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Sāks Lietuvas šosejas
rekonstrukciju

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

4. – 6. klašu skolēniem, kuri
izmanto Jelgavas skolēna apliecību,
pašvaldība segs 20 procentus
no ēdināšanas izmaksām
 Sintija Čepanone

1. jūlijā stājās spēkā grozījumi Jelgavas pilsētas
pašvaldības saistošajos
noteikumos «Jelgavas
pilsētas pašvaldības
pabalstu piešķiršanas
noteikumi». Būtiskas
izmaiņas skar skolēnu
ēdināšanas pabalstu,
kam jāpiesakās ne vēlāk
kā līdz 15. augustam, lai
pusdienas saņemtu līdz
ar jauno mācību gadu.
Grozījumi paredz, ka, sākot ar
1. septembri, neizvērtējot ģimenes
ienākumus, pabalsts pienāksies
arī 4. – 6. klašu skolēniem, lai, izmantojot Jelgavas pilsētas skolēna
apliecību, bērnam daļēji tiktu segtas
Šonedēļ sāks rekonstruēt
pēdējo Lietuvas šosejas posmu pilsētas administratīvajā
teritorijā, līdz ar to autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.
Foto: Krišjānis Grantiņš

 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ uz laiku slēgts
Pasta ielas posms no stacijas apļa līdz Zirgu ielai,
jo tajā notiek remontdarbi. Tomēr, lai jelgavnieki
neciestu neērtības, pilsētas sabiedriskā transporta pietura izvietota pie
dzelzceļa stacijas.

Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja
Betija Bīmane skaidro, ka projekts
tiek realizēts no Platones ielas līdz
pilsētas administratīvajai robežai,
tādējādi pēc projekta realizācijas
sakārtota būs visa Lietuvas šoseja
pilsētas teritorijā, savukārt «Latvijas valsts ceļi» pašlaik turpina

rekonstruēt valsts autoceļu A8
cauri Jelgavas novadam virzienā
uz Lietuvas robežu.
Darbus aptuveni 2900 metrus
garajā Lietuvas šosejas posmā veiks
SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība
«Igate»» – atbilstoši līgumam tie
jāpabeidz līdz šī gada beigām.
Darbu gaitā tiks nofrēzēts
esošais asfaltbetona segums un
ieklāta vienlaidus asfaltbetona
seguma virskārta, kā arī uzpildītas brauktuves nomales. Tāpat
tiks rekonstruētas divas caurtekas un trīs autobusu pieturas,
izbūvējot tām paplašinājumu
un platformas, savukārt jaunas
gājēju ietves tiks izbūvētas no
projektētās gājēju pārejas, kas
šķērsos Lietuvas šoseju, līdz
Viskaļu ielas autobusu pieturai,

kā arī no Platones ielas līdz Viskaļu ielai.
«Projekta realizācija sāksies
ar bīstamo koku izzāģēšanu šajā
Lietuvas šosejas posmā. Kopumā
plānots nozāģēt ap 50 koku, taču
to vietā, pēc brauktuves rekonstrukcijas veicot objekta labiekārtošanu, tiks iestādīti jauni, veidojot
vienotu vizuālo noformējumu ar
jau rekonstruēto Lietuvas šosejas
posmu pilsētas teritorijā,» skaidro
B.Bīmane.
Viņa piebilst, ka sākotnēji būvdarbi tiks veikti ceļa nomalē un
zaļajā zonā. Remontdarbu vietā
divvirzienu satiksme tiks organizēta pa divām braukšanas joslām
ar lokāliem braukšanas joslu sašaurinājumiem, savukārt, veicot
caurtekas pilnu rekonstrukciju,

transporta plūsma tiks novirzīta pa
izbūvēto pagaidu apbraucamo ceļu.
Autovadītāji aicināti sekot līdzi izvietotajiem satiksmes organizācijas
tehniskajiem līdzekļiem.
Projekta kopējās izmaksas ir
1 284 286,66 eiro, tostarp pašvaldības finansējums 786 286,66 eiro,
bet valsts budžeta dotācija 498
000 eiro. Darbi jāpabeidz šī gada
decembrī.
Jāatgādina, ka pērn pabeigta
Lietuvas šosejas rekonstrukcija
posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai. Savukārt «Latvijas valsts
ceļi» veic ceļa seguma rekonstrukciju autoceļa A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene) posmā no
49,378. līdz 76,14. kilometram jeb
no pilsētas administratīvās robežas
līdz Lielvircavas pagriezienam.

Izsniegta 521 jauna iedzīvotāja karte;
pārējiem karšu lietotājiem jāatceras par gada maksu
 Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartei nepilnu trīs
nedēļu laikā SEB bankā pieteikušies vairāk nekā
1400 iedzīvotāju. Daļa no viņiem to jau saņēmuši
un var izmantot norēķiniem pilsētas sabiedriskajā
transportā, par biļeti maksājot 15 centus mazāk
nekā tie, kuri autobusā norēķinās skaidrā naudā.
Iedzīvotāji, kas jau līdz šim norēķiniem pilsētas autobusos izmantojuši e-karti, tas ir, skolēni, pensionāri
un bāreņi, aicināti pārliecināties, vai ir samaksājuši
gada maksu par kartes izmantošanu.

No 1. augusta paaugstināta biļešu
cena pilsētas autobusos – pasažieriem, kuri norēķinās skaidrā naudā,
par braucienu pilsētas maršrutos
jāmaksā eiro, savukārt ar Jelgavas
iedzīvotāja karti biļetes cena ir
85 centi. SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) Pārvadājumu nodaļas vadītājs Gatis Dūmiņš piebilst
– kopš mēneša sākuma ievērojami
audzis bezskaidras naudas norēķinu darījumu skaits pilsētas autobu-

ēdināšanas pakalpojuma izmaksas
20 procentu apmērā no ēdināšanas
pakalpojuma cenas izglītības iestādē, bet ne vairāk kā 28 centi dienā.
Lai pieteiktos minētajam pabalstam, vecākiem jādodas uz
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9
un 115. kabinetā jāiesniedz aizpildīts iesniegums sociālās palīdzības
saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas 4. – 6. klašu skolēniem.
Līdzīgi jārīkojas arī tiem, kuri var
pretendēt uz pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām, – trūcīgām un
daudzbērnu ģimenēm.
Savukārt 1. – 3. klašu skolēniem
valsts nodrošinās bezmaksas ēdināšanu.
Pabalsts tiks piešķirts visam
2014./2015. mācību gadam, informē
Jelgavas Izglītības pārvalde.

Autobusu pietura pārvietota
pie dzelzceļa stacijas

Lietuvas šosejas posma
Jelgavā asfalta seguma atjaunošana

 Sintija Čepanone

Jau šajā nedēļā plānots
sākt remontdarbus nepilnus trīs kilometrus
garajā Lietuvas šosejas
posmā no Platones ielas
līdz pilsētas administratīvajai robežai. Tur tiks
nofrēzēts savu laiku jau
nokalpojušais segums
un uzklāta jauna asfalta
virskārta, rekonstruētas autobusu pieturas,
kā arī divos posmos izbūvētas gājēju ietves.
Savukārt nākamnedēļ
sāksies atsevišķu koku
izzāģēšana.

ISSN 1691-4201

sos: 1., 2. un 3. augustā ar e-karti
autobusos norēķinājušies attiecīgi
par 56, 36 un 37 procentiem vairāk
pasažieru nekā jūlija beigās.
Lai nodrošinātu iespēju ikvienam
pasažierim neatkarīgi no deklarētās
dzīvesvietas biļeti pilsētas autobusos
iegādāties lētāk, 21. jūlijā SEB bankā sākās pieteikumu pieņemšana
Jelgavas pilsētas iedzīvotāja kartes
noformēšanai.
Turpinājums 3.lpp.

Jelgavas Autobusu parks informē, ka autobusu pieturvieta
izveidota laukumā pie dzelzceļa
stacijas, tāpēc apstāties un stāvēt
stacijas laukumā aizliegts. Taksometru stāvvieta pārvietota uz
muitas stāvlaukuma teritoriju, ko
var arī izmantot piebraukšanai un

stāvēšanai pie stacijas.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka no šīs nedēļas slēgta
Pasta iela posmā no stacijas apļa līdz
Zirgu ielai un Zemgales prospekts
no iebrauktuves uz muitas stāvlaukumu līdz Zemgales Veselības
centra izbrauktuvei. Kā apbraucamie ceļi izmantojama Mātera, Zirgu,
Sudrabu Edžus iela. Sākotnēji bija
plānots, ka autobusu pietura no
Pasta ielas netālu no stacijas apļa
tiks pārcelta uz Zirgu ielu apbraucamajā posmā, bet, lai nodrošinātu
pasažieru piekļuvi stacijai, lēmums
tika mainīts un pietura izvietota pie
stacijas. Līdz ar to apbraucamajā
ceļā papildus paredzētā pietura
Zirgu ielā virzienā uz centru netiks
izveidota.

Būs papildu ekskursija par
1944. gada notikumiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Šodien, 7. augustā, pulksten 18 notiks ekskursija
«Jelgava 1944. gada jūlija liesmās», kuras laikā
varēs izstaigāt Jelgavas
ielas un uzzināt vairāk
par visbaisāko laiku
mūsu pilsētas vēsturē,
kad Jelgava dažās dienās
praktiski tika nopostīta.
Ekskursiju organizē un vadīs
gide Signe Lūsiņa. Viņa norāda, ka
pēc 31. jūlija laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» publikācijas «31. jūlijā
Jelgava netika «atbrīvota»» bijusi
ļoti liela iedzīvotāju atsaucība un
daudzi izteikuši vēlmi doties šādā
ekskursijā. Tāpēc viņa piekrita to
organizēt. «Esmu uzzinājusi vēl
jaunus atmiņu stāstus par tā laika
notikumiem un noteikti ekskursijā
izmantošu arī tos,» sola gide.

Ekskursija būs par maksu. Pieaugušajiem maksa būs 2 eiro, bērniem
un skolēniem – 1 eiro. Plānotais
ekskursijas ilgums ir divas stundas.
Pulcēšanās – pie Svētās Trīsvienības baznīcas torņa. Informācija
un pieteikšanās – pie S.Lūsiņas pa
tālruni 28677630.
Jelgavā darbojas vairāki gidi, kuri
izstrādājuši interesantu ekskursiju
piedāvājumu, ar ko var iepazīties
mājas lapas www.visit.jelgava.lv
sadaļā «Maršruti un ekskursijas».
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
vadītāja Anda Iljina norāda, ka gidi
izveidojuši tematisku ekskursiju
piedāvājumu un viņiem ir tiesības
rīkot ekskursijas bez Tūrisma
centra starpniecības. Tāpēc, ja kāda
ekskursija ir ieinteresējusi, jāsazinās
ar gidu, lai vienotos par ekskursijas
laiku, cenu un citām niansēm.
Papildu informāciju iespējams
saņemt arī Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā pa tālruni 63005447.
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Radīts
pilsētas
jubilejas
logotips
Nākamgad ikviens,
kurš ieradīsies Jelgavā,
pamanīs, ka mūsu pilsēta svin 750 gadu jubileju – šādi lielie svētku plakāti būs izvietoti,
iebraucot pilsētā. Tā ir
tikai daļa no kopējā
svētku vizuālā tēla, kas
pirmo reizi tapis vienotā risinājumā un radīs
asociatīvas izjūtas ar
Jelgavas apaļo jubileju. Jau šogad svētkos
ikviens tika aicināts ieraudzīt pilsētu krāsās,
pamanot ne tikai to,
kā esam mainījušies
mēs paši, bet arī to, kā
mainās pilsēta. Krāsas,
kas simboliski norāda,
cik interesanti un dažādi mēs esam, caurvij
arī 750 gadu jubilejas
simboliku.
Jelgavas 750 gadu jubilejas
logotipa un kopējā vizuālā tēla
autors ir reklāmas un zīmolu
izveides speciālists Ansis Griķis,
kurš jau vairāk nekā septiņus
gadus regulāri veido dažādus
ar pilsētas ārējo tēlu saistītus
dizaina risinājumus. «Kaut arī
neesam pasaules mēroga metropole, mums nekāds mākslīgs
motīvs 2015. gada svētkiem
nav jādomā, tas ir pietiekami
skaidrs. Ja runājam par galvenajiem principiem, veidojot šo
jubilejas zīmolu, tad, no vienas
puses, zīmolam bija jābūt viegli
uztveramam, bet, no otras puses, arī ar savu stāstu. Tāpēc
par galvenajiem vadmotīviem
tika izraudzīti pieci elementi,
kas arī caurvij jauno pilsētas
750. jubilejas zīmola tēlu. Varbūt
citi elementi kādā risinājumā
ir vairāk akcentēti, citi mazāk,
bet visām šīm lietām ir nozīme
pilsētas ikdienā un it sevišķi
īpašajā svētku gadā,» uzskata
A.Griķis.
Viņš uzsver, ka būtiskie elementi, ko vēlējies iekļaut kopējā
vizuālajā tēlā, ir:
– vēsture, jo bez vēstures
mūsu pilsēta ir tikai ēku un ielu
kopums;
– ūdens – Jelgavu apvij ne
viena vien upe;
– daba un viss zaļais mums apkārt – ne velti Jelgavu par savu
pilsētu sauc LLU, tieši Jelgava
ir Zemgales lielākā pilsēta, savukārt Zemgale ir Latvijas maizes
klēts ar auglīgāko zemi;
– smiltis – kaut arī Jelgava neatrodas jūras krastā, tieši 2015.
gads būs tas gads, kad pilsētnieki
un viesi varēs baudīt vasaru vēl
garākā smilšu pludmalē – iepretim jau esošajai balto smilšu
pludmalei no vasaras svelmes
veldzēties varēsim arī jaunajā
Pasta salas pludmalē ar visām
civilizēto pludmaļu ērtībām. Un
nevaram aizmirst par smilšu
skulptūrām;
– cilvēks, jelgavnieks vai pilsētas viesis – vai tās ir mājas, kur
atgriezties pēc darba ikdienas,
vai vietas, ko apskatīt, vai vienkārši pilsēta pa ceļam... Jelgava
ir pilsēta izaugsmei jau 750 gadus – katram un visiem.
«Jelgavas Vēstnesis»

Svētki visa gada garumā
«Varbūt tas skan mazliet dīvaini, bet 1995. gadā,
kad es pārcēlos no Jelgavas uz dzīvi Rīgā, Jelgavu
tobrīd sirdī neizjutu kā savu pilsētu – nebija tās
iekšējās sajūtas. Bet šobrīd katru reizi, kad ierodos ciemos Jelgavā, pieķeru sevi sakām – jā, lūk,
tā ir mana pilsēta! Tāds lepnums, gandarījums un
prieks pārņem par to, kā pilsēta ir mainījusies. Un
es nepārspīlēju un ne ar vienu nekoķetēju, jo cilvēks
pats pret sevi taču ir atklāts,» godīgi saka režisore
Anna Jansone, kurai tuvākais gads būs ļoti cieši
saistīts ar Jelgavu – viņa ir Jelgavas 750. jubilejas
svētku režisore.
Jau brīdī, kad izskanēja šā
gada Jelgavas Pilsētas svētki,
pašvaldība sāka organizēt nākamā – apaļā jubilejas – gada
pilsētas svinības. Jelgavas mērs
Andris Rāviņš jau uzsvēris, ka
nākamgad, svinot 750, Jelgavai
svētki ir jājūt ne tikai maija
pēdējā nedēļā.
«Bez pagātnes nav nākotnes,
bet mēs nevaram skatīties tikai
pagātnē. Tieši tāpēc mana vīzija
par Jelgavas jubileju ir balstīta
uz trīs daļām – pagātni, tagadni un rītdienu. Tie ir pagātnes
notikumi un mūsu vēsture, tā ir
šodienas Jelgava, kuru iemīlam,
un tās ir domas par rītdienas
Jelgavu, kurā gribam dzīvot.
Tas būs vadmotīvs, kas vīsies
cauri visai svētku programmai.
Pašlaik mēs apkopojam idejas,
lai līdz septembrim jau taptu
plāns, kas ļautu uzrunāt potenciālos svētku dalībniekus un
idejas sākt realizēt dzīvē. Par
daudz šobrīd vēl pateikt negribas, jo viss ir sākuma procesā,
bet viens ir skaidrs – svētkiem
nākamgad jābūt vērienīgiem,»
atzīst svētku režisore.
Dažas nianses par gaidāmajiem svētkiem gan jau ir atklātas
– procesā ir pilsētas un grupas
«Prāta vētra» kopīgs projekts,
kas ienesīs jaunas vēsmas pilsētas kultūras dzīvē un vērienīgi
izskanēs nākamā gada jūnijā.
Latvijas Pasts ir apstiprinājis
ideju par godu jubilejai izdot
kolekcijas pastmarku. Izmaiņas
tiek plānotas arī Pilsētas svētku
gājienā, lai gājiens noslēgtos
ar kopīgu pasākumu pilsētniekiem. Viens no mērķiem ir radīt
arī paliekošas vērtības pilsētas
vidē, tāpēc izsludināts ideju
konkurss māksliniekiem, kuri
būtu gatavi iesaistīties šādu paliekošu svētku zīmju radīšanā.
Savukārt, lai neaizmirstu savas
pilsētas vēsturi, gan teatralizēti,
gan mūziklā, gan videoversijās
dažādu paaudžu jelgavniekiem

Metiens – 28000 eks. Iznāk ceturtdienās

saistošā veidā tiks stāstīta
mūsu Jelgavas vēsture. Tāpat
jau sākts darbs pie Jelgavas
pilsētas dziesmas «Satiksimies
Jelgavā» jaunas videoversijas,
kurā pilsētas dziesmu iedziedās
gan bērnudārznieki, gan skolēni un skolotāji, gan dažādu
profesiju pārstāvji un seniori.
Lai kopības sajūta vēl vairāk
vienotu ikvienu pilsētnieku,
pilsētas dziesma «Satiksimies
Jelgavā» iztulkota arī mūsu
mazākumtautību kultūras biedrību valodās – lietuviešu, poļu,
krievu, ukraiņu, čigānu un
baltkrievu.
Tās ir tikai dažas nianses,
kuras jau atklātas par nākamā
gada pilsētas jubileju, bet darbs
turpinās, un līdz svētkiem noteikti tiks realizēta vēl ne viena
vien laba ideja, lai Jelgavas 750
izskanētu ne tikai mūsu pilsētā,
bet arī Latvijā.
Pašvaldība šajā procesā aicina
aktīvi iesaistīties arī ikvienu jelgavnieku. Jelgavas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldes
vadītāja Iveta Šurma atzīst,
ka visbiežāk pilsētnieki savu
vērtējumu un ierosinājumus
par svētkiem mēdz izteikt tad,
kad tie jau notikuši, taču mainīt
notikušo nav iespējams. Tāpēc,
lai visas labās idejas un priekšlikumus varētu laicīgi apkopot
un iekļaut svētku programmā,
jelgavnieki aicināti savus ierosinājumus izteikt jau šodien. Cik
ilgi svētki svinami, kādas labās
tradīcijas saglabāt, ko varbūt
mainīt, kā citkārt ir pietrūcis?
Tie ir tikai daži jautājumi, uz
kuriem atbildot ikviens var
palīdzēt radīt vēl krāšņākus un
baudāmākus svētkus, jo pats
būtiskākais ir atcerēties, ka
Pilsētas svētki ir svētki katram
jelgavniekam, tāpēc arī ir svarīgi zināt jelgavnieka vēlmes.
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde
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Vēlamies vēlreiz
pateikties visiem, kuri aktīvi piedalījās aizvadītajos Jelgavas
Pilsētas svētkos. Mums kopā patiešām izdevās
parādīt Jelgavu visspilgtākajās krāsās! Nākamgad
Jelgava svinēs savu 750 gadu jubileju. Lai arī šie svētki izdotos
un priecētu ikvienu no mums, aicinām iesaistīties un sniegt savu
redzējumu par to, kā vislabāk atzīmēt šo notikumu. Lūdzam atbildēt
uz anketas jautājumiem. Aizpildīto anketu varat nogādāt Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas centrā, nosūtīt pa pastu (Lielā iela 11, Jelgava,
LV-3001) vai e-pastu prese@dome.jelgava.lv brīvā formā. Tāpat anketu iespējams
aizpildīt elektroniski interneta portālos www.jelgava.lv un www.jelgavasvestnesis.lv.
Jūsu atbildes palīdzēs veidot svētku programmu vēl krāšņāku. Jau iepriekš pateicamies par
jūsu idejām un atsaucību!

• 750 gadu jubileja būtu jāsvin:

a) ar tematiskiem pasākumiem visa gada garumā
b) vienas svētku nedēļas laikā
c) pietiktu ar pasākumiem piesātinātu nedēļas nogali
d) svētku programmā tematiski jāiekļauj visi līdzšinējie tradicionālie pilsētas pasākumi

• Svētku pasākumos lielākais uzsvars jāliek uz:
a) pilsētas vēsturi
b) pēdējos gados paveikto un sasniegto
c) galvenais, lai pasākumi būtu daudzveidīgi
d)

• Kuri no līdzšinējiem Jelgavas pilsētas svētku pasākumiem
jums visspilgtāk palikuši atmiņā?

• Kuri no līdzšinējiem Jelgavas pilsētas svētku pasākumiem
sevi nav attaisnojuši?

• Par godu Jelgavas 750 gadu jubilejai būtu:

a) jāizdod Jelgavas jubilejas marka
b) jāizveido skulptūra vai monuments
c) jāiedibina kāda jauna tradīcija (mūzikas festivāls, sporta sacensības)

• Svētkos labprāt apmeklētu:

a) teātra izrādi par pilsētas vēsturi
b) labprāt vērotu mākslas vai dokumentālo filmu par mūsu pilsētu
c) pilsētas kolektīvu mazos Dziesmu svētkus
d) kāda pasaulē populāra izpildītāja koncertu

• Svētku pasākumiem jābūt:

a) bez maksas gan jelgavniekiem, gan pilsētas viesiem
b) atsevišķi pasākumi var būt arī par maksu

• Kā, jūsuprāt, vislabāk uzrunāt pēc iespējas plašāku jelgavnieku loku
piedalīties 750 gadu jubilejas pasākumos:
a) pasākumi jāplāno visām vecuma grupām
b) svētku dienās jānodrošina bezmaksas sabiedriskais transports arī vēlākās vakara stundās
c) plānojot pasākumus, jāņem vērā laika apstākļi
d)

• Par godu svētkiem jāorganizē sporta pasākums:
a) pilsētas maratons
b) pilsētas velobrauciens sporta un amatieru distancēs
c) masu slēpošanas sacensības
d)

• Ko jūs novēlētu pilsētai 750 gadu jubilejā?

ziņas

Ceturtdiena, 2014. gada 7. augusts

Daudzbērnu ģimenes par
elektrību varēs norēķināties
ar dāvanu karti
 Sintija Čepanone

Ģimenes, kurās ir trīs
vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem,
tostarp aizbildnībā
esoši, var pieteikties
«Latvenergo» dāvanu
kartei, lai norēķinātos par patērēto elektroenerģiju. Dāvanu
kartes vērtība vienai
ģimenei – 84,24 eiro.
«Latvenergo» pārstāve Sandra Vējiņa skaidro – lai saņemtu
dāvinājumu šīs sociālā atbalsta
programmas ietvaros, vienīgais
nosacījums ir daudzbērnu ģimenes statuss. Tas nozīmē, ka
uz dāvanu karti var pretendēt
ikviena daudzbērnu ģimene,
kurā ir trīs vai vairāk bērnu līdz
18 gadu vecumam, neatkarīgi no
tā, vai līdzīgs atbalsts saņemts
iepriekšējos gados un uz kā
vārda noslēgts līgums par elektroenerģijas piegādi. «Dāvanu
karte tiks attiecināta uz pieteicēja norādīto līgumu, tādējādi to
var attiecināt arī uz līgumu par
mājokli, ko ģimene īrē, vai uz
nama apsaimniekotāja līgumu,»
skaidro S.Vējiņa, norādot, ka
šāda kārtība ieviesta, lai atbals
ta saņemšanas iespējas būtu
visām daudzbērnu ģimenēm
– gan tām, kuras elektroenerģiju
iegādājas no «Latvenergo» tieši,

 Sintija Čepanone

Augustā plānots sākt
veikala «Maxima X»
Meiju ceļā 10 rekonstrukciju un piebūves
celtniecību. Darbi varētu aizņemt četrus
piecus mēnešus, un
šajā laikā veikals pircējiem būs slēgts.
«Veikals «Maxima X» Meiju
ceļā 10 tika atvērts 2001. gadā,
un pēc 13 gadu darbības veikala
telpas, kā arī iekārtojums – vitrīnas, ledusskapji un citas iekārtas
– ir morāli un tehniski novecojis,
tādēļ ir nepieciešama rekonstrukcija. Turklāt rekonstrukcijas
laikā arī tiks paplašināta veikala
tirdzniecības platība – šobrīd
ēkas kopējā platība ir 561 kvadrātmetrs, tostarp tirdzniecībai
atvēlētā platība ir 368 kvadrātmetri. Pēc ēkas rekonstrukcijas
un paplašināšanas darbiem
veikala platība būs 910 kvadrātmetri, no kuriem tirdzniecībai
atvēlēti 560,» informē «Maxima
Latvija» komunikācijas vadītājs
Jānis Beseris.
Viņš skaidro, ka rekonstrukcijas darbus plānots uzsākt

Foto: Ivars Veiliņš

Mācību centrs nopērk
bijušo bērnudārzu
Jāņa ielā

gan tām, kuras elektroenerģiju
iegādājas caur starpniekiem,
piemēram, norēķinās par elektrību ar namu apsaimniekotājiem vai izīrētājiem.
Dāvanu kartes summa ir
84,24 eiro, kas klientam kompensē vidēji 2400 kilovatstundas
elektroenerģijas atkarībā no
tā, par kādu tarifu – Starta vai
Pamata – ģimene norēķinās
par elektroenerģiju. «Ģimenei
nebūs jāmaksā par elektrību,
līdz tiks izlietots ar šo dāvanu
karti apmaksātais elektrības
patēriņš,» uzsver S.Vējiņa.
Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, līdz 31. decembrim
jāaizpilda pieteikuma forma
klientu portālā e-latvenergo.lv,
autorizējoties tajā ar internetbanku, vai arī jāvēršas tuvākajā
«Latvenergo» Klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot apliecinošu dokumentu par bērniem.
Jelgavas Klientu apkalpošanas Foto: Krišjānis Grantiņš
centrs atrodas Elektrības ielā
10. Jāpiebilst, ka viena daudz-  Ligita Vaita
bērnu ģimene var pretendēt uz
vienu dāvanu karti un atbilde
Līdz oktobrim mācīpar atbalsta piešķiršanu tiks
bu centrs «Buts» plāno
sniegta ne vēlāk kā 20 darba
pārcelties uz jaunām
dienu laikā.
telpām – uzņēmums
Jāpiebilst, ka kopējā «Latv
bankas izsolē iegādājies
energo» dāvinājuma summa ir
bijušā privātā bērnudār1,68 miljoni eiro, vienai ģimenei
za «Alfa» ēku Jāņa ielā.
paredzot atbalstu elektrības paPašlaik tiek renovēts
tēriņa kompensēšanai 84,24 eiro
viens ēkas korpuss 850
apmērā dāvanu kartes veidā.
kvadrātmetru platībā,

«Maxima» rekonstruēs
veikalu Meiju ceļā
augustā, tiklīdz būs apstiprināts
projekts un saņemta būvatļauja
par attiecīgo darbu veikšanu.
Rekonstrukciju paredzēts veikt
četru piecu mēnešu laikā, un
šajā laikā veikals pircējiem būs
slēgts.
«Darbu gaitā tiks veikta pilnīga veikala ēkas rekonstrukcija,
un būvprojektā paredzēta arī
jaunas piebūves celtniecība. Līdz
ar to veikalā būs jauns iekšējais
dizains un noformējums, tiks
nodrošināti jauni plaukti, vitrīnas, ledusskapji un kases galdi,
kā arī tiks veikti citi uzlabojumi,
lai uzlabotu darba apstākļus
veikalā strādājošajiem un arī
klientiem būtu ērtāka, patīkamāka un vieglāka iepirkšanās,»
tā J.Beseris, piebilstot, ka viens
no veikala jauninājumiem būs
tā dēvētās sveramās vitrīnas,
tāpēc klientu apkalpošanai
būs nepieciešami arī papildu
darbinieki. Pašlaik šajā veikalā
kopumā strādā 25 darbinieki,
kuriem rekonstrukcijas laikā
tiks nodrošināta iespēja strādāt
citos «Maxima» veikalos.
Veikala Meiju ceļā 10 rekonstrukcijā un labiekārtošanā
uzņēmums plāno investēt apmēram 850 000 eiro.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

daļu no tā uzņēmums
piedāvās arī iznomāt.

«Pašlaik ir izbūvēts gāzesvads
autonomai gāzes apkurei, ievilktas
jaunas komunikācijas, nomainīti
logi un durvis, kā arī ielietas
jaunas grīdas. Drīzumā sāksies
arī teritorijas labiekārtošana,»
skaidro jaunās ēkas apsaimniekotājs Armands Pelšs, piebilstot, ka
ēkas stāvoklis kopumā ir labs un
darbi noris, kā plānots.
Viņš norāda, ka pagaidām tiek
remontēts viens ēkas korpuss,
kas atrodas tuvāk ceļam. «Sāksim strādāt, skatīsimies, kā ir ar
pieprasījumu un ēkas noslodzi.
Nākotnē plānots remontēt arī otru
ēkas korpusu,» norāda A.Pelšs,
piebilstot, ka šogad ēkas siltināšana nav paredzēta – to uzņēmums
varētu veikt pēc gada vai diviem.

Būtiski, ka ēkas piegulošā teritorija ir gana plaša – 1,4 hektāri,
kas ļaus izbūvēt arī plašu autostāvvietu. A.Pelšs norāda, ka tā
būs paredzēta 90 automašīnām.
Uzņēmums ēku iegādājies bankas izsolē, un, kaut arī precīzu
līguma summu nemin, mācību
centra Jelgavas filiāles vadītāja
Rasma Kutkovska norāda, ka
sākotnējā izsoles cena bija nedaudz vairāk kā 100 000 eiro.
«Es pieļauju, ka interese par ēku
nebija pārāk liela un, iespējams,
gala summa tikai nedaudz mainījusies. Taču, rēķinot kopā ar
ieguldījumiem ēkas renovēšanā
un teritorijas labiekārtošanā,
gala izmaksas būs aptuveni divas
reizes lielākas,» tā viņa.
«Salīdzinājumam Raiņa ielā
mēs īrējam telpas 130 kvadrātmetru platībā, tāpēc pārmaiņas
ir iespaidīgas. Līdz šim Jelgavā
mēs varējām piedāvāt tikai tā
saucamās «kabinetu profesijas»,
jo mums nebija savu laboratoriju,
bet, piemēram, virtuvi īrējām no
ēdināšanas uzņēmumiem,» ieskicē
filiāles vadītāja.
Viņa norāda, ka jaunās telpas
ļauj strādāt pie trīs virzienu pilnveidošanas. «Viens ir skaistumkopšana, jo mums būs jauna klase
frizieru, kosmetologu, manikīra
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vēl nav atvērts norēķinu konts
SEB bankā, tas līdz ar e-kartes
noformēšanu tiks atvērts bez
maksas. Arī kartes pirmreizēja
izgatavošana un izsniegšana
ir bez maksas – šos izdevumus
sedz JAP.
Jāuzsver, ka katrs iedzīvotājs
var noformēt vienu e-karti, tāpēc
nedz skolēniem, nedz pensionāriem, kuri autobusos jau iepriekš
norēķinājušies ar attiecīgi Jelgavas pilsētas skolēna apliecību
vai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja
karti, jauna e-karte jānoformē
nav. Taču tiem pensionāriem,
kuri e-karti vēlas noformēt tikai
tagad, jāņem vērā, ka viņiem,
lai pieteiktos Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja kartei, jāvēršas Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9, 115. kabinetā,
nevis SEB bankā.
Kartes izmantošana pirmajā
gadā ir bez maksas, bet, sākot
ar otro gadu, šie izdevumi jāsedz
pašam klientam – maksa par 12
mēnešiem ir 1,42 eiro. Jāuzsver,
ka ļoti daudzi jelgavnieki e-karti
sākotnēji noformēja iepriekšējos

Īsi
 No 4. līdz 11. augustam notiek vēlēšanu iecirkņu komisiju
locekļu kandidātu pieteikumu
pieņemšana rudenī gaidāmajām
12. Saeimas vēlēšanām, ziņo Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisija.
Pieteikumus var iesniegt Jelgavas
pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
131. kabinetā. Kandidātus izvirzot,
jāievēro Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likums un Centrālās
vēlēšanu komisijas instrukcijas «Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju
izveidošanas instrukcija» prasības.
Veidlapas kandidātu pieteikšanai
pieejamas mājas lapā www.cvk.lv.
Jāatgādina, ka 12. Saeimas vēlēšanas
visā Latvijā notiks 4. oktobrī.
 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija organizēja
uzklausīšanas sanāksmi par SIA
«Zemgales Eko» iesniegto atkritumu apglabāšanas tarifa projektu,
un tajā izskanējušie jautājumi
un ierosinājumi tiks ņemti vērā
iesniegtā tarifa projekta izvērtēšanas gaitā. Atsaucība sanāksmē
gan nebija liela. Pašlaik spēkā esošais atkritumu apglabāšanas tarifs
poligonā «Brakšķi» ir 19,48 eiro
par tonnu, neskaitot dabas resursu
nodokli, savukārt iesniegtais tarifa
projekts paredz sadzīves atkritumu
apglabāšanai tarifu 38,41 eiro
apmērā, kas ir par 97 procentiem
lielāks nekā iepriekšējais. Tiesa, SIA
«Jelgavas komunālie pakalpojumi»,
kas atkritumu savākšanu un izvešanu
nodrošina Jelgavā, jau norādījusi
– arī tad, ja SIA «Zemgales Eko»
iesniegtais projekts tiks apstiprināts,
atkritumu savākšanu un izvešanu
uzņēmums spēs nodrošināt, nepaaugstinot maksu par pakalpojumu
jelgavniekiem. Regulatora pārstāvis
Aigars Mežals informē, ka tarifa
projektu «Zemgales Eko» iesniedza
15. jūlijā un atbilstoši normatīviem
izvērtēšanu Regulators var veikt
90 dienu laikā no tarifa projekta
iesniegšanas brīža. Arī šajā periodā
ikvienam interesentam ir tiesības
vērsties Regulatorā vai «Zemgales
Eko», lai iepazītos ar tarifa projektu, tā veidojošajām izmaksām, kā
arī uzdotu jautājumus un izteiktu
savus priekšlikumus un ieteikumus
par komersanta iesniegto sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu. Iepazīties ar
iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu
var arī Regulatora mājas lapā www.
sprk.gov.lv, sadaļā «Izsludinātās
uzklausīšanas sanāksmes».

un make-up speciālistu apmācībai.
Tāpat tiks attīstīts ēdināšanas
bloks – jaunajā virtuvē varēs
apmācīt pavārus, konditorus,
viesmīļus, bārmeņus, bet trešais
virziens būs tā saucamās «vīriešu
profesijas» – piemēram, metinātāji, santehniķi un elektromontieri. Līdz šim mums metināšanas
profesiju Jelgavas filiālē nebija
vispār, savukārt skaistumkopšanā
– tikai pavisam vienkārši kursi,
kuriem nebija nepieciešama speciāla mācību klase. Tagad Jelgava
būs centrālā vieta Zemgalē, kur
«Buts» piedāvās apmācības,»
norāda R.Kutkovska, piebilstot,
ka, visticamāk, klienti Jelgavas
filiālē profesijas vēlēsies apgūt arī
no tuvējām pilsētām, tajā skaitā
Bauskas, Dobeles un arī Jelgavas
novada.
Līdz ar centra paplašināšanos
uzņēmums piedāvās arī vairākas
jaunas darbavietas, un filiāles
vadītāja lēš, ka tie varētu būt līdz
desmit jauniem pedagogiem un
līdz trim darbiniekiem, kas saistīti
ar ēkas apsaimniekošanu.
Mācību centra vajadzībām tiks
izmantoti 400 kvadrātmetri ēkas,
savukārt pārējo ēkas daļu uzņēmums piedāvās iznomāšanai.  Pirms gada plašākai apskatei tika
Nomai no oktobra tiek piedāvātas iekārtota īpaša terase pie «Anru motors» servisa Garozas ielā 15a – tajā
astoņas dažādas platības telpas.

Izsniegta 521 jauna iedzīvotāja karte; pārējiem
karšu lietotājiem jāatceras par gada maksu
Pēc bankas datiem, uz šo brīdi
e-kartei pieteicies 1451 iedzīvotājs, bet to reāli saņēmis 521
cilvēks – kartes izgatavošanas termiņš ir septiņas darba dienas.
Jāatgādina, ka e-kartes noformēšana un izsniegšana tiek
organizēta trīs SEB bankas filiālēs – SEB bankas filiālē Jelgavā
(Akadēmijas ielā 3), Rīdzenes
filiālē (Vaļņu ielā 11, Rīgā) un
«Origo» filiālē (Stacijas laukumā
4, Rīgā). Lai pieteiktos Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja kartei, filiālē
jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments – pase vai ID karte
– un jāaizpilda iesniegums. Noformētā e-karte tiks piesaistīta
norēķinu kontam SEB bankā,
un, lai veiktu norēķinus pilsētas
autobusos, e-kartei piesaistītajā
norēķinu kontā būs jāieskaita
naudas līdzekļi. Būtiski, ka Jelgavas iedzīvotāja karti iespējams
piesaistīt arī jau esošam kontam
SEB bankā, tādēļ bankas esošajiem klientiem nav nepieciešams
atvērt jaunu kontu.
Savukārt iedzīvotājiem, kuriem
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gados tieši augustā, līdz ar to
arī katra nākamā gada augustā
viņiem pašiem jāsedz e-kartes
lietošanas gada maksa. Tieši
tādēļ gan skolēnu vecāki pirms
jaunā mācību gada, gan citi iedzīvotāji, kas jau gadu izmanto
e-karti, aicināti pārliecināties,
vai e-kartei piesaistītajā bankas kontā ir pietiekami naudas
līdzekļi ne tikai braucieniem,
bet arī gada maksas segšanai.
Tas attiecas gan uz skolēniem
un pensionāriem, kuri pilsētas
autobusos var norēķināties ar
daļēju pašvaldības līdzfinansējumu, gan uz tām iedzīvotāju grupām, kuras šim mērķim papildus
saņem pašvaldības pabalstu, līdz
ar to pilsētas autobusos brauc
ar 100 procentu atlaidi – arī
trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu
izglītojamiem, kā arī bērniem
bāreņiem e-kartei piesaistītajā
bankas kontā pašiem jāieskaita
1,42 eiro gada maksas segšanai.
Pretējā gadījumā norēķināties
ar e-karti autobusā un līdz ar to
šim mērķim saņemt pašvaldības
atbalstu nebūs iespējams.

apskatāma servisa īpašnieku privāta
padomju automašīnu kolekcija. Kopīgi svinēt kolekcijas gada jubileju
10. augustā no pulksten 10 līdz 16
aicināts ikviens interesents. Pasākuma laikā tiks atklāts arī kolekcijas
papildinājums – vēl viena restaurēta
automašīna, un, kaut arī vēsturisko
spēkratu īpašnieki vēl neatklāj, kas tā
par automašīnu, viņi teic, ka tas būs
senākais no kolekcijas eksponātiem.
Ieeja pasākumā – bez maksas.
 Jelgavā šajās karstajās nedēļās
saņemtas tikai divas sūdzības par
pārāk lielu karstumu darbavietā
– konkrētus uzņēmumus neprecizējot, norāda Zemgales reģionālās
VDI vecākā speciāliste Marija
Jansone. Turpretim par pārāk spēcīgu kondicionieru darbību šovasar
Jelgavā sūdzību nav. «Mēs jau arī
saprotam darba devējus – nevaram
uzreiz viņus sodīt, jo skaidrs, ka tik
spēcīgs karstums ir netipisks un
īslaicīgs. Protams, aicinām viņus
pārbaudīt ventilāciju darbavietā,
mudinām nodrošināt darbiniekus
ar pietiekamu daudzumu dzeramā
ūdens, nodrošināt arī papildu atpūtas pauzes,» skaidro M.Jansone.
Atbilstoši MK noteikumiem gada
siltajā periodā darbavietā jānodrošina līdz plus 28 grādiem darbam, kas
nav saistīts ar fizisku piepūli, bet līdz
plus 26 grādiem darbam, kas saistīts
ar smagu fizisku piepūli.

Sagatavoja Ligita Vaita
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Jaunos bērnudārzus varēs
apmeklēt 430 mazie jelgavnieki
Jau nākamgad Jelgavā darbu sāks divas jaunas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes (PII) – Ganību ielā 66 un Skautu ielā 1a –, nodrošinot
vietu vairāk nekā 400 bērniem. Šobrīd Ganību ielas bērnudārzā norit vērienīgi rekonstrukcijas un pārbūves darbi, ieguldot 3 044 461,90 eiro, no
tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonds sedz 2 188 193,29 eiro, valsts budžeta dotācija ir 57 922,77 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 798 345,84
eiro. Vēl 1 389 336,71 eiro no pašvaldības budžeta tiek ieguldīts jaunās
piebūves celtniecībā, un tajā atradīsies divi moderni peldbaseini un sporta zāle. Pašlaik gandrīz pilnībā ir pabeigti plānotie ārējie būvdarbi, tiek
labiekārtota teritorija ap ēku un norit iekšējie remontdarbi. Paredzēts,
ka darbi noslēgsies novembrī, lai jau janvārī uzņemtu bērnus. Savukārt
Skautu ielas bērnudārza rekonstrukcija sāksies tikai šomēnes. Ievērojamas pārmaiņas vasarā piedzīvo arī pašvaldības PII «Rotaļa», kur nojaukts
ziemas dārzs, tā vietā veidojot jaunu telpu kompleksu un izbūvējot jaunu
galveno ieeju. «Jelgavas Vēstnesis» fotoreportāžā ļauj ielūkoties, kādas
pārmaiņas notiek šajos dārziņos un ko tie iegūs.

Pēc rekonstrukcijas

Rekonstruējot pirmā
stāva pārejas koridoru,
kas savieno ēkas abus
korpusus, rasta iespēja
izbūvēt pilnīgi jaunu
80 kvadrātmetrus lielu
aktu zāli, kur notiks
Pirms rekonstrukcijas
muzikālās nodarbības
un dažādi kultūras paFoto: Ivars Veiliņš un
sākumi. Interesanti,
no Izglītības pārvaldes arhīva
ka blakus zālei uz pagalmu izbūvēta āra
Jaunais bērnudārzs Ganību ielā jau ir nosiltināts, nokrāsota
terase, kas no zāles tiks
tā fasāde, un būvnieki turpina iekštelpu sakārtošanu – krāso
atdalīta ar bīdāmajām
sienas, klāj grīdas segumu, montē durvis. Tur tiks izveidotas
durvīm. Tas nozīmē, ka siltajā laikā bērnudārza pasākumi notiks ārā un bērni varēs
12 grupas, tostarp viena speciālā grupa bērniem ar īpašām
uzstāties uz šīs āra skatuves. Vietā, kur agrāk bija zāle, šobrīd izbūvēti kabineti
vajadzībām, un iestāde varēs uzņemt aptuveni 280 bērčetriem speciālistiem. Izglītības pārvaldes speciāliste Sarmīte Joma atzīmē, ka šajā
nus. Tikko ir noslēgusies pieteikšanās uz vakanto iestādes
bērnudārzā īpašs akcents tiks likts uz mūsdienīgu iekļaujošu izglītību, plānojot
vadītāja vietu un drīzumā tiks izsludinātas vakances persoun nodrošinot veselību veicinošu pasākumu kompleksu un jaunāko tehnoloģiju
nālam – ap 40 pedagogiem, 30 tehniskajiem darbiniekiem
izmantošanu ikdienas pedagoģiskajā procesā.
un atsevišķiem speciālistiem. Darbu viņi sāks decembrī. Savukārt 1. augustā, pašvaldības mājas lapā jelgava.lv noslēdzoties
balsojumam par iestādes nosaukumu, kļuvis zināms, ka jaunais bērnudārzs Ganību ielā būs «Kāpēcīši». Jelgavnieki aptaujā
nobalsojuši 960 reizes un visvairāk balsu – 218 – atdevuši tieši par šo nosaukumu. Otrajā vietā palika «Saules zaķis» (211 balsis),
trešajā – «Ganiņš» ar 198 balsīm.

Bērnudārzam top jauna piebūve, kurā būs divi baseini, sporta zāle, ģērbtuves, uzgaidāmā telpa, un pāreja, kas savienos bērnudārzu ar baseina ēku. Šobrīd jau tiek sagatavoti pamati, lai drīzumā izbūvētu peldbaseinus. Lielākais
būs 264 kvadrātmetrus plašs: seklākajā galā tā dziļums būs 0,80 metri, bet dziļākajā – 1,2 metri. Mazākais baseins
būs 57 kvadrātmetrus liels un 70 centimetrus dziļš. Izglītības pārvaldes speciāliste Sarmīte Joma stāsta, ka baseinu
izmantos gan iestādes audzēkņi, gan arī šeit tiks nodrošinātas pašvaldības apmaksātās peldēšanas nodarbības pilsētas
Jaunu skatu jau ieguvusi arī apkārtējā teritorija – tiek izbūvēti 12
vispārizglītojošo skolu jaunāko klašu audzēkņiem, kas šobrīd pieejamas 1. un 2. klašu skolēniem un notiek LLU peldbaseinā.
rotaļu laukumi, kuros atradīsies smilšukaste un rotaļu konstrukcijas.
«Nodarbības ūdenī veicina audzēkņu vispārējo veselības stāvokli un fizisko attīstību, vienlaikus apgūstot gan pamatprasmes
Katrai grupiņai paredzēta arī lapene. Jāpiebilst, ka rotaļu laukumos
peldēšanā, gan uzvedības noteikumus ūdenī. Jaunais peldbaseins arī dos iespēju palielināt to bērnu loku, kuriem būs obligātā
tiek izmantoti mūsdienīgi materiāli. Proti, tiek ieklāts speciālais mīkstais
peldētapmācība, turklāt mazāko klašu audzēkņiem šeit būs piemērotāka un modernāka bāze, kā arī pašvaldībai vairs nebūs
segums: zem rotaļu konstrukcijām – biezāks, bet pārējās vietās – plānāks, tādējādi jāmaksā par peldbaseina izmantošanu universitātei,» stāsta S.Joma, piebilstot, ka šeit tiks piedāvātas arī interešu izglītības
nodrošinot nepieciešamo amortizāciju, lai bērni krišanas gadījumā mazāk sasistos. nodarbības, kurās par maksu noteiktā laikā, kad baseins un sporta zāle būs brīva, varēs darboties arī pilsētnieki. Turklāt baseina
Izglītības pārvaldes speciālists Andris Baltais stāsta, ka maksimāli ir saglabāti arī līdz telpās varēs nokļūt gan no bērnudārza, gan arī pa atsevišķu ieeju no Atmodas ielas puses, kur tiks izbūvēts arī stāvlaukums.
šim teritorijā esošie koki, bet, labiekārtojot apkārtni, tiks stādīti arī jauni. Pie galvenās
ieejas, kas būs no Atmodas ielas, tiks iekārtots laukums un taciņas, kur varēs notikt
iestādes pasākumi.
Rekonstrukcijas gaitā bērnudārzs ieguvis četras 40
kvadrātmetrus lielas papildu telpas, kas
četrās grupās
ļaus uzņemt
vairāk bērnu,
– pārbūvējot
Jau šomēnes rosība sāksies Skautu ielas 1a bērnudārzā, kurš
pārejas koridoru, izbūvēts Būtiska pārbūve sākta PII «Rotaļa» – nojaukts savu laiku no- darbu sāks nākamgad. Izglītības pārvaldes speciālists Andris
arī 2. stāvs. kalpojušais ziemas dārzs un tā vietā pamati jau ielieti jaunam Baltais stāsta, ka līgumi par būvdarbiem ir noslēgti un pareJāpiebilst, ka telpu kompleksam, kurā tiks iekārtots Montesori, mūzikas dzēts, ka darbi tiks sākti augustā. Šeit plānots rekonstruēt
bērnudārzā, terapijas, logopēda, psihologa un smilšu terapijas kabinets, ēkas, izbūvēt jaunu ieejas mezglu, divslīpju jumtu un atjaunot
lai atdalītu telpas, tiek izmantotas stiklotas sienas, tādējādi padarot telpas mūs- «zaļā klase», kas gan kalpos kā ziemas dārzs, gan tiks izmantota visas inženierkomunikācijas. Pārmaiņas skars arī apkārtni – arī
dienīgākas, gaišākas un pārredzamākas. Iekštelpās jau redzams, kādās krāsās būs rehabilitācijas un relaksācijas nolūkiem, kā arī pētniecisko pras- tā tiks labiekārtota un atbilstoši aprīkota. Pie Skautu ielas būs
grupiņas. Katra no tām būs citā krāsā. Salīdzinot ar citiem pilsētas bērnudārziem, šeit mju attīstīšanai pedagoģiskajā procesā. «Iegūsim jaunu telpu izbūvēta autostāvvieta, lai ērti un droši uz bērnudārzu nokļūtu
katrā grupiņā būs plašas labierīcības, sava virtuve, garderobe un uz divām grupiņām kompleksu, kurā noritēs mūsdienu prasībām atbilstoši atbalsta tie vecāki, kas izmanto savu auto. Jaunajā dārziņā būs sešas
viena telpa, kurā nepieciešamības gadījumā varēs izžāvēt bērnu apģērbu. Plānots, ka pasākumi, nodrošinot dažādu speciālistu pieejamību,» stāsta grupas un plānots uzņemt ap 150 bērnu. Arī Skautu ielas
mēbeles grupiņās tiks iekārtotas decembrī, lai jau janvārī uzņemtu bērnus. Izglītības Izglītības pārvaldes speciāliste Sarmīte Joma, piebilstot, ka līdz bērnudārzā īpaši tiks domāts par bērnu veselību un vispārējo
pārvaldes speciāliste Sarmīte Joma min, ka grupu komplektēšana notiks novembrī, šim, lai nokļūtu pie dažiem speciālistiem, bija jāiet cauri grupu attīstību, akcentējot zaļās domāšanas un veselīga dzīvesveida
decembrī, kad vecāki, kuru atvases gaida vienotajā rindā, secīgi saņems vēstules no telpām. «Rotaļā» šovasar tiks izveidota arī jauna centrālā ieeja lomu un nozīmi ikdienas pedagoģiskajā procesā.
Izglītības pārvaldes ar uzaicinājumu mācīties šeit.
no Zvaigžņu ielas un gar Zvaigžņu dīķi – jauna sēta.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča
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Uzvar Tautas klasē

Brīvdienās pie
Brīvības pieminekļa Rīgā
norisinājās
«Fiba EuroTour» 3x3 ielu
basketbola
sacensības.
Jelgavnieku
komandai – Ģirtam Pommeram, Kārlim
Veitmanam, Ivaram Grasmanim un Kasparam Balandīnam – izdevās uzvarēt Tautas
klasē. PRO grupā komanda «Jelgava»
ceturtdaļfinālā atzina Lietuvas komandas
pārākumu. U-15 zēnu konkurencē 2. vietu
ieguva Jelgavas BJSS audzēkņu komanda
ar Rolandu Opaļevu, Pāvilu Vuškānu, Maksimu Husko un Raineru Dzeni sastāvā.

Studēs Sanktpēterburgā

Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS)
daiļslidotāja Alīna Fjodorova uzņemta
Sanktpēterburgas P.F.Lesgarfa Fiziskās
kultūras, sporta un veselības valsts universitātē, kur turpinās apgūt daiļslidošanu. Sportiste norāda, ka iestājeksāmeni
bijuši grūti un arī konkurence – liela.
«Eksāmeni bija krievu valodā, bioloģijā
un specializācijā. Problēmas bija ar mūsu
atestātu un atzīmēm, jo, pirmkārt, tas
bija latviešu valodā, otrkārt, Latvijā ir
10 ballu sistēma, bet Krievijā – 5 ballu
sistēma. Tāpēc vajadzēja pārtulkot visus
dokumentus un apstiprināt pie notāra,»
stāsta A.Fjodorova. Viņa studēs neklātienē, mācības ilgs piecus gadus. Alīna
turpinās dzīvot un trenēties Rīgā, kā arī
JLSS pie trenera Andreja Brovenko.

Dace Šteinerte –
Latvijas čempione
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem, kas pagājušajā nedēļas nogalē notika
Ogrē, Jelgavai vienīgo medaļu
– zelta – izcīnīja diska metēja
Dace Šteinerte, raidot disku
49,73 metrus tālu. «Ar savu
sniegumu esmu ļoti apmierināta, jo, ņemot vērā manu
dzīvesveidu, tas tiešām ir sasniegums,» tā sportiste.
Dace ir kuģa otrais stūrmanis un iet
jūrā, tāpēc laikā, kad viņa strādā, trenēties
nesanāk. «Iespēju robežās uz kuģa cenšos
nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, bet
tas ne vienmēr ir iespējams,» viņa stāsta,
uzsverot: nokāpjot no kuģa, pirmais uzdevums ir atgūt fizisko formu. Diemžēl pēc
meniska operācijas, kas pilnībā gan traumu
neizdziedēja, Dace neiztur ļoti lielu fizisko
slodzi, bet trenere Maija Ukstiņa atrodot
citus veidus, kā panākt vajadzīgo. Pēc tam
tiek slīpēta tehnika, plānoti starti sacensībās. «Man sezonas svarīgākās sacensības
ir Prezidenta balvas izcīņa un Latvijas
čempionāts – ja godīgi, pat necerēju, ka tik
ilgi spēšu noturēties sportā un vēl ar tik
pieņemamiem rezultātiem,» tā sportiste,
sakot, ka apzinājās: jūrnieka profesiju būs
ļoti grūti apvienot ar sportu.
Ar vieglatlētiku Dace sāka nodarboties
vidusskolas laikā, viņas pamatdisciplīnas
bija lodes grūšana un diska mešana. Kopš
meniska operācijas Dace lodi vairs negrūž,
bet ar diska mešanu vēl nodarbojas. «Es
esmu reāliste – ko nevaru, to nedaru,» saka
Dace. Viņas personiskais rekords diska mešanā ir 51,48 metri, un sportiste atzīst, ka
bija cerējusi arī Latvijas čempionātā aizmest
vismaz 50 metrus – lai gan tas neizdevās,
viņa ar savu sniegumu ir apmierināta.
Daces sportiskais mērķis ir piedalīties 2016.

Piedāvā darbu
SIA «Ģeo Eko Risinājumi» meklē darbinieku(-ci) aku urbšanai. Vēlamās prasmes
– metināšana un tehniskās iemaņas.
Darba specifiskās lietas apmācīsim.
Tālrunis 29167212.
Celtniecības firma SIA «VipEtalon»
aicina darbā palīgstrādniekus(-ces).
Tālrunis 26782868.
SIA «EK Auce» aicina darbā kvalificētas(-us)
šuvējas(-us). Tālrunis 29226133.

Meklē darbu

gada Latvijas olimpiādē.
Latvijas vieglatlētikas čempionātā
piedalījās arī vairāki Jelgavas BJSS
audzēkņi, kas vēl
nav sasnieguši pieaugušo vecumu, bet,
Foto: Ritvars Raits
neskatoties uz to,
uzrādīja vērā ņemamus rezultātus. «Lai
piedalītos Latvijas čempionātā, bija jāizpilda
normatīvi, un malači ir visi mūsējie, kam tas
izdevās,» vērtē BJSS trenere Santa Lorence. Viņa arī norāda, ka čempionātā vairāki
jelgavnieki, piemēram, Markus Anzenavs,
Rihards Nordens, laboja savus personiskos
rekordus. «Ja cilvēks sasniedz savu personisko rekordu, tad viņš tajā brīdī ir izdarījis
maksimāli visu, ko spēja,» uzskata trenere,
piebilstot, ka daudzi jaunieši un sportisti
mācās, studē un strādā, un laiks, ko viņi
velta sportam, nav tik liels.

Atgriežas trijniekā

Nedēļas nogalē FK
«Jelgava» Daugavpilī ar 2:0 pieveica
BFC «Daugavpils»
futbolistus, un tas
jelgavniekiem ļāva
atgriezties Latvijas
futbola Virslīgas
čempionāta labāko trijniekā. Vārtus Daugavpilī guva aizsargi Aleksandrs Gubins un
Mārcis Ošs (attēlā), turklāt abos gadījumos
bumba vārtos tika raidīta ar galvu. Šajā
spēlē debiju komandas sastāvā piedzīvoja
pieredzējušais polis Dariušs Latka. Nākamais mačs mūsējiem paredzēts piektdien,
8. augustā, pulksten 19 savā laukumā
Zemgales Olimpiskajā centrā pret pagājušā
gada čempionu FK «Ventspils».

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavu Latvijas čempionātā
vieglatlētikā pieaugušajiem
trīs kilometru distancē pārstāvēja arī jaunā un talantīgā
skrējēja Anastasija Geraseva,
kura skriešanā trenējas apmēram divus gadus un kā
savu aicinājumu izjūt garās
distances. «Pēc pirmā kilometra no tā lielā karstuma
man kļuva slikti, un tad jau
vairs nebija svarīgs rezultāts
– galvenais bija tikt līdz finišam,» par startu Latvijas
čempionātā saka 16 gadus
vecā Anastasija.

Skrien garos gabalus

Trenējas pie tēta

Šogad Anastasija piedalās skriešanas
seriāla «Skrien Latvija» posmos un
startēja arī Jelgavas nakts pusmaratonā, kurā 10,6 kilometrus pieveica
45:05 minūtēs un savā vecuma grupā
izcīnīja pirmo vietu. «Mana mīļākā
distance ir 10 kilometri, jo man tā labi
padodas. Tempu kilometrs 4 minūtēs
10 sekundēs – 4 minūtēs 14 sekundēs
es varu turēt ilgi,» stāsta jauniete. Trīs
kilometru distanci viņa sākusi skriet
šogad – gada sākumā sacensībās manēžā
viņa uzrādījusi labu rezultātu un tikusi

Anastasija šobrīd trenējas divas reizes
dienā – no rīta un vakarā. Viņa skrien krosu un aizvada intervālos treniņus, kuros
tiek trenētas ātruma īpašības. Anastasija
trenējas pie sava tēta Sergeja Geraseva,
kurš agrāk nodarbojās ar moderno pieccīņu. Viņa atzīst, ka tētis ir stingrs treneris
un nedod Anastasijai atlaides tikai tāpēc,
ka ir viņa meita. «Treniņā ir jāstrādā,»
nosaka Anastasija. Reizēm tēvs skrien
krosu kopā ar Anastasiju, bet tāpēc, lai
pārbaudītu viņas pulsu un atrastu atbilstošāko tempu.

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

Smiltis, melnzemi, šķembas, granti.
T.26782868

Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Dažādi

SIA «Kreatīvs» ražotājs piedāvā visus
apbedīšanas piederumus – kapu pieminekļus, skulptūras, kapu labiekārtošana.
T.29537176, 29140295

Jelgavnieku labākie rezultāti
Latvijas čempionātā vieglatlētikā
400 metri: 7. Viktorija Ruža – 01:01,30 min.;
Jelgavas BJSS, trenere M.Ukstiņa
3000 metri: 5. Anastasija Geraseva – 12:21,54
min.; Jelgava, treneris S.Gerasevs
5000 metri: 6. Armands Tālums – 16:04,02
min.; Jelgava, treneris V.Folkmanis
3000 metru kavēkļu skrējiens: 4. Renārs
Indriksons – 10:53,62 min.; Jelgavas BJSS,
treneris V.Folkmanis
Augstlēkšana: 4. Jeļena Feņuka – 1,76 m;
Jelgavas BJSS, treneris A.Cīrulis
Tāllēkšana: 8. Ilona Bitela – 5,10 m; Jelgavas
BJSS, trenere M.Ukstiņa
Trīssoļlēkšana: 5. Ilona Bitela – 11,20 m; Jelgavas BJSS, trenere M.Ukstiņa
Kārtslēkšana: 5. Inguss Zariņš – 3,85 m; LLU,
trenere L.Nagle
Disks (1,5 kg): 1. Dace Šteinerte – 49,73 m;
Jelgava
Lode (7,257 kg): 8. Inguss Zariņš – 12,85 m;
LLU, trenere L.Nagle

Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā.
T.29884983

Vēlas īrēt
Strādājoša studente īrēs istabu privātmājā. Varu palīdzēt dārza, mājas darbos.
T.20488484

Pārdod

Gatavojamies skolai! Bērniem matu
griezums 3,50 EUR – augustā, septembrī.
Frizētava Stacijas 2, 2. stāvā. T.25344934
14. – 15. augustā svētceļojums uz Aglonu
ar autobusu. T.29588225, Lilita
«Verners DE» sadzīves tehnikas veikalā Jelgavā, Dobeles šosejā 2, augustā – atlaides
pieprasītākajām sezonas precēm.

Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T.29587816

Krāšņu mūrnieks. Mūrē krāsnis, plītis,
skursteņus, pirtskrāsnis, siltummūrus,
kamīnus, dārza kamīnus.
Tālrunis 28893830.

Vasarnīcu ar augļu dārzu, 600 m², Svētes
upes krastā. T.29277198

Meistars veic dzīvokļu remontu (apdares
darbi, elektroinstalācija, santehnika).
Konsultēju. T.28861525, Jānis

Pieredzējis šoferis, ir B, C, D kategorija.
Pieņemšu jebkuru piedāvājumu.
Tālrunis 26181631.

Ziemas vasarnīcu. T.28119201

Dzīvokli Jelgavā. T.29679848, 20350600

Anastasija Geraseva ar skriešanu
nodarbojas apmēram divus gadus
un jau pārstāv Jelgavu dažādās
sacensībās. «Es sāku trenēties
stadionā – gāju uz to un katru
dienu noskrēju desmit apļus.
Tad nolēmu, ka gribu piedalīties sacensībās. Pateicu
to tētim, un viņš mani
aizveda uz sacensībām.
Nostartēju, man iepatikās, tāpēc nolēmu,
ka turpināšu nodarboties ar skriešanu,»
tā jauniete, kura
gatavojas startam
Kuldīgā sestdien
10 kilometru distancē.
iekļauta Latvijas izlasē. Vēl viņai priekšā
vairākas sacensības: 9. augustā Kuldīgā
viņa plāno startēt 10,5 kilometros, 6.
septembrī Jūrmalā – 10 kilometros, 21.
septembrī Valmierā – 10 kilometros,
25. oktobrī Siguldā – kalnu maratonā.
«Tagad mans mērķis ir Kuldīgā uzlabot
savu rezultātu 10,5 kilometru distancē,
kas ir 45:05 minūtes,» tā Anastasija,
norādot, ka 10 kilometros viņas labākais
laiks ir 42:14 minūtes. Meitene spriež, ka
nākotnē pievērsīsies tieši pusmaratonu
un maratonu skriešanai, jo šīs distances
viņai padodas labāk.

Granti, smilti, šķembas, melnzemi.
T.26816035

Pērk

Pirmdien, 4. augustā, notika Latvijas hokeja
Virslīgas kluba «Zemgale/LLU» kopsapulce.
Uz to bija ieradies galvenais treneris Jevgeņijs
Linkevičs, kluba prezidents Armands Ozollapa un aptuveni 25 hokejisti. Daļa pagājušā
gada spēlētāju komandu pametuši, bet klāt
nākuši jauni. Klubs arī šogad plāno spēlēt
Virslīgā, un jau šonedēļ sākušies treniņi uz
ledus. A.Ozollapa norāda, ka vēl tiek risināti
finansiālie jautājumi, bet šaubas par to, ka
komandas nebūs, nav bijušas. Nākamā
gada Virslīgas čempionātam ir pieteikušās
septiņas komandas, un kluba vadība lēš, ka
tas saasinās konkurenci uz brīvajām vietām
komandās. Plānots, ka 2014./2015. gada
sezona startēs septembra pirmajā pusē.
Pērn HK «Zemgale/LLU» sezonu noslēdza
3. vietā.

Meitene uz Ogri devās apņēmības
pilna uzlabot savu personisko rezultātu
un pat speciāli trenējās karstumā, lai
organisms pierastu un lai maksimāli
sagatavotos startam čempionātā. Tomēr
negāja tik labi, kā viņa bija cerējusi. «Pirmo kilometru noskrēju labi – 3 minūtēs
48 sekundēs. Bet pēc tā man palika slikti,
jo bija liels karstums – 33 grādi. Mūsu
distancē vienai dalībniecei bija tik slikti,
ka viņu aizveda uz slimnīcu, tāpēc man
galvenais bija tikt līdz finišam, vienalga,
ar kādu rezultātu,» stāsta sportiste.
Jāpiebilst, ka šajā disciplīnā startēja
arī Latvijas labākā garo gabalu skrējēja
Jeļena Prokopčuka.

Gāzes balonu piegāde un uzstādīšana
Jelgavā! T.63022096

Auklītes darbu. Tālrunis 28236557.

Hokejisti sāk treniņus

3 ist. dzīvokli RAF. T.29558600

Bērza kantainās skaidu briketes, ar piegādi
130 EUR/t. T.27029553
Ozola briketes 145 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
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Sporta pasākumi
 7. augustā pulksten 16 – «Ghetto Football» 5. posms (Jelgavas 6. vidusskolā).
 7. augustā pulksten 16 – pārbaudes
spēle futbolā U-21 izlasei (ZOC).
 12. augustā pulksten 19 – «Ghetto
Basket» 7. posms un Jelgavas čempionāta
ielu basketbolā finālposms (Sporta hallē).
 14. augustā pulksten 16 – futbols: FK
«Jelgava 2» – FC «Jūrmala 2» (ZOC).
 16. augustā pulksten 11 – Jelgavas
čempionāts pludmales volejbolā: finālposms (ZOC).
 17. augustā pulksten 18 – futbols: FK
«Jelgava» – FK «Daugava» (ZOC).
 21. augustā pulksten 16 – «Ghetto
Football» finālposms (6. vidusskolā).
 22. augustā pulksten 17 – futbols: FK
«Jelgava» – FS «Metta/LU» (ZOC).

«Mana mīļākā distance ir 10 kilometri»

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

Elektriķa, santehniķa darbu.
Tālrunis 29794665.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Siltinām mājas ar termoputām.
T.25215503
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz
nodibināt/likvidēt uzņēmumu; noslēgt
darījumu; iesniegt prasību tiesā. Raiņa 14,
t.29179847 www.ademide.lv

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.

Līdzjūtības
Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt…
Izsakām patiesu līdzjūtību
Santai Krauzei-Šimkevicai,
tēvu mūžībā aizvadot.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas kolektīvs
Aiziet saule vakarā,
Nomirst mana māmuliņa;
Saulīt balta gan uzlēca,
Māmulīte neatnāca.
Izsakām dziļu līdzjūtību PII «Kamolītis»
pirmsskolas skolotājai Dacei Maļeckai,
māmiņu guldot zemes klēpī.
PII «Kamolītis» kolektīvs

Foto: Krišjānis Grantiņš
Anastasijas tētis pārstāv Jelgavu
veterānu peldēšanas sacensībās, bet
septembrī notiks pasaules čempionāts
veterāniem modernajā pieccīņā – Anas
tasija ļoti cer, ka viņai izdosies tēti pierunāt tajā startēt. Modernā pieccīņa ir
piecu dažādu sporta veidu apkopojums
– paukošana, peldēšana, jāšana ar zirgu,
šaušana un kross.

Skolas izvēlē noteicošais –
sporta zāle

Anastasija šovasar absolvēja Jelgavas
5. vidusskolas 9. klasi un septembrī
mācības turpinās Jelgavas Valsts ģimnāzijas matemātikas novirziena klasē.
«Es gribēju mācīties latviešu skolā, lai
uzlabotu savas latviešu valodas prasmes – labāk lasītu, rakstītu un komunicētu ar cilvēkiem. Vēl pie skolas ir liela
sporta zāle, kurā gribu aizvadīt sporta
stundas,» neslēpj jauniete. Tiesa, līdz
šim sporta stundās viņai bieži bijis
garlaicīgi, jo individuālajos pārbaudījumos bija pārāka par klasesbiedriem.
«Man sporta stundās vairāk patīk
spēlēt volejbolu, basketbolu, jo tad es
varu piedalīties kopā ar citiem – vienā
komandā,» nosaka Anastasija.
Kas smagāks vēl var būt,
pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to,
kas sirdij tuvs un dārgs...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jāņa Batņas tuviniekiem.
SIA «K.Ustupa autoskola» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
GELENA KOHANE (1931. g.)
TEODORS BALTAZARS BĪMANIS (1924. g.)
ANNA PALABINSKA (1928. g.)
LARISA OREHOVA (1934. g.)
JĀNIS ZANDERSONS (1953. g.)
KLAUDIJA AKSIMOVIČA (1922. g.)
IVARS ZAĶĪTIS (1934. g.)
JĀNIS BATŅA (1941. g.)
VIKTORS KOROTKEVIČS (1928. g.)
ALDIS RUDZĪTIS (1942. g.)
ARSĒNIJS BABULS (1931. g.)
IGORS KRIVENOKS (1967. g.)
OĻĢERTS UPMALIS (1940. g.)
FJODORS BOGDANOVS (1931. g.)
OĻEGS GORŠANOVS (1970. g.)
OJĀRS RUSLEVICS (1944. g.).
Izvadīšana 07.08. plkst.12 Baložu kapsētā.
DIDZIS BETJĀNIS (1971. g.).
Izvadīšana 08.08. plkst.12 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 11. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Indijā». 6.sērija.
7.00 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1863.sērija.
9.35 «Mazulis ar piegādi». Vācijas komēdija. (ar subt.).
11.15 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 32.sērija.
12.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.25 «Eksotiskās salas 2». Dok.filma (ar subt.). 5.sērija.
13.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Nimas piedzīvojumu sala». Piedzīvojumu komēdija. (ar subt.).
15.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.40 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1863.sērija.
16.40 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 26.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Aculiecinieks».*
19.05 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 5.sērija.
19.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 33.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
22.10 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 6.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Pasaule bez gala». Vēsturiska drāma. 3.sērija. (ar subt.).
1.00 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Lietuvas studentu koncerts.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.05 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
7.35 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
9.25 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
10.20 «Hārtlenda 7». Seriāls. 6.sērija.
11.15 «No austrumiem uz rietumiem». Dok.filma. 4.sērija.
12.20 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 21.– 24.sērija.
14.05 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Finālspēle. Vācija – Argentīna.
16.05 «Hārtlenda 7». Seriāls. 7.sērija.
17.00 «No austrumiem uz rietumiem». Dok.filma. 5.sērija.
18.05 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 6.sērija.
20.05 «Vai Rīga jau gatava? RIENCI Rīgā».*
20.20 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «Midsomeras slepkavības 7». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.50 «No austrumiem uz rietumiem». Dok.filma. 5.sērija.
0.55 «Hārtlenda 7». Seriāls. 7.sērija.
1.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «R.Pilčere. Gliemežvāku meklētāji». Melodrāma. 1.sērija.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 18.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 41.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 21.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Purva bridējs». Rīgas kinostudijas drāma. 1966.g.
23.10 «Melnās čūskas vaidi». ASV drāma.
1.20 «Kārdinājuma varā».
Turcijas seriāls. 2008.g. 21.sērija.
3.05 «Galileo 2».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 189.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 105. un 106.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti».
Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 21.sērija.
8.20 «Dzelzs vīrs». ASV fantastikas piedzīvojumu filma.
10.50 «Māmiņu klubs».
11.20 «Rīta pikniks».
11.55 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 107. un 108.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti».
Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 686. un 687.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 71.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 45.sērija.
16.50 «Voroņini 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 65. un 66.sērija.
17.55 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2».
Latvijas seriāls. 2014.g. 45.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 2.sērija.
22.00 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 11.sērija.
0.00 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
3.15 «Viņas melo labāk 2».
Latvijas seriāls. 2014.g. 45.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

tv programma

Otrdiena, 12. augusts
LTV1

Trešdiena, 13. augusts
LTV1

5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».* Anglija.
Karaliskā mūzikas akadēmija.
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Indijā». 7.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1864.sērija.
9.35 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 33.sērija.
11.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.45 «Piedzīvojumi Borneo salā».
Piedzīvojumu komēdija. (ar subt.).
13.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Galapagu salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
14.35 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1864.sērija.
16.15 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
16.40 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 27.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Aculiecinieks».*
19.05 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 6.sērija.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 34.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Pasaules vēsture». Dok.filma (ar subt.). 7.sērija.
22.10 «Lilīhammera». Seriāls. 6.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Cukura nams». LTV iestudējums. 5. un 6.sērija.
0.50 «Visāda garuma gadi. Ojārs Vācietis». LTV dok.filma.
1.45 «Vai Rīga jau gatava?»*

5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».* Anglija. Sers Edvards Elgārs.
5.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Indijā». 8.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1865.sērija.
9.35 «Lilīhammera». Seriāls. 6.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 34.sērija.
11.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.45 «Vertikāle».*
12.15 «Ielas garumā».*
12.45 «Es – savai zemītei».*
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Pasaules vēsture». Dok.filma (ar subt.). 7.sērija.
14.30 «Mans zaļais dārzs».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1865.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 28.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Aculiecinieks».*
19.05 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 7.sērija.
19.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 35.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 7.sērija.
22.10 «Parāds mīlestībā». Rīgas kinostudijas drāma. 1984.g.
23.40 «Nakts ziņas». 23.49 Sporta ziņas. 23.51 Laika ziņas.
23.55 «Zebra».
0.10 «Rīgas gambīts». LTV videofilma. 3. un 4.sērija.

LTV7

LTV7

5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 10.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.05 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
7.35 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
7.45 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
8.05 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.25 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
8.50 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.20 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.20 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
10.55 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Cīrihes.
15.15 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.35 «Hārtlenda 7». Seriāls. 8.sērija.
16.30 «No austrumiem uz rietumiem». Dok.filma. 6.sērija.
17.30 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.10 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Cīrihes.
22.15 «Tavs auto».
22.45 «Autosporta programma nr.1».
23.15 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
0.00 «Alpu klīnika». Daudzsēriju filma. 2.sērija.
1.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Persijā». 1.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.05 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 1.sērija.
7.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
10.15 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Cīrihes.
14.00 «X Latvijas skolu jaunatnes un dziesmu un deju svētki».*
Tautas deju lielkoncerts «Deja kāpj debesīs».
16.25 «Hārtlenda 7». Seriāls. 9.sērija.
17.15 «No austrumiem uz rietumiem». Dok.filma. 7.sērija.
18.15 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.50 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Cīrihes. 1.daļa.
20.05 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle
basketbolā». Latvija – Slovākija.
22.15 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Cīrihes. 2.daļa.
1.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
1.30 «Hārtlenda 7». Seriāls. 8.sērija.

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 41.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Trīszvaigžņu skūpsts».
Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 1.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 19.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 42.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 22.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Neprātīga mīlestība». Melodrāma.
23.10 «Nikita 3». ASV seriāls. 6.sērija.
0.05 «Sargies no auto!» Krievijas komēdija. 1966.g.
1.55 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 22.sērija.
3.30 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 190.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 107. un 108.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti».
Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 22. un 23.sērija.
8.50 «Strīpainis». ASV ģimenes komēdija.
10.50 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 2.sērija.
11.55 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 109. un 110.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 688. un 689.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 72.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 46.sērija.
16.50 «Voroņini 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 67. un 68.sērija.
17.55 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 46.sērija.
21.00 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 12.sērija.
22.05 «Kurjers». ASV seriāls. 11.sērija.
23.10 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
0.15 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 13.sērija.
1.10 «Simpsoni 10». Animācijas seriāls. 23.sērija.
1.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 72.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 190.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 46.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas».
Meksikas seriāls. 42.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Neprātīga mīlestība». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 2.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 20.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 43.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 23.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 22.sērija.
22.10 «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
23.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija.
0.10 «Ceturtā kategorija». Fantastikas trilleris. 2009.g.
1.55 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 23.sērija.
3.15 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 191.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 109. un 110.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
8.50 «Varavīksnes cilts». ASV ģimenes komēdija. 2008.g.
10.50 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 12.sērija.
11.55 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 111. un 112.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti».
Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji».
Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 690. un 691.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 73.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 47.sērija.
16.50 «Voroņini 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 69. un 70.sērija.
17.55 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 47.sērija.
21.00 «Virtuve». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 13. un 14.sērija.
0.10 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 1.sērija.
0.40 «Radu būšana 4». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
1.45 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 73.sērija.

Ceturtdiena, 2014. gada 7. augusts
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 191.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 47.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 14. augusts
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
Anglija. Gildholas mūzikas un drāmas skola.
5.30 «LTV portretu izlase».* Gleznotājs un Amazones džungļu
pētnieks Aleksandrs Tauriņš.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Indijā». 9.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1866.sērija.
9.35 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 7.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 35.sērija.
11.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.45 «Savējie». Seriāls. 13. un 14.sērija.
12.45 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Zebra».*
13.50 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
14.50 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1866.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 29.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Aculiecinieks».*
19.05 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 8.sērija.
19.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 36.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.53 Sporta ziņas. 21.01 Laika ziņas.
21.05 «Parādes beigas». Vēsturiska drāma (ar subt.). 3.sērija.
22.15 TIEŠRAIDE. «Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas svētki Aglonā. Tautas Krusta ceļš».
0.15 «Nakts ziņas». 0.24 Sporta ziņas. 0.26 Laika ziņas.
0.30 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiāde».*
Sakrālās mūzikas koncerts.

LTV7
5.00 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Persijā». 2.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.05 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 2.sērija.
7.35 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
7.50 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.30 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
10.05 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Cīrihes.
14.15 «No austrumiem uz rietumiem». Dok.filma. 6.sērija.
15.15 «Hārtlenda 7». Seriāls. 9. un 10.sērija.
17.05 «Ar vilcienu pa Indiju». Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.55 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.25 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Cīrihes.
23.00 «Motociklisti».
23.30 «Piedzīvojums dabā».
0.00 «Ātruma cilts».
0.30 «Autosporta programma nr.1».
1.00 «Tavs auto».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas».
Meksikas seriāls. 43.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Nākamajā dejā viss būs citādi». Romantiska komēdija.
12.00 «Dzintara dziesmas 3».
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 21.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 44.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 24.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dzīves krustcelēs». 9.sērija.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Garais gads». Romantiska komēdija.
0.20 «Trīszvaigžņu skūpsts». Vācijas romantiska komēdija.
2.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 24.sērija.
3.30 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 192.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 111. un 112.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
8.45 «Rembo dēls». Ģimenes komēdija.
10.40 «Virtuve». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
11.55 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 113. un 114.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 692. un 693.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 74.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 48.sērija.
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 1.–4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 48.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
22.00 «Universālais kareivis. Atdzimšana».
ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
0.00 «Cilvēks bez sejas». Lielbritānijas dokumentāla filma.

1.05 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
1.55 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 74.sērija.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 192.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 48.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 15. augusts
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».* Anglija. Vestminsteres
abatijas muzikālās tradīcijas un Londonas operas.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «1000 jūdzes Indijā». 10.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 7.sērija.
9.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
9.50 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
10.25 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 36.sērija.
11.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.40 «Svētceļojums». Latgales reģionālās televīzijas
dokumentāla filma.
12.00 «Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas
svētki Aglonā. Svētā Mise».
15.05 «Latgale atvērta sadarbībai». Dokumentāla filma.
15.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.35 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Latvijai.
16.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
16.40 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
17.10 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.35 «Spiegs pingvīnu barā». Dok.filma. 2.sērija. (ar subt.).
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 37.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Rīga 2014. Kultūras dīvāns».
21.35 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls. 4.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas
svētki Aglonā. Svētku kopsavilkums».
0.25 «Parādes beigas». Vēsturiska drāma (ar subt.). 3.sērija.
1.30 «Anna Boleina». Vīnes Valsts operas iestudējums (ar
subt.).
4.50 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā».
Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Persijā». 3.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.30 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.25 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.55 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Cīrihes.
14.00 «No austrumiem uz rietumiem». Dok.filma. 7.sērija.
15.00 «Hārtlenda 7». Seriāls. 10. un 11.sērija.
16.45 «Ar vilcienu pa Indiju». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
18.25 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.55 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Cīrihes.
23.00 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
23.30 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 24.sērija.
0.20 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
0.55 «Lanževēna burvju triki 3». 11.sērija.
1.20 «Spots».*
1.50 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
2.20 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
3.25 «Sporta studija».
4.10 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 44.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Garais gads». ASV un Īrijas romantiska komēdija. 2010.g.
12.00 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 22.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 45.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 25.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Rīgas svētki 2014. Dienasgrāmatas».
21.20 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.10 «Elektra». ASV piedzīvojumu filma. 2005.g.
1.05 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 25.sērija.
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Galileo 2».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 193.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 113. un 114.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 5. un 6.sērija.
8.50 «Indiānis skapī». ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 1995.g.
10.50 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
11.55 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 115. un 116.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 694. un 695.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 75.sērija.

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 7. augusts
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 49.sērija.
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 5.–7.sērija.
18.25 «Iespējams tikai Krievijā 2».
Amatiervideo raidījums. 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 49.sērija.
21.00 «Visvarenais Evans». ASV komēdija. 2007.g.
23.00 «Viņa ir pārāk laba man». ASV romantiska komēdija.
1.05 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 5.sērija.
1.30 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 75.sērija.
2.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 193.sērija.
3.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 49.sērija.
3.35 «TV3 ziņas».
4.05 «Bez tabu».

Sestdiena, 16. augusts
LTV1
5.05 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
Anglija. Londonas promenādes koncerti.
5.30 «LTV portretu izlase».* Keramiķis Imants Klīdzējs.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.00 «Kad stārķis palidojis garām». 8.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
10.30 «Karlas pasaule». Dānijas ģimenes filma. (ar subt.).
12.10 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiādes
Baltijas zēnu koru koncerts».*
13.50 «Rošvilu māja. Atriebību māja». Francijas vēsturiska
ģimenes drāma. 2010.g. 3.sērija. (ar subt.).
15.35 «Dzimis Eiropā».* Par ieguvumiem un zaudējumiem
jaunajās dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.
16.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
Imantam un Gido Kokariem – 90.
17.05 «Pasaules atlants 4D». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.30 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Ābols upē. Filmas arheoloģija».
Dokumentāla filma.
22.25 «Ābols upē». Rīgas kinostudijas melodrāma. 1974.g.
Atjaunotā versija (ar subt.).
23.50 «Latviešu kino zelta dziesmas».*
1.15 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls (ar subt.).
4.sērija.
2.50 ««Daudz laimes!» vasaras pielikums».*
3.45 «Rīga 2014. Mūzika. Deja. Piedzīvojums».*
5.04 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».* (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.55 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Cīrihes.
12.40 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
13.00 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
13.25 TIEŠRAIDE. ««Krastu mačs 2014»».
15.55 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Cīrihes.
19.05 TIEŠRAIDE. ««Krastu mačs 2014»».
19.15 «Lanževēna burvju triki 3». 11.sērija.
19.45 TIEŠRAIDE. ««Krastu mačs 2014»».
19.55 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
20.25 TIEŠRAIDE. ««Krastu mačs 2014»».
20.40 «Midsomeras slepkavības 7». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.

Jelgavas 1. internātpamatskola
Jelgavā, Institūta ielā 4,

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

ANGĻU VALODAS STUDIJA
aicina pieteikties

angļu valodas skolotāju
ar labām angļu valodas zināšanām
pusslodzes vai pilnas slodzes darbam Jelgavā
ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikuma CV sūtīt pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis 26456942.

SIA «AJM WOOD»
piedāvā darbu
mēbeļu ražotnē Mežciemā pie masīvkoka
plātņu ražošanas līnijas:

•kokapstrādes iekārtu
operatoriem(-ēm);
• komplektētājiem(-ām),
šķirotājiem(-ām).

Tālrunis +371 29491995,
e-pasts info@ajmwood.lv; www.avoti.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

22.35 TIEŠRAIDE. ««Krastu mačs 2014»».
1.05 «SOKO Vismāra». Seriāls. 19.sērija.
2.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase.
«Mikrofona» dziesmas».*
3.30 «Motociklisti».*
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*
5.00 «Autosporta programma nr.1».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas».
Meksikas seriāls. 45.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.10 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 10.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Gadās arī trakāk 3».
ASV komēdijseriāls. 4 un 5.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Dzīves krustcelēs». 9.sērija.
12.00 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 22.sērija.
12.55 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 22.sērija.
13.55 «Pelnrušķītes līgums». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
15.50 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.40 «Rīgas svētki 2014. Dienasgrāmatas».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «R.Pilčere. Gliemežvāku meklētāji».
Melodrāma. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.40 «Rīgas svētki 2014. Dienasgrāmatas».
21.50 «Noziegumam pa pēdām: Ģimenes noslēpumi».
Detektīvdrāma.
23.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.50 «Nākamajā dejā viss būs citādi».
Romantiska komēdija.
3.20 «LNT brokastis».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 194.sērija.
5.40 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
6.45 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.10 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Iespējams tikai Krievijā 2». Amatiervideo raidījums. 2014.g.
11.05 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.10 «Mīlestība savvaļā». ASV realitātes šovs. 2011.g. 7.sērija.
14.10 «Absolvente». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
16.00 «Visvarenais Evans». ASV komēdija. 2007.g.
18.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Realitātes šovs. 11.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Cara dēls Ivans un Pelēkais vilks». Animācijas filma.
21.25 «Rīgas svētki 2014. Koncertuzvedums «Viss ir iespējams»».
0.00 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
3.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 194.sērija.
3.45 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
4.30 «TV3 ziņas».

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)

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

Svētdiena, 17. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 9.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Nepieradinātā Amerika». Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
14.00 «Daudz laimes!»
15.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
16.00 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 7.sērija.
17.00 «Galapagu salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 «Kad pārņem mīlestība». Romantiska komēdija. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Pasaule bez gala». Vācijas, Lielbritānijas un Kanādas
vēsturiska drāma. 2012.g. 4.sērija. (ar subt.).
22.55 «Pasaules atlants 4D». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
23.45 «Rošvilu māja. Atriebību māja». Francijas vēsturiska
ģimenes drāma. 2010.g. 3.sērija. (ar subt.).
1.30 «Starptautiskais Eirovīzijas dziesmu konkurss 2014».* Fināls.
5.05 «Dzimtas detektīvs».* Tontegodes dzimta (ar subt.).

LTV7
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.55 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Cīrihes.
10.15 TIEŠRAIDE. ««Krastu mačs 2014»».
10.25 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Cīrihes.
11.05 TIEŠRAIDE. ««Krastu mačs 2014»».
11.15 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Cīrihes.
12.20 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
12.40 «Zebra».* (ar subt.).
12.55 «Autosporta programma nr.1».
13.30 «Piedzīvojums dabā».*
14.00 TIEŠRAIDE. ««Krastu mačs 2014»».
15.25 «Tavs auto».*
15.55 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Cīrihes.

SIA «Nordic Plast»
vajadzīgas(-i) šķirotājas(-i)

otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē.

(Jelgavā, Meiju ceļā 9)

Darba pienākumi – atkritumu šķirošana.
Alga pēc nodokļu nomaksas – no 300 līdz 400 EUR.
Uzņēmums nodrošina visas sociālās garantijas,
un daļēji tiek segti transporta izdevumi.
Visiem interesentiem lūgums CV sūtīt pa e-pastu
evija@nordicplast.lv vai zvanīt pa tālruni +371 67069812.

turpina skolēnu uzņemšanu
5., 6. un 10. klasēs, kā arī brīvajās vietās
8., 9. un 11. klasēs.

SIA «Nordic Plast»
vajadzīgi(-as) operatori(-es)

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

10. klašu skolēniem tiek piedāvāta inženierzinātņu un
vispārizglītojošā virziena programmas klases.
Dokumentus pieņem skolas kancelejā.
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē.
Darba pienākumi – mehānisko iekārtu uzraudzība ražošanas
procesā, darbs ar auto iekrāvēju. Alga pēc pārbaudes laika
– no 500 līdz 600 EUR (pēc nodokļu nomaksas). Uzņēmums
nodrošina visas sociālās garantijas un daļēji segs transporta
izmaksas. Lūgums CV sūtīt pa e-pastu evija@nordicplast.lv
vai zvanīt pa tālruni +371 67069812.

JELGAVĀ

(Latvijas Republikas izglītības iestādes
reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)

piedāvā apgūt profesionālās tālākizglītības un
neformālās izglītības programmas:
• Frizieris (2. profesionālais kvalifikācijas līmenis);
• Manikīra un pedikīra speciālists
(2. profesionālais kvalifikācijas līmenis);
• Manikīra un pedikīra kursi;
• Gēla nagu modelēšana (želejas tehnoloģijas);
• Nagu dizains;
• Aparāta pedikīrs;
• Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija;
• Skropstu ilgviļņi;
• Vaksācija;
• Kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojumam
noteiktās higiēnas prasības;
• Matu pieaudzēšanas tehnoloģija.
Sīkāka informācija un pieraksts pa tālruni 26595681, 63048239;
e-pasts salons-mk@inbox.lv.
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Jelgavas Ledus sporta skolā sporta nodarbības

U-10, U-12, U-14, U-16, U-18 vecuma hokeja grupas audzēkņiem un daiļslidošanas
grupas audzēkņiem atsākās 1. augustā.
Sākuma sagatavošanas grupas audzēkņiem sporta nodarbības atsāksies

1. septembrī divas reizes nedēļā no plkst.18 līdz 19.

Par sportot gribētājiem, kas vēlas nodarboties ar hokeju, daiļslidošanu vai
slidotapmācību, aicinām vecākus iesniegt iesniegumu par iestāšanos skolā
savlaicīgi – no 2014. gada 1. augusta līdz 1. septembrim.
Informācija par sporta nodarbībām un uzņemšanas nosacījumiem skolā atrodama
interneta vietnē www.jlss.lv.

18.35 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
19.10 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.05 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle
basketbolā». Latvija – Rumānija.
22.20 «Bella». Vācijas piedzīvojumu melodrāma. 2010.g. (ar subt.).
0.00 «Alpu klīnika». Vācijas un Austrijas daudzsēriju filma. 3.sērija.
1.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 24.sērija.
2.25 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
2.55 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
3.25 «Džezs Rīgai – 800».*
4.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.

LNT
5.00 «Karamba!»
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.55 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.15 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 11.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 6.–8.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Ražots Eiropā 3».
11.30 «Noziegumam pa pēdām: Ģimenes noslēpumi». Detektīvdrāma.
13.30 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
Austrālijas seriāls. 12.sērija.
14.35 JAUNUMS! «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
15.35 «Dzintara dziesmas 3».
16.35 «Ginesa rekordisti».
17.40 «Rīgas svētki 2014. Dienasgrāmatas».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Latvijas faili. Baltais nams». Dokumentāla filma.
21.05 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 3. un 4.sērija.
23.10 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 17.sērija.
0.05 «Pelnrušķītes līgums». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
1.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 12.sērija.
2.35 «LNT brokastis».
3.20 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
4.00 «Karamba!»
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6.30 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
6.55 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.25 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.25 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.50 «Aizņemos līgavaini». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
16.05 «Cara dēls Ivans un Pelēkais vilks». Animācijas filma.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Mīlestība savvaļā». ASV realitātes šovs. 2011.g. 8.sērija.
20.10 «Dzelzs vīrs 2». ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
22.50 TV PIRMIZRĀDE. «Cietuma gals».
Francijas spraiga sižeta fantastikas trilleris. 2012.g.
0.40 «Lieta nr.39». ASV un Kanādas šausmu filma. 2010.g.
2.40 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
3.25 «Saimnieks meklē sievu 2».
Latvijas realitātes šovs. 11.sērija.
4.15 «Mīlestības sirdspuksti 2».
Vācijas seriāls. 195.sērija.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 195.sērija.
5.40 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.

Jelgavas dome paziņo
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 24. jūlija
lēmumu Nr.10/6 ir apstiprināti Jelgavas pilsētas 2014.
gada 24. jūlija saistošie noteikumi Nr.14-17 «Teritoriju
Cukura ielā 2B, Cukura ielā 2, Cukura ielā 2A, Cukura ielā
4 un Krasta ielā 1, Jelgavā, izmantošanas un apbūves
noteikumi un funkcionālais zonējums».

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka atklātā mutiskā izsolē tiek pārdots
dzīvokļa īpašums Ganību ielā 60 – 52, Jelgavā.
1. Informācija par atsavināmo nekustamo īpašumu:
1.1. dzīvokļa īpašums ar kadastra numuru 09009029097 – dzīvoklis Nr.52 (četras istabas, kopējā platība 78,8 m²,
telpu grupas kadastra apzīmējums 09000110460001052) Ganību ielā 60, Jelgavā, un tam piekrītošās kopīpašuma
750/38373 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 09000110460001)
un zemes (kadastra numurs 09000110460) (turpmāk – Īpašums);
1.2. Īpašums reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2207-52 uz Jelgavas pilsētas pašvaldības vārda.
2. Īpašuma pārdošanas pamatprincipi:
2.1. nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 17 000,00 euro;
2.2. solīšana notiek ar augšupejošu soli pa vienam solim, izsoles solis – 500,00 euro;
2.3. izsoles nodrošinājums – 1700,00 euro;
2.4. reģistrācijas maksa – 70,00
;
2.5. maksimālais izpirkuma termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas ar saistību tiesību
pāreju pircējam;
2.6. maksa par atlikto maksājumu (aizdevuma procents) – 6 procenti gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas
nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas gadījumā;
2.7. par aizdevuma procenta maksājuma kavējumiem un/vai pirkuma maksas maksājuma kavējumiem pircējs maksā
nokavējuma procentus par katru nokavēto maksājuma dienu 0,1 procenta apmērā no nesamaksātās summas par
attiecīgo periodu;
2.8. aizdevuma procents un pirkuma maksa tiek maksāta pa ceturkšņiem, un pirkuma maksas daļas iemaksas termiņš
ir līdz katra atskaites ceturkšņa trešā mēneša 15. datumam.
3. Līdz reģistrācijai izsoles pretendentam jāiemaksā nodrošinājums un reģistrācijas maksa AS «SEB banka» Jelgavas
filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601, Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot «Ganību
iela 60 – 52, Jelgava, izsoles nodrošinājums un reģistrācijas maksa». Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts
datums, kurā izsoles dalībnieks ir iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājumu uzdevumu (bankas atzīme).
4. Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis»
(www.vestnesis.lv), un pieteikšanās termiņš izsolei noteikts līdz 2014. gada 23. septembra plkst.16.
5. Izsole notiks 2014. gada 27. septembrī plkst.10 Jelgavā, Lielajā ielā 11, 207. telpā.
6. Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā,
tālrunis 63005522 (www.jelgava.lv).
7. Pieteikties izsolei var Jelgavas pilsētas domē Jelgavā, Lielajā ielā 11, 302. kabinetā, pirmdienās no plkst.13 līdz 19, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 16, piektdienās no plkst.8 līdz 12. Tālrunis uzziņām – 63005559.
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Pasākumi pilsētā
 8. augustā no pulksten 22 līdz 2 – zaļumballe kopā ar «Lauku muzikantiem». Biļešu
cena – € 3 (Uzvaras parkā).
 9. augustā pulksten 12 – veloekskursija pa Jelgavas apkārtni (sākums no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa). Maršrutā iekļauts Vircavas muižas parks, Dzintara kapela, Staļģenes
skola. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 63005447.
 12. augustā no pulksten 19 līdz 21 – Starptautiskā jaunatnes diena: lielformāta
spēles «Jaunatnes lietas» spēlēšana, fotoakcija «Jelgavas jaunieša portrets 2014» (pie
Sporta halles Mātera ielā 44a).
 22. augustā no pulksten 22 līdz 2 – zaļumballe ar grupu «Apvedceļš». Biļešu cena
– € 3 (Uzvaras parkā).
 23. augustā pulksten 11 – Staļinisma un nacisma upuru atceres diena. Piemiņas
brīdis Svētbirzī.
 PĀRCELTĀ IZRĀDE! 24. augustā pulksten 17 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde:
J.Jaunsudrabiņš «Jo pliks, jo traks». Režisori A.Bolmanis, A.Matisons. Biļešu cena – € 3;
2 (Uzvaras parkā). Izrāde pārcelta no 31. jūlija, iegādātās biļetes ir derīgas pārceltajai
izrādei vai apmaināmas kultūras nama kasē.
 25. augustā pulksten 18 – seminārs vecākiem «Sāksim skolas gadu droši». Izglītojošs
seminārs vecākiem, kā atturēt bērnus no kaitīgiem ieradumiem – alkohola, smēķēšanas,
psihotropajām vielām. Vecāku paraugs. Pozitīvas alternatīvas. Cik svarīgi ir maksimāli
piepildīt bērna dienas režīmu, kā to izdarīt un kā kontrolēt. Drošs ceļš no skolas līdz
mājām (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā).
 30. augustā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Ciemos pie pārtikas amatniekiem» (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa). Informācija un pieteikšanās pa tālruni
63005447.
 30. augustā pulksten 13 – ekskursija pa Jelgavu «Atklāj pašmāju garšas noslēpumus!» (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa). Informācija un pieteikšanās pa tālruni
63005447.
 30. augustā – XIV Vispārējie Latvijas Piena, maizes un medus svētki (Raiņa parkā), XII
piena paku laivu regate (Lielupē, promenādē). Pieteikties piena paku laivu regatei var līdz
15. augustam. Nolikums un pieteikuma anketa – www.kultura.jelgava.lv.

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 7. augusts

Par skaistāko Latvijas
meiteni kronēta
jelgavniece Lāsma Zemene

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

Veloekskursijā iepazīs
Jelgavas novadu
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 9. augustā, notiks
veloekskursija, kuras dalībnieki
gida pavadībā iepazīs Jelgavas
novadu, apmeklējot Vircavas
muižas parku, Dzintara kapelu
Jaunsvirlaukas pagastā, kā arī
Staļģenes muižu.
Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
(JRTC) informē, ka ekskursijas dalībniekiem kopā ar gidi Inu Jurģi būs iespēja
iepazīt Jelgavas novada Vircavas un
Jaunsvirlaukas pagasta vēstures liecības un
dabas vērtības. «Maršruts pa meža ceļiem
un stigām aizvedīs līdz Vircavai, kur tiks
apskatīta senās Vircavas muižas ēka un
parks. Nākamā apskates vieta būs netālu
no Dzirnieku ciema – Staļģenes Svētās
Jaunavas Marijas baznīca jeb Dzintara
kapela. Šis nelielais dievnams ir tapis 1998.
gadā par Vācijā saziedotiem līdzekļiem, un
tās altāri rotā dzintara krusts, tāpēc to atpazīst arī pēc nosaukuma Dzintara kapela.

Šeit būs iespējams atpūsties un apēst līdzpaņemtās uzkodas. Staļģenes ciemā varēs
apskatīt kādreizējo Staļģenes muižas ēku,
kurā pašlaik atrodas skola, un tās jauno
piebūvi – sporta halli. Atpakaļceļā maršruts
vedīs cauri Vecsvirlaukai un Kārniņiem līdz
Jelgavai,» stāsta JRTC sabiedrisko attiecību
speciāliste Liene Strazdiņa. Viņa piebilst, ka
ekskursijas maršruta garums ir aptuveni 50
kilometri un atgriešanās Jelgavā paredzēta
līdz pulksten 18.30.
Ekskursijas sākums – 9. augustā pulksten 12 Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa pagalmā. Maksa par
ekskursiju: 4 eiro pieaugušajiem; 3 eiro
skolēniem, studentiem, pensionāriem;
pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas. Ja ekskursijā piedalīsies ģimene – divi
pieaugušie ar diviem un vairāk bērniem
līdz 16 gadu vecumam –, dalības maksa
ģimenei būs 3,50 eiro pieaugušajiem un
2,50 eiro bērniem.
Vairāk informācijas un pieteikšanās ekskursijai – pa tālruni 63005447 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv.

Skulptūras apskatāmas bez maksas
 Ilze Knusle-Jankevica

No šīs nedēļas smilšu skulptūras apskatāmas bez maksas. Uzvaras parks apmeklētājiem atvērts visas dienas
nedēļā, informē pašvaldības
iestādes «Kultūra» pārstāve
Marta Zīverte.
Šogad laikapstākļi smilšu skulptūras
ir saudzējuši, tāpēc tās joprojām ir labi
saglabājušās un aplūkojamas. «Aizvadītajā nedēļas nogalē bijām apsekot parku
un skulptūras. Tā kā stipras lietusgāzes

Jelgavā nav bijušas, tām gandrīz nekas
nav noticis. Nelieli defektiņi bija vienīgi
smilšu bāram,» tā «Kultūras» pārstāve.
Tagad Uzvaras parks apmeklētājiem
atvērts bez maksas parka darba laikā no
pulksten 7 līdz 23 visas nedēļas dienas.
Ja parkā notiks pasākumi, parks tiks
slēgts agrāk. Skulptūras būs apskatāmas, kamēr tās nezaudēs formu.
Jāatgādina, ka šogad Jelgavā norisinājās 8. Smilšu skulptūru festivāls, kura
tēma bija «Kino». Festivālā piedalījās
15 tēlnieki no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Bulgārijas, Ungārijas, Kanādas
un Ķīnas.

Šogad par skaistāko meiteni Latvijā kronētā jelgavniece Lāsma Zemene stāsta, ka konkursa dalībnieku vērtēšana
norisinājusies pusgada garumā, kamēr jauniešiem notika sporta un deju nodarbības, sevis pilnveides treniņi, konsultācijas pie uztura speciālista un citas aktivitātes, bet fināls tika organizēts vairāk kā apbalvošanas ceremonija.
Nozīmīga bija arī sevis pārvarēšana, nolecot ar gumiju no Siguldas gaisa tramvaja. «Tas nebija viegli, tomēr no mums
visiem neizlēca tikai viena meitene. Pārējie savas bailes spēja pārvarēt,» tā Lāsma, piebilstot, ka visvairāk viņai turpmāk noderēs konkursā iegūtās praktiskās zināšanas, kā arī nodibinātie kontakti.
Foto: Reinis Melioranskis
 Ligita Vaita

Šā gada skaistumkonkursā
«Mis un Misters Latvija»
vēlreiz ir triumfējusi jelgavniece – par skaistāko meiteni
Latvijā atzīta 23 gadus vecā
jelgavniece Lāsma Zemene.
2012. gadā šo titulu ieguva
jelgavniece Eva Dombrovska.
Gatavošanās konkursam notika aptuveni pusgadu, un konkursa uzvarētāja
teic, ka pēdējais sagatavošanās posms
bija izšķirošais, kad varēja izsecināt
konkursa līderus. «Līdz Jāņiem mēs
mācījāmies, sportojām un gatavojāmies
visi kopā, taču tad mums bija dots vairāk
brīva laika. Un jau tad varēja saprast, ka
par līderiem izvirzīsies apņēmīgākie un
centīgākie – starp meitenēm tā biju es
un vicemis Malvīne Stučka,» vērtē Lāsma, paskaidrojot, ka savu vērtējumu par
konkursantiem katrā no sagatavošanas
posmiem sniedza arī treneri, konsultanti un citi iesaistītie speciālisti.
Viņa teic, ka šogad konkursa norisē
ieviestas vairākas izmaiņas – tas noticis

augustā, nevis, kā ierasts, aprīlī, norisinājās citā vietā – «Avalon» viesnīcā, kā arī
fināla pasākums tika būtiski vienkāršots.
«Tā kā finālu rādīja tiešraidē interneta
televīzijā, bija nepieciešams iespējami
saīsināt laiku. Tāpēc arī fināls šoreiz bija
vairāk kā apbalvošanas ceremonija,» tā
kronētā jelgavniece. Viņa paskaidro, ka
finālā nebija nedz jārāda savi talanti,
nedz arī jāiepazīstina ar sevi – jauniešu
prezentācijas tika iepriekš ierakstītas.
«Uz konkursu gāju mērķtiecīgi, esmu
krājusi pieredzi un nepieciešamās zināšanas. Pagājušajā vasarā man bija tas
gods Latviju pārstāvēt starptautiskā
skaistumkonkursā «Ibiza Model Competition 2013», kur biju uzvarētāju vidū
un saņēmu naudas balvu. Tur guvu
neatsveramu pieredzi, kas palīdzēja
veiksmīgāk startēt arī konkursā «Mis
un Misters Latvija»,» secina Lāsma. Jāpiebilst, ka 2009. gadā Lāsma piedalījās
arī konkursā «Mis un Misters Jelgava»,
kur kļuva par «Mis Foto».
Tāpat jauniete vērtē, ka lielākais
ieguvums pēc dalības un uzvaras konkursā ir nodibinātie kontakti, kā arī
pieredze, ko citādi neiegūtu. «Domāju,
ka ikviena aktivitāte ir nākusi man par

labu. Dejas attīstīja mūsu kustības, bet,
piemēram, ar cīņas sportu diez vai es
būtu sākusi nodarboties. Tā bija ļoti
interesanta pieredze,» stāsta Lāsma,
papildinot, ka visgrūtāk sevi pārvarēt
bijis gumijlēkšanā, ko konkursa finālistiem organizēja Siguldā, bet sadzīvē
visnoderīgākā būs uztura speciālista
konsultācija. «Turpmāk arī ikdienā
noteikti vairāk piedomāšu, ko ēdu, izmēģināšu dažādas svaigēšanas receptes,
savā ēdienkartē iekļaušu arī vegānas
maltītes,» tā jelgavniece.
Jauniegūtais tituls Lāsmai dod iespēju Latviju pārstāvēt starptautiskajā
skaistumkonkursā «Mis World». Šogad
mūsu valsti konkursā pārstāvēs «Mis
Latvija 2012» Liliana Garkalne no Rēzeknes, bet tad kārta būs Lāsmai. Jāatgādina, ka pērn «Mis World» norisinājās
Indonēzijā un Latviju tajā pārstāvēja
jelgavniece E.Dombrovska.
Jāpiebilst, ka Lāsma nebija vienīgā
jelgavniece, kas šogad piedalījās konkursa «Mis un Misters Latvija» finālā
– starp finālistiem bija arī jelgavnieks
Toms Krastenbergs, bet par misteru
Latvija šogad izvēlēts Kristaps Vilde
no Madonas.

Pastāsti par savu īpašo dziesmu!
 Ilze Knusle-Jankevica

Rakstniecības un mūzikas
muzejs veido ekspozīciju
«Dziesma», kuras tapšanā aicina iesaistīties visu
sabiedrību, pastāstot par
savām īpašajām dziesmām.
Jelgavnieki savus stāstus
varēs izstāstīt 12. augustā
pulksten 13 Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas Krišjāņa
Barona zālē. «Pastāstiet
par kādu īpašu dziesmu
vai savas dzīves notikumu,
kas saistīts ar dziedāšanu,»
cerot uz iedzīvotāju atsaucību, aicina Rakstniecības un
mūzikas muzeja darbinieki,
kuri ieradīsies uz tikšanos ar
jelgavniekiem.

Iedzīvotāju stāsti tiks izmantoti,
veidojot Rakstniecības un mūzikas
muzeja ekspozīciju «Dziesma», ko
plānots atklāt 2016. gada pavasarī līdz
ar rekonstruēto muzeja ēku Rīgā, Pils
laukumā 2. Pamatojoties uz dziesmas
un dziedāšanas tradīcijas nozīmību
Latvijas kultūrā, ekspozīcija iecerēta
kā muzeja dāvana Latvijas Republikas 100 gadu jubilejā. Tās struktūra
tiks veidota, Latvijas dziesmu vēsturi
stāstot caur mūsdienu cilvēka dzīves
ritējumu: cilvēks piedzimst, aug, iziet
cauri noteiktai sociālajai pieredzei,
ieaug savas kopienas mantojumā un
kļūst jau par nākamās paaudzes bāzi.
Idejas autori uzsver, ka iedzīvotāju
iesaistīšanās ir ļoti svarīga, jo ar topošo
ekspozīciju plānots veicināt diskusiju
par nacionālās identitātes jautājumiem
un noskaidrot, kāda tad nozīme dzies-

mai, koru mūzikai, Dziesmu svētkiem
ir mūsu valsts un tautas vēsturē.
Ir arī citi veidi, kā iesaistīties projektā «Dziesma». Tie, kuri nevēlas
savu stāstu stāstīt Rakstniecības un
mūzikas muzeja darbiniekiem klātienē, var aizpildīt aptauju – tā pieejama
internetā (http://visidati.lv/aptauja/979449372/), bet līdz 12. augustam
anketa izdrukātā veidā pieejama arī
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā.
Tāpat ikviens, kuram ir personīgs
stāsts par īpašu notikumu, kurā liela
nozīme bijusi kādai dziesmai, aicināts
sazināties ar muzeju (aivars.madris@
rmm.lv; 67221956).
Jāpiebilst, ka muzejs ekspozīcijai
nepieciešamos stāstus plāno vākt
visā Latvijā, tā darbinieki jau bijuši
Daugavpilī, vēl plāno doties uz Cēsīm,
Liepāju un citām pilsētām.

