl ierāda milzīgus apartamentus ar gultu sirds formā. No rīta pelde
apsildāmā baseinā...» atceras Mārtiņš.
Visi kaučsērferi norāda – būtiski vienmēr
atcerēties, ka tu esi ciemiņš, un neizmantot
hosta viesmīlību ļaunprātīgi.
Ieteicamais laiks, ko pavadīt vienā mājā,
ir trīs četras dienas, lai nekļūtu par apgrūtinājumu. Kaučsērferi atklāj, ka dažkārt
hosti uztic pat mājas atslēgas, lai pats vari
izvēlēties, ko un kā darīt. Ir arī situācijas,
kad hosts nevar kopā ar tevi pavadīt visu

zīsies tikai pulksten 20. Tādā gadījumā
pašam jāizdomā programma. «Tad labs
veids ir portālā sameklēt kādu cilvēku, ar
ko kopā tajā pilsētā padzert kafiju un kurš
gribētu būt tavs gids. Tā man reiz gadījās
Romā,» stāsta Alise.

Jelgavā uzņemts
60 gadus vecs skolotāju pāris

Lai izvairītos no dažādām neveiklām
situācijām, portālā ir vieta, kurā ierakstīt
atsauksmes, kā arī iepazīties ar citu atsauksmēm, tāpēc, izvēloties, pie kā doties
vai ko uzņemt, jāpārbauda un jāuzzina
pēc iespējas vairāk par konkrēto personu,
lai nerastos problēmas. Jāpiebilst, ka
komentārus izdzēst nevar.
Par ļoti uzticamiem saimniekiem Jelgavā
atzīta skolotāja Natālija Martinova ar vīru,
kuri divu gadu laikā uzņēmuši viesus no Nikaragvas, Čehijas, ASV, Francijas, Ukrainas
un citām valstīm. «Paši šādi neceļojam, taču

parasti nav galamērķis. Vienkārši Rīgā
naktsmājas atrast ir grūtāk, taču nereti
gadās, ka mūsu pilsēta tiek sajaukta ar
Jūrmalu. «Reiz Jelgavā uzņēmu spāni
– izrādās, viņš tāds pazīstams dziedātājs,
uzdāvināja vairākus savus diskus. Viņš
atbrauc, skatās uz Lielupi un prasa: tā
ir jūra? Es saku, nē, šeit ir Jelgava, ne
Jūrmala. Sākumā viņš bija noskumis, bet
beigās viņam te iepatikās, pat uzkavējās
ilgāk nekā plānots,» tā Alise, uzsverot, ka
šādas ceļošanas priekšrocība arī ir tas, ka
var variēt maršrutu un plānus.
Jelgavnieki gan atzīst, ka ne vienmēr
akceptē visus pieprasījumus. «Reiz pieteicās Polijā dienējošs Irānas pilsonis, kas
knapi runā angliski. Nu, saprotams, ka
viņu neuzņēmām. Nereti mums uzdod
jautājumu, vai nav bail, ka viesis kaut ko
nozags. Nē, mājās ir divi bērni, kaut kāds
pašsaglabāšanās instinkts jau tomēr ir,»
smaidot nosaka Maruta.

Kenijā Andi Zeidmani (aiz bērniem pirmais no kreisās) un viņa draugus Jelgavniece Alise Raupe (vidū) bieži mēdz ceļot kopā ar Indonēzijas hosts Andi Zeidmani (otrais no kreisās) un viņa
kāds vietējais aizveda uz skolu, lai jelgavnieki satiktos ar bērniem un kādu biedru no kaimiņvalsts. Kopā ar lietuvieti Gabiju draugus ved ekskursijā pa ananāsu laukiem.
stāstītu par Latviju.
Turcijā pie hosta viņas bauda vietējo ēdienu.
Foto: no personīgā arhīva
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Pasaules čempionātā –
bez medaļām

Jelgavnieks Kristens
Krīgers piedalījās
pasaules čempionātā BMX, kas norisinājās Jaunzēlandē.
Pirmajā sacensību
dienā junioru grupā viņš uzrādīja
16. labāko laiku un
iekļuva pamatsacensībās. Otrajā dienā ceturtdaļfinālā,
cīnoties par labāku pozīciju, viņš piedzīvoja kritienu – tas Kristenam liedza iekļūt
starp 16 ātrākajiem sportistiem, līdz ar to
sacensības pasaules čempionātā viņam
noslēdzās. Jāpiebilst, ka pamatsacensībās
iekļuva pieci Latvijas sportisti.

Atlicis pēdējais posms

Jelgavā aizvadīts pirmspēdējais Latvijas
čempionāta ūdens motosportā posms.
Tajā pie medaļām tika divi mūsu kluba
«Paisums» sportisti – Guntis un Mārtiņš
Lausi (abiem – sudrabs). Jānis Kuķalks,
startējot FR 1000 klasē, pagriezienā salauza laivu – tā nogrima piecās minūtēs –,
bet sportistam, par laimi, izdevās izkļūt
sveikā. Laivu sabojāja arī «Paisuma» vadītājs Valdis Kuķalks. Pēdējais posms notiks
31. augustā Kauņā.
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sports
Peld uz Aļasku

No 28. jūlija līdz 5.
augustam pirmoreiz
notiek starptautisks
stafetes peldējums
«Bering Strait Swim»
no Čukotkas Krievijā
uz Aļasku ASV. Latviju šajā peldējumā
pārstāv ziemas peldētāju kluba «Jelgavas roņi» līderis Aleksandrs Jakovļevs.
Stafetē piedalās 40 roņi no 18 valstīm.
Viņu mērķis – bez sildīšanas peldlīdzekļiem un ierīcēm (tikai peldtērps, cepure
un brilles) pārpeldēt Beringa šaurumu
(vairāk nekā 86 km). A.Jakovļevu atbalsta
Jelgavas pilsētas dome, Sporta servisa
centrs un CBS «Igate».

Pienākas 12 000 latu

ISRK «Cerība» pārstāvis Dmitrijs Silovs
pasaules čempionātā vieglatlētikā šķēpmešanā izcīnīja sudrabu. Viņš apvienotajā
37/38 medicīniskajā klasē raidīja šķēpu
46,45 metrus tālu. Par šo panākumu viņam var tikt piešķirta prēmija līdz 12 000
latu – Ministru kabinets jautājumu par
naudas balvu piešķiršanu pēc Latvijas
Nacionālās sporta padomes priekšlikuma izskatīs līdz gada
beigām. Jāpiebilst, ka
Dmitrijs startēja arī tāllēkšanā, bet
tur palika bez
rezultāta.

U-18 izlases kapteinis:
«Medaļai vajadzēja būt!»
 Ilze Knusle-Jankevica

Kristaps Pļavnieks
Dzimis: 11.04.1995.
Augums: 1,83 m
Spēlē: «VEF Rīga»
Mācās: Rīgas 49. vidusskolā (mācīsies
12. klasē)

Noslēdzies Eiropas čempionāts basketbolā U-18 vecuma grupā, un tajā Latvijas
izlase spraigā cīņā tikai ar
vienu punktu piekāpās Spānijai spēlē par bronzu. Mūsu
izlases kapteiņa pienākumus
pildīja jelgavnieks saspēles
vadītājs Kristaps Pļavnieks.
K.Pļavnieks šajā Eiropas čempionātā
deviņās spēlēs laukumā pavadīja 171
minūti un kopā guva 28 punktus. Visvairāk punktu Kristaps sameta spēlē
pret Lietuvu – deviņus, bet sausā palika
pret Spāniju (apakšgrupas spēlē) un
Horvātiju (ceturtdaļfinālā). Kristaps
ar savu sniegumu gan nav īsti apmierināts. «Man šis čempionāts nebija īpaši
veiksmīgs. Nezinu, kāpēc tā, bet noteikti
zinu, ka varu spēlēt daudz labāk,» ir
pārliecināts basketbolists. Neskatoties
uz savu individuāli ne tik spožo spēli,
viņš uzskata, ka 4. vieta šajā čempionātā Latvijai ir augsts sasniegums, kaut
gan, viņaprāt, ņemot vērā komandu un
potenciālu, medaļām vajadzēja būt.
Jāteic, ka tieši pēdējās divās izšķirošajās spēlēs Latvijas izlasei finālā
pietrūka pavisam nedaudz līdz uzvarai
– pusfinālā Horvātijai zaudēts ar mīnus
četriem punktiem, bet cīņā par bronzu
Spānijai – ar vienu punktu. «Grūti teikt,
kāpēc salūzām. Visās spēlēs labi sākām,
bet beigās kaut kā pietrūka. Arī paši
ar džekiem runājām par to, bet tā arī
neizdomājām, kāpēc tā. Varbūt psiholoģiski nebijām gatavi. Nezinu,» aizvadīto čempionātu analizē K.Pļavnieks,
piebilstot, ka nevienu no čempionāta
komandām neuzskata par «neērtu»
pretinieku Latvijas izlasei. «Mēs spējām pielāgoties visiem, un uzskatu, ka
čempionātā nebija tādas izteikti labākas
komandas, vienkārši paši nenospēlējām
savā līmenī,» tā viņš. Jāpiebilst, ka par
Eiropas čempioniem kļuva turki, kas ar
81:74 pieveica horvātus. Trešie – spāņi,
kam ar punkta pārsvaru izdevās uzvarēt
mūsu izlasi.
Tagad, kad Eiropas čempionāts aizvadīts, K.Pļavnieks kopā ar vēl vienu
izlases spēlētāju Armandu Ginteru šajā
nedēļas nogalē piedalīsies Latvijas 3x3
basketbola čempionātā, U-18 grupā
cīnoties par ceļazīmi uz pasaules čempionātu Džakartā (Indonēzijā).

Ideālajā pieciniekā – jelgavnieki

Basketbolista gaitas Kristaps sāka
Jelgavā pie trenera Pētera Lagzdiņa.
Izlases kandidātu lokā viņš ir jau vairākus gadus, bet pēdējos gados nodrošina
sev vietu arī sastāvā. Eiropas čempionātā izlases sastāvā viņš spēlē trešo
reizi – debitēja U-16 izlases sastāvā,
turklāt spēlēja kopā ar gadu vecākiem
puišiem. Tolaik kopā ar Kristapu izlases kandidātos bija vēl trīs jelgavnieki
– Česlavs Mateikovičs, Rihards Adiņš
un Oskars Liepiņš. Šobrīd Jelgavas

Kristapa Pļavnieka statistika
Eiropas čempionātā
Punkti vidēji spēlē: 3,1
Piespēles vidēji spēlē: 0,8
Asistējis vidēji spēlē: 1,8

Latvijas izlases spēles
čempionātā

Nupat noslēdzies Eiropas U-18 čempionāts basketbolā, kurā Latvijas izlasei
4. vieta. Izlases kapteinim jelgavniekam Kristapam Pļavniekam rezultatīvākā
bija spēle pret Lietuvu – viņš laukumā pavadīja 21 minūti, guva deviņus
punktus, realizējot divus tālmetienus, vienu divpunktu metienu no spēles
un vienu sodiņu, atdeva vienu rezultatīvu piespēli un divreiz asistēja punktu
guvumā. Izlases treneris Nikolajs Mazurs norāda: «Kristaps ir īsts komandas
spēlētājs – spēj vadīt saspēli un kontrolēt spēli. Diemžēl šajā čempionātā
viņš neparādīja visu savu potenciālu – viņš var daudz vairāk. Katrā ziņā šis
spēlētājs pēdējā gada laikā ir progresējis, tagad tikai jāturpina strādāt un
Foto: fibaeuropa.com
attīstīties tālāk.» 
«lieliskās basketbola četrotnes» ceļi ir
šķīrušies, bet Kristapam par viņiem ir
pozitīvas domas. «Viņi visi ir forši čaļi
un komandas biedri. Kādam varbūt nepaveicās – traumas, varbūt netika dota
iespēja, bet katram jāmāk izmantot
dotās iespējas. Taču viņi tāpat ir vieni
no labākajiem sava vecuma spēlētājiem
Latvijā,» pārliecināts K.Pļavnieks.
Čempionāta laikā Kristaps sniedza ekspresinterviju portālam sportacentrs.com, kurā nosauca savu
sapņu piecinieku: Uvis Strogonovs,
O.Liepiņš, K.Pļavnieks, Č.Mateikovičs,
R.Adiņš.
Jelgavnieks neizslēdz domu nākotnē
spēlēt arī valsts nacionālajā vīriešu izlasē. «Manuprāt, šogad Latvijas izlase
ir ļoti laba, ir daudz jauno spēlētāju,
kurus papildinājuši īsti līderi un pieredzējuši spēlētāji. Potenciāls ir, un
ceru, ka tas tiks izmantots un mums
būs lielas izredzes Eiropas čempionātā.
Runājot par sevi – vēl tāls un grūts ceļš
ejams, bet uzskatu: ja man pietiks apņēmības, tad nav neiespējami kādreiz
uzspēlēt izlasē,» tā basketbolists.

Paraugs – vienaudzis

K.Pļavnieks šobrīd trenējas un spēlē
«VEF Rīga» sistēmā – līgums viņam ir
noslēgts vēl uz trīs gadiem, tāpēc par
savu šā brīža galveno mērķi uzskata
sevis parādīšanu pēc iespējas labāk
savai komandai.
Tomēr viņam sanāk laiks pasekot
līdzi arī tam, kas notiek Latvijas basketbolā. «Lielā mērā sekoju līdzi visām
Latvijas Basketbola līgas komandām,

arī par BK «Jelgava» zinu pietiekami
daudz, kaut gan īpaši par šīs komandas
gaitām neinteresējos,» tā viņš.
Savā basketbolista karjerā K.Pļav
nieks meklē savu individuālo stilu un
necenšas kādam līdzināties, tomēr arī
viņam ir basketbolisti, paraugs, kas
iedvesmo. «No Latvijas basketbolistiem
man visvairāk patīk Jānis Strēlnieks kā
saspēles vadītājs, noteikti daudz varētu
mācīties arī no Kaspara Vecvagara.
Man patīk viņu spēles stils un noteikti
attieksme pret darbu!» tā jelgavnieks.
Jāpiebilst, ka J.Strēlnieks šobrīd
pārstāv Sanktpēterburgas komandu
«Spartak», bet izskanējušas runas, ka
viņš jaunajā sezonā varētu pievienoties Ainara Bagatska vadītajai Kijevas
«Budivelnik». Savukārt K.Vecvagars
pirms pusotras nedēļas Eiropas U-20
čempionātā kopā ar mūsu izlasi izcīnīja
sudraba medaļu.

«Basketbols Jelgavā
un Rīgā ir vienāds»

Pirms dažiem gadiem Kristaps no
Jelgavas pārgāja trenēties uz Rīgu, bet,
kā saka pats, ne jau tāpēc, ka Jelgavā
nebūtu iespēju attīstīties talantiem.
«Manā gadījumā tas bija trenera dēļ:
biju ar viņu strādājis jau Latvijas U-14
izlasē, man patika viņa darbs, metodika.» Sportists uzskata, ka basketbols
visur Latvijā ir vienāds, tikai mainās
treneru un treniņu kvalitāte, tāpēc talantīgs spēlētājs izaugt var jebkur. «Viss
atkarīgs no paša cilvēka – ja gribēs,
atradīs veidu, kā izsisties un pilnveidot
sevi,» pārliecināts K.Pļavnieks.

Apakšgrupa
Latvijas – Bulgārija 85:57
Latvijas – Spānija 66:61
Latvija – Itālija 69:70
Ceturtdaļfināls
Latvija – Horvātija 72:65
Latvija – Turcija 62:64
Latvija – Anglija 68:56
Latvija – Lietuva 71:54
Pusfināls
Latvija – Horvātija 68:72
Fināls (spēle par 3. vietu)
Latvija – Spānija 56:57

Sporta pasākumi
 2. augustā pulksten 19.30 – hokeja
nakts turnīrs (ledus hallē).
 3. augustā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāta biljardā 8. kārta (6. vidusskolā).
 4. augustā pulksten 17 – futbols: FK
«Jelgava 2» – FK «Ventspils 2» (ZOC).
 6. – 8. augustā pulksten 10 – Jelgavas čempionāts tenisā (ZOC).
 9. augustā pulksten 19 – futbols: FK
«Jelgava» – FK «Spartaks» (ZOC).
 11. augustā pulksten 18 – futbols:
FK «Jelgava 2» – FS «Metta 2» (ZOC).
 16. augustā pulksten 18 – Aleksandra Balsa 90 gadu jubileja (Jelgavas
Valsts ģimnāzijā). Pieteikties pa tālruni
63021845.
 17. augustā – amatieru futbola turnīra «Mītava Open» fināls (ZOC).
 17. – 18. augustā – BMX «Grand
prix» 3. un 4. posms (BMX trasē).
 18. augustā pulksten 18 – futbols:
FK «Jelgava 2» – «Skonto FC 2» (ZOC).
 22. augustā pulksten 16 – orientēšanās sacensību «Alnis 2013» 11. kārta
(Kalnciema skolā).
 24. augustā – Jelgavas atklātais čempionāts burāšanā. Regate ķīļjahtām,
mikrokreiserjahtām un junioru klases
jahtām (Jahtkluba bāzē Pils salā).
 25. augustā pulksten 15 – futbols:
FK «Jelgava» – «Skonto FC» (ZOC).
 29. augustā pulksten 16 – orientēšanās sacensību «Alnis 2013» 12. kārta
(Ozolnieku stacijā).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»
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Rogainingā zelts un sudrabs

No 11. pasaules čempionāta rogainingā
(24 h orientēšanās) ar
zelta un sudraba medaļu
atgriezušās
kluba «Alnis»
dāmas Māra
Bolšteina un
Velta Zjatkova. Zelts viņām sieviešu ultra
veterānu grupā (no 65 gadiem), bet
sudrabs – sieviešu veterānu grupā (55
– 65 gadi). Čempionāts notika Krievijā,
Pleskavas apgabalā, purvainā apvidū.
24 stundu laikā mūsu dāmas pieveica
75 kilometrus.

Piedāvā darbu
SIA «Nybo Dobele» meklē kvalificētas(-us)
šuvējas(-us) un šuvējas(-us) bez pieredzes
darbam Jelgavā. Pieteikties, zvanot pa
tālruni 28337659.
Apsardzes kompānija SIA «Archer AG» objektam Olainē aicina darbā apsardzes darbiniekus ar derīgu apsardzes sertifikātu, labām
latviešu valodas zināšanām un pieredzi
apsardzes jomā. Piedāvājam stabilu atalgojumu, elastīgu daba grafiku. Lai pieteiktos
pārrunām, zvaniet darba dienās no plkst.10
līdz 17 pa tālruni 27150693.
SIA «Kulk» piedāvā darbu bārmenim(-ei) un
konditorei(-am). Darba vieta: restorāns bārs
«Plate» Jelgavā, Lielajā ielā 6 (viesnīca «Jelgava»). CV ar norādi «Bārmenis» vai «Konditors» lūdzam sūtīt pa e-pastu personals@
kulk.lv (tālrunis 63048959) vai personīgi
iesniegt Dobeles šosejā 34, Jelgavā.

Meklē darbu
Mūrnieks, elektriķis. Mūrēju krāsnis, plītis,
skursteņus. Tālrunis 25972357.
Grāmatvede ar darba pieredzi. T.29360505.
Palīgstrādnieka darbu. Tālrunis 28882532.
Betonēju sienu armatūru vai palīdzu citos
darbos. Tālrunis 28861906

Pārdod
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā
uzreiz. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434

Izīrē
Dzīvokli T.22336906.

Dažādi
Juridiskais birojs ADEMIDE – dzīvokļu, zemes pirkuma līgumi; SIA reģistrācija; maksātnespējas lietas. Vairāk – www.ademide.
lv, Raiņa 14 (bij. pasts). T.29179847
Zīlniece. T.26180906, 29742875.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
No tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…
Skumju brīdī esam kopā ar ilggadējās
pedagoģes un direktores Lilijas
Grantas tuviniekiem, viņu mūžībā
pavadot.
Jelgavas Izglītības pārvaldes kolēģi
un skolu direktori

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSANDRS LIBLIKS (1982. g.)
LŪCIJA VEINBERGA (1932. g.)
AGRIS STŪRMANIS (1957. g.)
GUNĀRS ŠLEIJA (1948. g.)
LIDIJA CVETKOVA (1932. g.)
ALEKSANDRS SILAJEVS (1960. g.)
ANNA REKMANE (1925. g.)
VLADIMIRS KUĻEŠOVS (1930. g.)
ANNA DMITREJEVA (1926. g.).
Izvadīšana 01.08. plkst.15 Meža kapsētā.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 5. augusts
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
7.25  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
7.50 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Animācijas seriāls.
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1660.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». Seriāls.
10.00  «Iesācējs mīlestībā» (ar subt.). Vācijas melodr. 2005.g.
11.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.00 «Dārza noslēpums». ASV mistikas drāma. 2010.g.
13.35 «Zeme no putna lidojuma». Dok. seriāls. 19.sērija.
14.35 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.50 «Province» (ar subt.).*
15.20 «Ielas garumā».* Vienības prospekts Jūrmalā.
15.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.05 «Dabas grāmata».*
16.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 45. un 46.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1660.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Māja Ītonpleisā 2». Lielbritānijas ser. 4.sērija.
19.30  TV PIRMIZRĀDE! «Tēvs Brauns». Det. ser. 1.sērija.
20.25 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
20.30 «Panorāma».
21.15  «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 2013.g. 5.sērija.
22.10 «Viss notiek!»
22.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
23.10 «Nakts ziņas».
23.24 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.25 «Klucis – nepareizais latvietis». Dokumentāla filma.
0.25 «Rīgas Tehniskajai universitātei – 150. Lieluzvedums
“Radi tālāk!”».*
2.35 «“Bildes 2004”. Grupas “Līvi” koncerts».* 1. un 2.daļa.
4.20 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
5.07 «Lauku sēta 2».*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā». 10.sērija.*
6.35 «Kā vilks sivēntiņu neapēda». Animācijas filma.
6.45 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 1.sērija (vai
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
7.35 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls». (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Augstākā pilotāža». Krievijas ser. (ar subt.). 16.sēr.
10.35  «Izmisušie vecāki». Seriāls. 34.sērija.
11.30  «Noķert kadrā». Dok. daudzs. filma. 14. un 15.sēr.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.*
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle”
žurnāls». (angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18 vecuma
grupā». Latvija – Itālija.*
15.40  «Izmisušie vecāki». Seriāls. 35.sērija.
16.35  «Noķert kadrā». Dok. daudzs. f. 16. un 17.sērija.
17.35 «Saules garša». Dokumentāla filma. 6.sērija.
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.)
19.30 «Ghetto Games 2013».
19.50  «Zaļā paradīze». Dokumentāls seriāls. 21.sērija.
20.25  «Uz pasaules vulkāniem». Dok. filma. 1.sērija.
21.25 «Kad stārķis palidojis garām». 1.sērija.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.*
22.55 «Šodien. Ziņas īsumā». (krievu val.).
23.05 «Piedošanas svētdiena» (ar subt.). Ukrainas melodr.
0.35 «Izmeklētāja Kinga 2». Seriāls. 2.sērija.
1.20 «Latvijas Radio 2 dzimšanas dienas lielkoncerts».*
4.15 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18 vecuma
grupā». Latvija – Itālija.*

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 9.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Mīlas lidojums». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «Precamies!?!»
12.55 «Ģimenes ligzda».*
13.30 «Galileo».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bernards». Animācijas seriāls.
14.45 «Dežūreņģelis 2». Krievijas ser. (ar subt.). 6.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas ser. 5. un 6.sēr.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 75.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 75.sērija. Turp.
18.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 76.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Vella kalpi Vella dzirnavās». Piedz. kom. 1972.g.
23.00 «Labie puiši». ASV seriāls. 14.sērija.
24.00 «Galileo».
1.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 75. un 76.sērija.
2.40 «Degpunktā».
3.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.30 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas ser. 5. un 6.sēr.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 68.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 6.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 3». Animācijas seriāls.

8.50 «Kā pārspēt Rendalus». ASV melodrāma. 2011.g.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 4». ASV seriāls. 98. un 99.sērija.
13.10 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.45 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.10 «UgunsGrēks 7». Latvijas ser. 526. un 527.sērija.
15.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 21.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas ser. 26.sērija.
16.50 «Radu būšana 4». Ukrainas ser. (ar subtitriem). 13.s.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 51.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 21.sērija.
21.00 «Kobra 17». Seriāls. 13.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV ser. 266. un 267.sērija.
24.00 «Valsts ārpus kontroles». “Nekā personīga” dok. f.
0.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 26.sērija.
1.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 68.sērija.
2.40 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 6.sērija.
3.30 «Ņujorkas karalis 4». ASV Seriāls. 98. un 99.sērija.
4.10 «Bez tabu».
4.50 «Nakts joki».

Otrdiena, 6. augusts
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
7.25  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
7.52 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.16 «Sacīkšu auto Rūciņš». Animācijas seriāls.
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1661.sērija.
9.25  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 1.sērija.
10.20  «Skārleta» (ar subt.). Vēst. melodr. 2013.g. 4.sēr.
11.55 «Raimonds Pauls. “Dueti” – Veronika Plotņikova un
Marts Kristiāns Kalniņš».*
13.40 «Zuši». Dokumentāla filma.
13.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.05  «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules 2»
(ar subt.). Dokumentāla filma. 2.sērija.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Viss notiek!»*
15.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.10 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule»
(ar subt.). Populārzinātnisks seriāls bērniem. 24.sērija.
16.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 47. un 48.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1661.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē». (ar surdotulkojumu).
18.30  «Māja Ītonpleisā 2». Lielbritānijas ser. 5.sērija.
19.30  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 2.sērija.
20.25 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Būt latvietim. Kanāda». Dok. filma. 1.sērija.
21.45 «Pasaules telpa».
22.15 «Tangijeva. Bravo!» Dokumentāla filma.
23.05 «Nakts ziņas».
23.19 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.20 «Zemes pīlāri». Vācijas un Kanādas episks trilleris. 4.s.
1.15  «Māja Ītonpleisā 2». Lielbritānijas ser. 4.sērija.
2.15 «Kamī» (ar subt.). Francijas biogr. drāma. 2010.g.
4.00 «Aculiecinieks».*
4.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
5.05 «Lauku sēta 2».*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā». 11.sērija.*
6.35 «Ziloņi un zaķi». Animācijas filma.
6.45 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 2.sērija (vai
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala
skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.35  «Izmisušie vecāki». Seriāls. 35.sērija.
11.30  «Noķert kadrā». Dok. daudzs. f. 16. un 17.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.*
13.15 «Vienmēr formā! Deutsche Welle žurnāls». (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
13.45 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18».*
15.40  «Izmisušie vecāki». Seriāls. 36.sērija.
16.35  «Noķert kadrā». Dok. daudzs. f. 18. un 19.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.)
19.30  «Zaļā paradīze». Dokumentāls seriāls. 22.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.05  «Pļava». Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.
22.55 «Šodien. Ziņas īsumā». (krievu val.).
23.05 «SEB kalnu riteņu maratons».
23.15  «Specvienība». Seriāls. 7.sērija.
0.05  «Zaļā paradīze». Dokumentāls seriāls. 22.sērija.
0.35 «Tautas sadziedāšanās Dziesmu svētkos 2008.g».
3.00 «Suns Funs un vējš». Animācijas filma.
3.10 «Eiropas meistarsac. basketbolā U-18 vecuma grupā».*
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2». Krievijas ser. (ar subt.). 6.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī 2». ASV seriāls. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas ser. 8. un 9.s.
12.25 «Galileo».
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 109.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».

tv programma
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Dežūreņģelis 2». Krievijas ser. (ar subtitriem). 7.s.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas ser. 7. un 8.s.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 77.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 77.sērija. Turp.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 78.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 TV PIRMIZRĀDE! «Mans jaunais mīļākais». Vācijas melodr.
23.00 «Nikita». ASV seriāls. 2.sērija.
24.00 «Labie puiši». ASV seriāls. 15.sērija.
0.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 77. un 78.sērija.
2.25 «Luī 2». ASV seriāls. 5.sērija.
2.50 «Degpunktā».
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas ser. 7. un 8.sēr.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 69.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 3». Animācijas seriāls.
8.50 «Greznais Šarpejas piedzīvojums». ASV kom. 2011.g.
11.00 «Kobra 17». Seriāls. 13.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 4». ASV seriāls. 100.sērija.
12.50 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.20 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 21.sērija.
13.40 «UgunsGrēks 7». Latvijas ser. 528. un 529.sērija.
14.50 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 530.sērija.
15.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 22.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas ser. 27.sērija.
16.50 «Radu būšana 4». Ukrainas ser. (ar subt). 14.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 52.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 22.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». ASV seriāls. 5.sērija.
22.00 JAUNA SEZONA! «Mūsdienu Latvijas garša 3». 1.sēr.
22.45 «Paralēlās dzīves». ASV seriāls. 10.sērija.
23.50 «Sazvērestība». ASV seriāls. 14.sērija.
0.40 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 27.sērija.
1.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 69.sērija.
2.25 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 7.sērija.
3.15 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 100.sērija.
3.40 «Simpsoni 3». Animācijas seriāls.
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 7. augusts
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
7.25  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
7.52 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.16 «Sacīkšu auto Rūciņš». Animācijas seriāls.
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1662.sērija.
9.25  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 2.sērija.
10.20  «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 2013.g. 5.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Klucis – nepareizais latvietis». Dokumentāla filma.
12.30 «Vertikāle».*
13.00 «Pasaules telpa».*
13.30 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.45 «“Bildes 2004”. Grupas “Līvi” koncerts».*
15.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.05 «Kas te? Es te!»*
16.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1662.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē». (ar surdotulkojumu).
18.30  «Māja Ītonpleisā 2». Lielbritānijas ser. 6.sērija.
19.30  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 3.sērija.
20.25 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
20.30 «Panorāma».
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Dubultnieks». Rīgas kinostudijas drāma. 1986.g.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «Bīstamā robeža 2». Seriāls. 10.sērija.
24.00  «Māja Ītonpleisā 2». Lielbritānijas ser. 5. un 6.sēr.
1.55 «Zemes pīlāri». Episks trilleris. 2010.g. 4.sērija.
3.40 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Horvātijai.*
4.19 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
5.06 «Lauku sēta 2».*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā». 12.sērija.*
6.35 «Skudriņa Tipa». Animācijas filma.
6.45 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 3.sērija (vai
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
7.35 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
10.35  «Izmisušie vecāki». Seriāls. 36.sērija.
11.30  «Noķert kadrā». Dok. filma. 18. un 19.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.*
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18».*
15.40  «Izmisušie vecāki». Seriāls. 37.sērija.
16.35  «Noķert kadrā». Dok. filma. 20. un 21.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.)
19.30  «Zaļā paradīze». Dokumentāls seriāls. 23.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.05  «Izdzīvotāji 4». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
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22.10 «Dabas formas». Dok. f. 2.sēr. (vai 22.10 Reģionālās TV).
22.40 «Zuši». Dok. filma (vai 22.40 Reģionālās TV).
22.55 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
23.05 «SOKO Vismāra». Seriāls. 91.sērija.
23.50  «Pļava». Dokumentāla filma.
0.45  «Zaļā paradīze». Dokumentāls seriāls. 23.sērija.
1.10 «Kad vēji dzied burās. Koncerts Kuldīgā 2010».*
3.15 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18».*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2». Krievijas ser. (ar subt.). 7.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī 2». ASV seriāls. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Mans jaunais mīļākais». Vācijas melodrāma.
12.00 «Precamies!?!»
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 110.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Dežūreņģelis 2». Krievijas ser. (ar subt.). 8.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas ser. 9. un 10.sēr.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 79.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 79.sērija. Turp.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 80.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 7.sērija.
22.05 «Zodiaks». ASV krimināltrilleris. 2007.g.
1.05 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 79. un 80.sērija.
2.35 «Luī 2». ASV seriāls. 6.sērija.
2.55 «Degpunktā».
3.20 «Šodien novados».
3.30 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas ser. 9. un 10.sēr.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 70.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 3». Animācijas seriāls.
8.50 «Sapnis par mūziku». ASV rom. komēdija. 2011.g.
11.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 5.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». ASV seriāls. 101.sērija.
12.50 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.20 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 22.sērija.
13.40 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 531. - 533.sērija.
15.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 23.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas ser. 28.sērija.
16.50 «Radu būšana 4». Ukrainas ser. (ar subt.). 15.sēr.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 53.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 23.sērija.
21.00 «Radu būšana 6». Ukrainas ser. (ar subt.). 14.sēr.
22.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 12.sērija.
23.00 «Terra Nova». Seriāls. 10.sērija.
24.00 «Bokseris». ASV drāma. 2011.g. 1.sērija.
0.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 28.sērija.
1.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 70.sērija.
2.35 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 8.sērija.
3.20 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 101.sērija.
3.40 «Simpsoni 3». Animācijas seriāls.
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 8. augusts
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
7.25  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
7.52 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.16 «Sacīkšu auto Rūciņš». Animācijas seriāls.
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1663.sērija.
9.25  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 3.sērija.
10.15 «Savējie». Seriāls. 16.sērija.
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.30 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.05 «Zebra».*
12.20 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dok. filma.
12.35 «Enerģija - pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
12.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.00 «Olsena bandas bērni». Dānijas ģim. kom. 2001.g.
14.35 «Province» (ar subt.).*
15.05 «Ielas garumā».*
15.35 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 92.sērija.
16.32  «Dinozauru vilciens». Anim. seriāls. 19.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1663.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē». (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 87. un 88.sērija.
19.30  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 4.sērija.
20.25 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
20.30 «Panorāma».
21.15  «Šerloks» (ar subt.). Lielbritānijas det. ser. 3.sēr.
23.00 «Nakts ziņas».
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «Komponista Raimonda Paula 75. jubilejas koncerts
pilsētā vētru un dzintara krastā».*
1.35 «Latgales vēstniecības GORS atklāšana».*
4.25 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
5.07 «Lauku sēta 2».*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Persijā». 1.sērija.*
6.35 «Zaķīšu pirtiņa». Animācijas filma.
6.45 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 4.sērija (vai

6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
7.35 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala
skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls». (angļu val.,
ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
10.35  «Izmisušie vecāki». Seriāls. 37.sērija.
11.22 «SEB kalnu riteņu maratons».*
11.30  «Noķert kadrā». Dok. filma. 20. un 21.sērija.
12.30 «Dabas formas». Dok. f. 2.s. (vai 12.30 Reģionālās TV).
13.00 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dok. f.
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18».*
15.40  «Izmisušie vecāki». Seriāls. 38.sērija.
16.35  «Noķert kadrā». Dok. filma. 22. un 23.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.)
19.30 TIEŠRAIDE! «Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem».
Latvija – Krievija.
21.35 «Piedzīvojums dabā».*
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV.
22.55 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
23.05 «Lidojuma plāns».
23.35 «Motociklisti».*
0.05 «Ghetto Games 2013».*
0.20 «Izdzīvotāji 4». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
1.15 «Pūtēju orķestra “Rīga” 40 gadu jubilejas galā
koncerts “Mūzika iedvesmai”».*
3.15 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18».*
5.00 «Piedzīvojums dabā».*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2». Krievijas ser. (ar subt.). 8.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī 2». ASV seriāls. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «48 stundas Barselonā». Vācijas det. melodr. 2005.g.
12.00 «Precamies!?!»
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 111.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Dežūreņģelis 2». Krievijas ser. (ar subt.). 9.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas ser. 11. un 12.s.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 81.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 81.sērija. Turp.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 82.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dabas stihiju varā 2». Dok. seriāls. 11.sērija.
21.40 «Mentālists 4». ASV seriāls. 13.sērija.
22.40 «Supernatural 5». ASV seriāls. 18.sērija.
23.35 «Ārpus likuma». ASV un Honkongas trilleris. 1988.g.
1.30 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 82.sērija.
2.20 «Luī 2». ASV seriāls. 7.sērija.
2.45 «Degpunktā».
3.10 «Šodien novados».
3.20 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas ser. 11. un 12.s.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 71.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 9.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 3». Animācijas seriāls.
8.50 «Skautu cepumi». Kanādas piedz. filma. 2012.g.
11.00 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». ASV seriāls. 102.sērija.
12.50 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.20 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 23.sērija.
13.40 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 534. – 536.sērija.
15.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 24.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas ser. 29.sērija.
16.50 «Radu būšana 4». Ukrainas ser. (ar subt.). 16.sēr.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 54.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 24.sērija.
21.00 «Galvenais aizdomās turamais». ASV ser. 7.sērija.
22.00 «Ellē». ASV trilleris. 2003.g.
24.00 «Pārkāpt robežu 4». Seriāls. 7.sērija.
0.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 29.sērija.
1.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 71.sērija.
2.40 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 9.sērija.
3.30 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 102.sērija.
3.50 «Simpsoni 3». Animācijas seriāls.
4.10 «Bez tabu».
4.50 «Nakts joki».

Piektdiena, 9. augusts
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
7.25  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.52 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.16 «Sacīkšu auto Rūciņš». Animācijas seriāls.
8.30  «Gaišā piemiņā». Komēdijser. 19. un 20.sērija.
9.25  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 4.sērija.
10.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.35  «Zobenu karaliene». Seriāls. 5. un 6.sērija.
12.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.25 «Komponista Raimonda Paula 75. jubilejas koncerts
pilsētā vētru un dzintara krastā».*

Ceturtdiena, 2013. gada 1. augusts
14.45 «Aculiecinieks».*
15.00 «Mans zaļais dārzs».*
15.30 «Ielas garumā». Vārnu un Lauku iela.*
16.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 93.sērija.
16.30  «Dinozauru vilciens». Anim. seriāls. 20.sērija.
17.00  «Gaišā piemiņā». Komēdijser. 19. un 20.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē». (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja».* LTV seriāls. 89. un 90.sērija.
19.30  «Kā radās iepirkšanās?» Dok. filma. 1.sērija.
20.25 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
20.30 «Panorāma».
21.15  «Midsomeras slepkavības 13» (ar subt.). Detektīvseriāls. 5.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «Kuldīgā – krodziņā pie Paula».*
2.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
3.35  «Zobenu karaliene». Seriāls. 5. un 6.sērija.
5.05 «Lauku sēta 2».*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Persijā». 2.sērija.*
6.35 «Re, kāds gadījums!» Animācijas filma.
6.45 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. filma. 5.sērija
(vai Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
7.35 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. Deutsche Welle žurnāls».
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». Seriāls. 38.sērija.
11.30  «Noķert kadrā». Dok. filma. 22. un 23.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV.*.
13.15 «Pie stūres. Deutsche Welle žurnāls». (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
13.45 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18».
Fināls.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Seriāls. 39.sērija.
16.35  «Noķert kadrā». Dok. filma. 24. un 25.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.)
19.30 TIEŠRAIDE! «Pārbaudes spēle basketbolā vīriešiem».
Latvija - Krievija.
21.35  «Lanževēna burvju triki 3». 1.sērija.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.
22.55 «Šodien. Ziņas īsumā». (krievu val.).
23.05  «Lanževēna burvju triki 3». 2.sērija.
23.35 «SEB kalnu riteņu maratons».*
23.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 6.sērija.
0.40 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 52.sērija.
1.30 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
2.15 «Lidojuma plāns».*
2.45 «Bezengija. Alpīnisms Kaukāzā». 1. un 2.daļa.
3.10 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18». Fināls.*
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Tavs auto».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2». Krievijas ser. (ar subt.). 9.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī 2». ASV seriāls. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Patvērums». ASV melodrāma. 2007.g.
12.00 «Precamies!?!»
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 112.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Dežūreņģelis 2». Krievijas ser. (ar subt.). 10.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas ser. 13. un 14.s.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 83.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 83.sērija. Turp.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 84.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Greizais spogulis» (ar subt.). Krievijas hum. raid.
23.05 «Divpadsmit krēslu». Krievijas traģikomēdija. 1971.g.
1. un 2.sērija (ar subt.).
2.10 «Degpunktā».
2.35 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 83. un 84.sērija.
4.10 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 14.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 72.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 10.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 3». Animācijas seriāls.
8.50 «Sacīkstes». ASV ģimenes filma. 2007.g.
11.00 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 7.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 103.sērija.
12.50 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.20 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 24.sērija.
13.40 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 537. - 540.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas ser. 30.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Ukrainas ser. (ar subt). 1.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 55.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Zentas brīvdienas». Latvijas kom. seriāls. 2.sērija.
21.00 «Kur ir mans autiņš, vecīt?» ASV komēdija. 2000.g.
22.40 «Amerikāņu pīrāgs: mīlestības grāmata». ASV kom.
0.30 «Nezvērs». ASV fantastikas trilleris. 2008.g.
1.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 30.sērija.
2.50 «Sacīkstes». ASV ģimenes filma. 2007.g.
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 10. augusts
LTV1
6.05 «SIB-Īrija».* Dokumentāla filma. 3.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 19.sērija.
8.00  «Dinozauru vilciens». Anim. seriāls. 19.sērija.
8.30  «Luijs». Animācijas seriāls. 98.sērija.
8.40 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 41.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 49. un 50.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00  «Olsena bandas bērni». Dānijas ģim. kom. 2001.g.
12.30  «Šerloks». Lielbritānijas det. ser. 3.sērija. (ar subt.).
14.10 «Kuldīgā – krodziņā pie Paula».*
17.00  «Kā radās iepirkšanās?» (ar subt.). Dok. f. 1.sēr.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es - savai zemītei».
19.00 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.13 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Saderināšanās gredzens». ASV melodr. 2006.g.
23.05 «Nakts ziņas».
23.15 «Baseins». Itālijas un Francijas krim. drāma. 1969.g.
1.20 «“Mikrofona” dziesmas».*
2.55 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».
5.25 «LTV portretu izlase». Borowa MC.*

LTV7
6.05 «Olimpieša portrets».*
6.20 «Lidojuma plāns».*
6.50 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls.
7.50 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Maskavas.
12.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
12.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
12.50 «SEB kalnu riteņu maratons».*
13.00 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Maskavas.
20.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
21.00 «Ghetto Games 2013».*
21.15 «Ātruma cilts».*
21.45 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 4.sērija.
22.35 «Itālijas “Grand Prix” izcīņa spīdvejā».
23.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 6.sērija.
0.40 «Imanta - Babīte pietur Tankštellē».*
1.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 33. un 34.sērija.
2.45 «“SeMS” piedāvā... Gvena Stefāni».*
3.10 «Rezgalības 4». Animācijas filma.
3.20 «Latvietis». Animācijas filma.
3.30 «Tavs auto».*
4.00 «Lidojuma plāns».*
4.30 «Ātruma cilts».*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Piedzīvojums dabā».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2». Krievijas ser. (ar subt.). 10.sērija.
5.50 «Noderīgie draugi». Seriāls. 10.sērija.
6.10 «Viņpus 2». Seriāls. 40.sērija.
7.00 «Degpunktā».
7.40 «Betmens 2». Animācijas seriāls.
8.25 «Galileo».
9.00 «Māju sajūta».
9.55 «Galileo».
10.30 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Ser. 13.s.
11.35 «Herijas likums 2». Seriāls. 15.sērija.
12.35 «Divpadsmit krēslu» (ar subt.). Krievijas
traģikomēdija. 1971.g. 1. un 2.sērija.
15.50 TV PIRMIZRĀDE! «Laimes cena». Francijas
romantiska komēdija. 2012.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Citas svarīgākas lietas». Vācijas melodr. 2006.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Laternu stundā».
21.30 «Agata Kristi. Erkils Puaro 6». Lielbritānijas ser. 1.sēr.
23.45 «Diversants». ASV spraiga sižeta filma. 1999.g.
1.45 «Laimes cena». Francijas rom. komēdija. 2012.g.
3.30 «Betmens 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
3.50 «Noderīgie draugi». ASV seriāls. 10.sērija.
4.10 «Viņpus 2». ASV seriāls. 40.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 73.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 11.sērija.
6.55 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.35 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Animācijas seriāls.
8.20 «Bakugani». Animācijas seriāls.
9.05 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Mūsdienu Latvijas garša 3».*
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Simpsoni 3». Animācijas seriāls. 53. un 56.sērija.
15.30 «Kur ir mans autiņš, vecīt?» ASV komēdija. 2000.g.
17.00 «Supervaroņu skola». ASV komēdija. 2005.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Tu, es un Duprī». ASV rom. komēdija. 2006.g.
21.50 «Gluži kā debesīs». ASV rom. komēdija. 2005.g.
23.40 «Prezidenta cilvēks». ASV piedz. trilleris. 2000.g.
1.30 «Supervaroņu skola». ASV komēdija. 2005.g.
3.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 73.sērija.
4.00 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 11.sērija.

Svētdiena, 11. augusts
LTV1
6.05 «SIB-Īrija».* Dokumentāla filma. 4.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 20.sērija.
8.00  «Dinozauru vilciens». Anim. seriāls. 20.sērija.
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TV programma
8.30  «Luijs». Animācijas seriāls. 99.sērija.
8.40 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 42.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 51. un 52.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule»
(ar subt.). Populārzin. ser. bērniem. 25.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00  «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules 2»
(ar subt.). Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».*
17.00 «Zeme no putna lidojuma». Dok. seriāls. 18.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».
18.50  «Piedzīvojumi Borneo salā». Piedz. kom. 2012.g.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Degošais krūms» (ar subt.). Čehijas vēst. drāma.
2013.g. 1.sērija.
22.50 «Nakts ziņas».
23.00  «Blondīne». ASV drāma. 2001.g. 1.sērija.
0.35  «Midsomeras slepkavības 13» (sr subt.). Detektīvseriāls. 5.sērija.
2.15 «Bīstamā robeža 2». Seriāls. 10.sērija.
2.55 «Robotāda». Dokumentāla filma.
3.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
4.00 «Es būšu, ja tu būsi. Liepājas dzintaram - 30».*
Videofilma.
5.00 «Virs manis ir debesis. Lāsma Kugrēna». Dok. filma.

LTV7
6.05 «Olimpieša portrets».*
6.15 «Makšķerēšanas noslēpumi. Zelta fonds».*
6.45 «Tavs auto».*
7.15 «Piedzīvojums dabā».*
7.45 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.05 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Maskavas.
13.00 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
13.20 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
13.40 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
14.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
14.20 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
14.45 «Autosporta programma nr.1».*
15.15 «Zebra» (ar subtitriem).*
15.30 «Motociklisti».
16.00 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Maskavas.
21.10 «SEB kalnu riteņu maratons».*
21.15  «Specvienība». Seriāls. 8.sērija.
22.05  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 3.sērija.
22.55 «Imanta – Babīte pietur...»*
23.30 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 4.sērija.
0.20  «Lanževēna burvju triki 3». 1. un 2.sērija.
1.15 «“Mikrofona” dziesmas».*
2.45 «Sprīdītis». Animācijas filma.
3.05 «Krasta apsardze». Seriāls. 35. un 36.sērija.
4.35 «Labākās latviešu mūzikas izlase.».*

LNT
5.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Ser. 13.s.
6.00 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.10 «Viņpus 2». Seriāls. 41.sērija.
7.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 «Betmens 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Galileo».
9.00 «Ģimenes ligzda».
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Agata Kristi. Erkils Puaro 6». Seriāls. 1.sērija.
12.15 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 10.sērija.
13.15 «Dabas stihiju varā 2». Dok seriāls. 11.sērija.
13.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
14.05 «Slepkavu pārītis». ASV spraiga siž. kom. 2010.g.
16.10 «Laternu stundā».
17.00 «Dzīves krustcelēs». 4.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Krievijas hum. raid.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas ser. 10.sērija.
22.10 «Pirms nolikt karoti». ASV komiska drāma. 2007.g.
0.05 «Amerikāņu pagātne». ASV drāma. 2007.g.
2.00 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2». Anim. seriāls.
2.50 «Dzīves krustcelēs». 4.sērija.
3.40 «Galileo».
4.05 «Viņpus 2». Seriāls. 41.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 74.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 12.sērija.
6.55 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.35 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Animācijas seriāls.
8.20 «Bakugani». Animācijas seriāls.
8.40 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.15 «“Ievas” pārvērtības 3».*
10.00 «Superbingo».
11.00 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 2.sērija.
11.40 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas kom. ser. 11.sērija.
14.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.55 TV PIRMIZRĀDE! «Vienīgais». ASV piedz. kom. 2009.g.
17.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 9.sērija.
18.00 «Saimnieks meklē sievu». Real. šovs. 2012.g. 9.s.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Dimantu paradīze. Uzspēlē, lai vinnētu!» Latvijas
dokumentāla filma. 2013.g.
20.10 «X cilvēki: Pēdējā sadursme». Lielbritānijas un ASV
spraiga sižeta fantastikas filma. 2006.g.
22.15 «Neiespējamā misija 2». ASV un Vācijas spraiga
sižeta filma. 2000.g.
0.45 «Vienīgais». ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
2.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 74.sērija.
3.25 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 12.sērija.
4.15 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
4.45 «Nakts joki».

Angļu valodas studija aicina pieteikties
pozitīvu, radošu un atbildīgu
angļu valodas skolotāju
darbam ar skolas vecuma bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikumu un CV sūtīt pa e-pastu
c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis 26456942.

SIA «Kulk» piedāvā darbu
personāla vadītājai(-am).
Darba pienākumi:
• veikt personāla lietu sagatavošanu;
• darba līgumu sagatavošana, personāla un
pamatdarbības rīkojumu sagatavošana, darba
nespējas lapu reģistrēšana u.c.;
• organizēt darbinieku atlases procedūru;
• personāla norīkošana uz apmācībām;
• sekot LR likumdošanas prasībām darba
jautājumos, konsultēt darbiniekus.
Kontaktinformācija: e-pasts personals@kulk.
lv, tālrunis 63021420.

SIA «Jelgavas autobusu parks»
aicina darbā
autobusa vadītāju konduktoru
Darba pienākumi:
• pasažieru pārvadāšana ar autobusu saskaņā
ar grafiku;
• darbs ar kases aparātu;
• biļešu pārdošana pasažieriem;
• pasažieru apkalpošana.
Prasības pretendentiem:
• vidējā izglītība;
• D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• latviešu valodas zināšanas;
• priekšroka tiks dota tiem, kuri apguvuši
transportlīdzekļu vadītāju periodiskās apmācības
kursu (95. kods);
• vēlams D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja
stāžs vismaz viens gads.
Uzņēmums piedāvā:
• darbu stabilā uzņēmumā ar konkurētspējīgu
atalgojumu.
CV un pieteikuma vēstuli iesniegt:
• sūtot elektroniski – pa e-pastu: jap@jap.lv;
• sūtot pa pastu – uz adresi: Meiju ceļš 62,
Jelgava, LV-3007;
• iesniedzot personīgi – Meiju ceļā 62, Jelgavā,
Pārvadājumu daļā, darba dienās no plkst.8 līdz 16.
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«Vārds uzņēmējiem»
Veikaliņš bērniem
«Gustavs un Marta»
Pētera ielā 1, Jelgavā
(ieeja no pagalma)
Pēc vasaras brīvdienām
atkal esam vaļā ar
atlaidēm visai «HUPPA»
rudens apģērbu kolekcijai
(vējjakas, «lietus bikses»,
cepures u.c.) un citiem
bērnu apģērbiem.
Darba laiks: pirmd. – piektd. – no plkst.10 līdz 18;
sestd. – no plkst.10 līdz 16.
Tālrunis 29396934; e-pasts: info@gustavsunmarta.lv;
www.gustavsunmarta.lv

Jelgavas Amatu vidusskola
turpina uzņemt audzēkņus
2013./2014. mācību gadam
1. Izglītības programmās ar profesionālo vidējo
izglītību un 4 gadu īstenošanas ilgumu audzēkņiem
pēc 9. klases:
• mazumtirdzniecības komercdarbinieku specialitātē;
• tērpu stila speciālistu specialitātē;
• ciparu programmas vadības darbgaldu iestatītāju
specialitātē;
• maizes un miltu konditorejas izstrādājumu
speciālistu specialitātē.
2. Izglītības programmās ar arodizglītību un 3 gadu
īstenošanas ilgumu audzēkņiem pēc 9. klases:
• frizieru specialitātē;
• konditoru specialitātē;
• pavāru specialitātē.
3. Izglītības programmā ar profesionālo
pamatizglītību un 2 gadu īstenošanas ilgumu
audzēkņiem pēc 8. klases:
• pavāru palīgu specialitātē.
4. Izglītības programmā ar profesionālo
pamatizglītību un 3 gadu īstenošanas ilgumu
audzēkņiem pēc 7. klases:
• montāžas darbu atslēdznieku specialitātē.
5. 12. klases izlīdzinošajā kursā audzēkņiem pēc
arodizglītības iegūšanas – mācību ilgums 1 gads.
6. Izglītības programmās ar profesionālo izglītību
un paaugstinātu stipendiju ESF projekta ietvaros
audzēkņiem pēc 12. klases, vecumā līdz 25
gadiem:
• viesmīļu specialitātē (1,5 gadi);
• ciparu programmas vadības darbgaldu iestatītāju
specialitātē (1,5 gadi);
• modistu specialitātē (1,5 gadi);
• frizieru specialitātē (1 gads);
• vizāžistu specialitātē (1 gads);
• kuģa pavāru specialitātē (1 gads).
Pieteikties – skolas kancelejā, 2. stāvā,
darba dienās. Informācija uzziņām – pa tālruni
63026175.

Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu
uz Lielplatones internātpamatskolas direktora amatu.

Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem var iegūt Jelgavas
novada pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv un Jelgavasnovada Izglītības pārvaldē Jelgavā,
Pasta ielā 37, 408. kabinetā, darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63027438.
Pieteikšanās termiņš – līdz 2013. gada 12. augustam.

Vaiņodes internātpamatskola uzņem audzēkņus 2013./2014. mācību gadam
šādās izglītības programmās:
• Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111, 3/4 un 5/6 gadīgo apmācība);
• Pamatizglītības programma (kods 21011111);
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods
21015811).
Atbalstu ģimenēm piedāvā ģimenes atbalsta centra «Dialogs» speciālisti.
Skolā ir iespēja iesaistīties daudzveidīgos interešu izglītības pulciņos.
Tiek piedāvāts labiekārtots internāts (2 – 4-vietīgas istabiņas).
Skolēnu uzņemšanā priekšroka tiek dota ģimenēm ar trūcīgās ģimenes statusu.
Dokumentu pieņemšana – līdz 31. augustam.
Iepriekš sazinoties, aicinām klātienē iepazīties ar skolu un saņemt papildu informāciju mājas
lapā www.visk.lv. Tālrunis 63464567, 63464542, 29228885.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 1. augusts

Zemgalei raksturīgākā –
biskvīta torte ar sviesta
krēma rozēm

Kaut arī kolekcionāra Ruslana
Grigoroviča īpašumā ik pāris
mēnešu nonāk kāds jauns vēsturisks eksponāts, ne vienmēr viņš
ķeras klāt tā restaurācijai. «Vēlos,
lai kolekcija būtu daudzveidīga,
tāpēc dažas no automašīnām
izmantoju kā donorus – no katras
paņemu labāko un veidoju vienu
paraugu,» stāsta kolekcijas īpašnieks. Automašīnas klātienē viņš
aicina aplūkot terases atklāšanā
10. augustā. Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Pie kafejnīcas «Zemnieka cienasts» nedēļas nogalē aizvadīts
saldumu ražotāja «Staburadze» rīkotais konkurss «Latvijas
mājas tortes 2013», kurā noskaidrota Zemgales novadam
raksturīgākā torte. Par uzvaru,
piedāvājot savu firmas torti,
cīnījās 17 saimnieces, tostarp
septiņas jelgavnieces, un par
Zemgalei raksturīgāko atzīta
Baldones novada iedzīvotājas
Ilzes Kupčas biskvīta torte ar
sviesta krēma rozītēm.

Uzvarētājas Ilzes Kupčas no Baldones
novada torte – biskvīta torte ar sviesta krēma rozītēm.
Uzrunātās kārumu cepējas jelgavnieces,
spriežot, kāda tad ir īstā Zemgales tortes
garša, atzina, ka galvenais, lai visi produkti
ir dabīgi un nākuši no Zemgales laukiem.
«Tai jābūt dabīgai, cepšanā jāizmanto lauku labumi un plus vēl jācep ar mīlestību,»
tā L.Bandeniece, kura pirmo kūku pirms
Akcijas «Latvijas mājas tortes 2013» vairākiem gadiem izcepusi, atrodot recepti
mērķis ir atrast katram Latvijas novadam mammas pavārgrāmatā.
Viena no jaunākajām dalībniecēm bija
raksturīgāko tortes garšu. Tās tiks apkopotas, un «Staburadze» vēlāk iecerējusi tās jelgavniece basketboliste E.Mengote,
kurai ļoti garšo saldumi,
iekļaut savā piedāvājumā. Zembet tortu cepšanai viņu
galei raksturīgākā garša tika
pievērsusi vecmāmiņa.
meklēta Jelgavas pusē, un
«Viņa, cepot tortes,
citiem pagaršot savu torti
visu laiku aicināja paakcijā piedāvāja arī septilīgā – nāc izcept bisņas jelgavnieces – Marita
kvītu, iesmērē ievārīMatvejeva, Agrita Štāla,
jumu –, un tā viss sākās.
Aija Rupjā, Elīna Mengote,
Līga Bandeniece, Ināra Meire Jelgavnieces Marikas Nesen vecmāmiņai bija
dzimšanas diena, izcepu
un Līga Rozīte.
Matvejevas torte.
ciemiņiem torti, un viņi
Tortu cepēju veikumu vērtēja
galvenie eksperti, kas nogaršoja pilnīgi atzina to par labu esam. Teica, lai piedalos
visas tortes, – Jelgavas domes priekšsē- konkursā!» stāsta E.Mengote. Jāpiebilst,
dētājs Andris Rāviņš, Jelgavas bigbenda ka viņas torte bija rotāta ar latvju raksvadītājs Raitis Ašmanis, dziedātāji tēvs un tiem – Zemgales saulītēm.
Jelgavniecei L.Rozītei tortu cepšana
dēls Artūrs un Lauris Reiniki un «Staburadzes» jauno produktu attīstības vadītāja jau kļuvusi par mazo biznesu. «Izcept
torti uz katriem ģimenes svētkiem – tas ir
jelgavniece Vineta Ķempele.
pašsaprotami. Šobrīd tas kļuvis par manu
hobiju un reizē arī mazo biznesiņu, jo ne
tikai ģimenei tās garšo,» stāsta L.Rozīte,
piebilstot, ka reizē ar konkursa torti tapušas arī divas pasūtītās šokolādes kūkas.
Taču par Zemgalei raksturīgāko viņa sauc
biskvīta torti ar vārīto krēmu, izmantojot
lauku olas, kuras piegādā vīramāte.
Tikpat svarīgas vērtētājas kā eksperti
bija arī pašas tortu cepējas, kuras varēja
Agritas Štālas medus torte ar bitītēm.
nobalsot par kādu sava amata meistares
A.Rāviņš, izvērtējot dāmu veikumu, veikumu.
Lai gan jelgavnieču firmas tortes tika
atzina, ka šajā konkursā ir pārliecinājies
– saimnieces ir izdomas bagātas un radī- atzītas par ļoti gardām, saskaitot visas baljušas ļoti gardas tortes. «Garšas, protams, sis, uzvaras laurus plūca Baldones novada
visas ir fantastiskas, bet galvenais – var saimnieces I.Kupčas biskvīta torte ar sviesjust, ka tas ir Latvijas ražojums.» Viņš savu ta krēma rozītēm. Viņa dāvanā saņēma 200
balsi atdeva par jelgavnieces L.Bandenieces latus ģimenes tradīciju pilnveidošanai, kā
kūku, kurai starp biskvīta kārtām svaigu- arī «Staburadze» apņēmusies viņas tortes
recepti izmantot, papildinot savu konditomu piešķīra mājas āboli.
A.Reiniks atzina, ka ir pārsteigts par tor- rejas izstrādājumu klāstu.
tu meistaru vecuma diapazonu. «Domāju,
ka aiz galdiem stāvēs omītes, kas cienās
mūs ar kūkām, bet nekā – jaunas dāmas!
Prieks, ka viņas turpina šo tradīciju un cep
īstas mājas tortes,» tā A.Reiniks. Savukārt
viņa dēls L.Reiniks šos svētkus nosauca par
«Karlsona sapni bez svecītēm».
Jāteic, ka konkursā dominēja biskvīta
tortes ar vārīto krēmu, taču bija arī pa
kādai medus tortei, viens «skudru pūznis» Jelgavnieces Aijas Rupjās mājas torte ar ogu groziņu dekorējumā.
un viena burkānu kūka.
Jelgavniece Ināra
Meire (pirmā no
kreisās) piedāvāja
nogaršot «skudru
pūzni», kas rotāts
ar šokolādes skudrām, Līga Bandeniece (vidū) cienāja ar
biskvīta torti, kurai
starp kārtām salikti
arī pašmāju āboli,
savukārt jelgavniece Elīna Mengote
palikusi uzticīga vecmāmiņas receptei
– biskvīta tortei ar
vārīto krēmu.

Foto: Vineta Zelča

«Izmētātas garāžās, tās
rada prieku tikai man»
 Ligita Lapiņa

Jau vairākus gadus jelgavnieks
uzņēmējs Ruslans Grigorovičs
teju visu savu brīvo laiku velta
padomju automašīnu restaurācijai. Šopavasar viņš kopā ar
brāli vadītā uzņēmuma «Anru
motors» ēkai Garozas ielā izveidojis stiklotu terasi, kurā savu
vēsturisko spēkratu kolekciju
piedāvā apskatei. Pašlaik tajā
izkārtoti seši atjaunoti padomju eksponāti, taču rindā gaida
vēl vismaz pieci. «Muzeju jau
neveidosim – tam nav ne laika,
ne spēka –, bet man ir prieks, ja
kolekcija ieinteresē garāmgājējus un tie uz brīdi apstājas,»
teic kolekcijas īpašnieks.

arī kādu amerikāni – piemēram, linkolnu,
kadiljaku, mustangu... Taču tās ir ļoti
lielas automašīnas, to garums sasniedz
septiņus astoņus metrus, un Latvijā daudzi kolekcionāri tieši pret šo problēmu arī
atduras – kur šos monstrus turēt? Man ne
boksā, ne izbūvētajā terasē amerikāņiem
vietas nepietiktu,» tā kolekcionārs.
Tāpat arī ne katra iegādātā automašīna
tiek restaurēta kolekcijai. Piemēram, pašlaik uzņēmuma teritorijā nomaļus stāv divi
zapiņi, kas restaurēti netiks, bet pirkti kā
donori. «Man jādomā, lai kolekcijā būtu
pārstāvētas dažādas automašīnas, nevis,
piemēram, trīs viena izlaiduma zapiņi.
Tāpēc no šiem trim veidoju vienu, no katra
paņemot labāko,» skaidro R.Grigorovičs.

Kāziniekus ved nelabprāt

Retro automašīnas to retuma un vēsturiskuma, kā arī pievilcīguma dēļ bieži
izvēlas jaunlaulātie, taču
R.Grigorovičs savās automašīnās kāziniekus
ved nelabprāt. «No vienas puses, protams, ir
patīkami, ka cilvēki tavu
darbu novērtē un viņiem
tas patīk, taču, zinot, cik
daudz darba un laika
ieguldīts restaurācijā,
katra mazākā švīka īpašniekam ir ļoti sāpīga.
Dažās kāzās esmu vedis
jaunlaulātos, taču tie
ir atsevišķi un ļoti reti
gadījumi,» tā uzņēmējs,
paskaidrojot, ka tieši
lielās rūpes par automašīnām ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc
viņš ikdienā automašīnu
apskati ikvienam interesentam ļaut nevēlas.
«Taču, izveidojot terasi, esam atraduši,
manuprāt, labu risinājumu!» tā viņš.

«Viss sākās ar 21. volgu. Nopirku to
2008. gadā, un, jāsaka, tā arī ir mana
sirdij tuvākā automašīna – tajā ieguldīts
visvairāk laika un darba, turklāt tā ir
pirmā, kas aizsāka kolekciju,» stāsta
padomju automašīnu kolekcijas īpašnieks
R.Grigorovičs. Viņš kopā ar brāli pašu
vadītā uzņēmuma «Anru motors» ēkai
Garozas ielā izveidojis terasi, kurā pašlaik
apskatāmi seši senie spēkrati, taču jau
tuvākajā laikā kolekciju papildinās vēl
citas automašīnas.
«Pēc volgas nāca vēl vairākas mašīnas. Pamazām pa vienai tās atjaunoju,
ikreiz meklējot tām piemērotu vietu,
līdz sapratu, ka, garāžās izmētātas, tās
prieku rada tikai man, bet neviens cits
tās neredz. Ar brāli («Anru motors» līdzīpašnieku Andri Bugnēvicu – red.) nolēmām, ka kolekcija varētu labi iederēties
šeit, uzņēmuma telpās, turklāt ļautu
man ar to palepoties,» smej uzņēmējs.
Interesentu ērtībām pie automašīnām
vēl tiks izveidoti īpaši apraksti par
spēkratu tehnisko specifikāciju, to, kā
tie nokļuvuši kolekcionāra īpašumā un
kā veicies ar to restaurāciju.
Noder darbā iegūtās zināšanas
Kolekcijas veidošanā iesaistīti ir vaiAmerikāņiem nepietiek vietas
rāki cilvēki, ne tikai tās īpašnieks. «Ļoti
Kaut arī kolekcionāra īpašumā ik pāris daudzi man palīdz gan ar padomu, gan
mēnešu nonāk kāds jauns eksponāts, līdz praktiskiem darbiem. Lieti noder plašs
šim tie visi ir bijuši padomju ražojumi. paziņu loks, kad jāatrod kāda detaļa. Tās
«Tā ir mana bērnība – gandrīz visas šīs jau veikalā nenopirksi! Jābrauc pie koautomašīnas ar siltām jūtām atceros no lekcionāriem, jājautā paziņām, dažkārt
sava tēta un vectēva laikiem, tāpēc tās jāapzvana desmitiem pārdevēju, lai tiktu
man ir īpašas,» teic uzņēmējs. Tomēr viņš pie vienas detaļas. Tas ir darbietilpīgs,
atklāj, ka kolekcijas veidošanu ietekmē arī bet ļoti interesants process,» atklāj
praktiski apsvērumi, jo ne visas automa- kolekcionārs.
šīnas īpašumā ir iegūstamas, bet citām
Tā kā viņš pats restaurē savas autogluži vienkārši boksā nepietiek vietas. mašīnas, lieti noder darbā gūtās zinā«Protams, gribētos jau savā īpašumā iegūt šanas. «Citādāk jau nevar būt! Es arī

uzņēmumā darbiniekus nevarētu vadīt,
ja pats neprastu salabot mašīnu. Tāpat
ar restaurāciju. Tas, protams, ir mans
hobijs, taču bez zināšanām un pieredzes
es šo kolekciju izveidot nevarētu. Tas
vienlaikus ir arī smags darbs, kam nepieciešama liela pacietība un, protams,
nauda,» tā R.Grigorovičs, piebilstot, ka
ir pateicīgs arī saviem kolēģiem, kuri
palīdzējuši šīs kolekcijas tapšanā.
Pašlaik izveidotajā stikla terasē
Garozas ielā jelgavnieki var apskatīt
sešas automašīnas, kuras restaurētas no
2008. līdz 2013. gadam: «ZAZ‑965» jeb
vaboli, žiguļus «VAZ-2101», «VAZ‑2103»,
412. moskviču, volgas «GAZ-21» un
«GAZ-24». Visas sešas restaurētās
automašīnas ir ieguvušas vēsturiska
spēkrata statusu, ko apliecina arī automašīnu numuru zīmes ar sākuma
burtiem «VS».
Tāpat boksā pašlaik
vēl tiek veikti pēdējie darbi 1971. gada
izlaiduma «GAZ-69»
jeb tautā sauktajam
bobikam, bet vairāk
laika prasīs atjaunot
Jelgavas RAF rūpnīcā
ražoto mikroautobusu
«Latvija». «Konsultējāmies arī ar kolekcionāru Andri Dambi, un
viņš teica, ka «Latviju»
vairs neatradīsim. Atradām! Tepat, Ozolnieku novada Ānē, taču ar
detaļām gan iet grūti,
tās ir liels retums, tāpēc arī restaurācija
norit gausi,» rādot uz
pacēlāju, kurā jau ilgāku laiku stāv 1974.
gada izlaiduma busiņš
«Latvija», stāsta R.Grigorovičs.
Tapšanas procesā kolekcionāram vēl
ir 401. moskvičs, tautā sauktais Kārlītis
(1954.), 407. apaļais moskvičs (1961.),
«GAZ M20 Pobeda» (1955.), «ZAZ-968»
(1976.).
Kaut arī kolekcija terasē izvietota
jau pavasarī, oficiālā tās atklāšana
plānota 10. augustā. «Uzaicināsim arī
citus kolekcionārus un dosim iespēju
vienu dienu jelgavniekiem automašīnas aplūkot pavisam tuvu. Būsim paši
klāt un centīsimies atbildēt uz visiem
interesējošiem jautājumiem,» pasākumu
ieskicē R.Grigorovičs, piebilstot, ka kolekcijas atklāšanas pasākumā piedalīsies
arī Antīko automobiļu kluba Padomju
tehnikas sekcijas pārstāvji.

«Gribētos jau īpašumā iegūt arī kādu
amerikāni – linkolnu,
kadiljaku, mustangu... Taču to garums
sasniedz septiņus
astoņus metrus, un
Latvijā daudzi kolekcionāri tieši pret
šo problēmu arī
atduras – kur šos
monstrus turēt?»

