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Par 6,7 miljoniem renovēs
Jelgavas pils fasādi

notiks Zemgales Olimpiskajā centrā.

SEKO! PIEDALIES! LAIMĒ!

Miera ielā sāk darboties
stacionārais fotoradars
 Sintija Čepanone

Jau nedēļu Miera ielā
darbojas fotoradars
– tas ir vienīgais stacionārais fotoradars
mūsu pilsētā. «Kā
jebkura aparatūra,
arī jaunie radari dažas dienas ir jānotestē,» saka CSDD
pārstāvis Jānis Aizpors, gan uzsverot,
ka autovadītājiem šī
iemesla dēļ netiek
dotas nekādas atkāpes. Radars Miera
ielā jau darbojas, fiksējot ātruma pārsniedzējus.
CSDD Sabiedrisko attiecību
daļas vadītājs J.Aizpors skaidro, ka šī Latvijā ir otrā radaru
ieviešanas kārta – pirmajā
uzstādīti 16 radari, otrajā kopumā plānots uzstādīt 24, un
daļa no tiem jau sākuši darboties. «Tā kā šī jau ir radaru uzstādīšanas otrā kārta, sistēma
ir atstrādāta, tāpēc ne ierīces
uzstādīšanas, ne testēšanas
darbi neaizņem ilgu laiku,» tā

viņš, uzsverot, ka stacionāro
fotoradaru kartē, kas pieejama
CSDD mājaslapā, radars Miera
ielā atzīmēts zaļā krāsā, un tas
nozīmē, ka radars jau darbojas.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka Miera iela ir tranzītsatiksmes iela, ceļa A8 sastāvdaļa, ar augstu satiksmes
intensitāti. Ceļa zīmes, kas
autovadītājus informē, ka šajā
ceļa posmā abos virzienos darbosies fotoradars, pašvaldības
iestāde «Pilsētsaimniecība»
Miera ielā uzstādīja jau aprīlī.
Taču pašu ierīču piegāde un
montāža aizkavējās pārsūdzību dēļ iepirkumu procedūras
laikā.
Miera ielā pie ēkas Nr.8
jeb veikala «Oāze» atļautais
braukšanas ātrums ir 50 kilometri stundā, vidējā satiksmes
intensitāte diennaktī – 8000
transportlīdzekļu. Laika posmā no 2011. līdz 2014. gadam
Miera un Aizsargu ielā noticis
31 ceļu satiksmes negadījums,
septiņi cilvēki ievainoti, viens
– gājis bojā, norādīts oficiālajā
skaidrojumā par 2. kārtā uzstādāmo stacionāro fotoradaru
atrašanās vietām.

Foto: Austris Auziņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija atbalstījusi LLU
projektu, kas paredz
valsts nozīmes aizsargājamo arhitektūras
pieminekļu renovācijas
programmas ietvaros
piešķirt finansējumu
Jelgavas pils fasādes
renovācijai.
«Pils renovācijas darbi tika plānoti jau iepriekšējās desmitgadēs,
bet līdz šim nebija izdevies tos īstenot finansējuma trūkuma dēļ. Kad
2014. gadā LLU sāka vadīt rektore
Irina Pilvere, Jelgavas pils atjaunošana tika izvirzīta kā viena no
saimnieciskās darbības prioritātēm. Tādējādi jau pagājušajā gadā
LLU ieguva Valsts kultūrkapitāla
fonda finansējumu pils renovācijas

darbu projektēšanai, bet šogad
iesniedza projekta iesniegumu
darbu īstenošanai,» skaidro LLU
pārstāve Lana Janmere.
Projekta «Jelgavas pils energoefektivitātes nodrošināšana»
mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa – Jelgavas
pils –, kas atrodas Lielajā ielā 2,
energoefektivitātes uzlabošana.
«Jelgavas pilī tiks veikta visu logu
un ārdurvju nomaiņa, bēniņu
siltināšana, pārbūvēta ventilācijas sistēma un atjaunotas un
pārkrāsotas ēkas ārējās fasādes
un pagalma fasāde pils rietumu
blokam, kas atrodas kanāla pusē,»
precizē LLU direktors Andrejs Garančs. Plānotais kopējais projekta
budžets ir 6 701 654,49 eiro, no
kura emisijas kvotu izsolīšanas
instrumenta līdzfinansējuma
apjoms ir četri miljoni.
Renovācijas projekta realizācijas laiks ir no 2016. līdz 2020.

gadam. Šobrīd notiek iepirkuma
pieteikumu pārvērtēšana, jo divi
pretendenti bija iesnieguši sūdzību, apstrīdot pieņemto lēmumu.
Pavisam konkursā iesniegti seši
pieteikumi.
Jāpiebilst, ka šobrīd notiek
darbi arī pils iekštelpās – telpas
austrumu korpusa cokolstāvā
atjauno SIA «Rimts» (līgumcena ir 39 722,06 eiro), savukārt
ziemeļu korpusa pirmajā un
otrajā stāvā, kur agrāk atradās
Pārtikas tehnoloģijas fakultāte,
to dara SIA «Būvfirma Vītols»
(līgumcena – 105 423,74 eiro).
«Tās ir telpas, kas no septembra
tiks izmantotas Jelgavas Valsts
ģimnāzijas vajadzībām,» norāda
L.Janmere, piebilstot, ka skolai
tiks atvēlēts arī viss austrumu
spārna trešais stāvs.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka plānota Jelgavas
Valsts ģimnāzijas ēkas Mātera ielā

44 rekonstrukcija un tās laikā –
divus gadus – skolēniem mācības
notiks LLU telpās Jelgavas pilī.
Drīzumā aiz pils pie stāvlaukuma tiks izbūvēts arī gājēju celiņš,
uzlabojot pārvietošanās drošību
pie pils. Tagad gājējiem jāiet pa
ceļa braucamo daļu. Piedāvājumu
iesniegšana par celiņa izbūvi noslēdzās 1. augustā.
Jelgavas pils ir lielākā baroka
laika pils Baltijā, ko sāka būvēt
1738. gadā pēc slavenā arhitekta
Frančesko Bartolomeo Rastrelli
projekta. Lai gan pils Otrā pasaules kara laikā tika krietni
papostīta, tā joprojām ir viena
no nedaudzajām Kurzemes un
Zemgales hercogistes (1562 –1772)
 Sintija Čepanone
galvaspilsētas ēkām, kas saglabājusies no 1944. gadā sagrautās
Jaunās elektronisJelgavas pilsētas. 20. gadsimta 50.
kās Jelgavas skolēna
gados tā atjaunota atbilstoši LLU
apliecības ir gatavas
(toreizējās Latvijas Lauksaimniecī– tās topošie pirmbas akadēmijas) vajadzībām.

Izgatavotas jaunās elektroniskās
skolēna apliecības

No būvgružiem atbrīvoties legāli – lētāk nekā maksāt sodu
 Sintija Čepanone

līdztekus jau ierastajām adresēm,
kur ir tendence veidoties nelegāCeļa malā Arāju un Agroķīmiķu ielas krustojumā, grāvī
lajām izgāztuvēm. «Ja vainīgais
2. līnijas galā un pie Svētes upes Būriņu ceļā – tās ir tikai
netiek pieķerts, uzietā izgāztuve
dažas vietas, kur iedzīvotāji pēdējās nedēļās izbēruši
tiek likvidēta par pašvaldības līatkritumus. Kaut arī atsevišķos gadījumos izdevies nodzekļiem, un vidējās izmaksas,
skaidrot vainīgo un viņam piemērots sods, ir cilvēki, kuri
ieskaitot darbaspēku, transportu
vienalga uzskata, ka lētāk ir būvgružus sakraut mašīnā
un apglabāšanu poligonā, ir ap 200
un slepus vest uz mežmalu vairāku kilometru attālumā,
eiro. Taču, ja cilvēks pats mašīnā
nevis tos legāli nodot atkritumu poligonā «Brakšķi».
iekrautos būvgružus nogādātu
poligonā, izmaksas būtu krietni
SIA «Zemgales Eko» valdes lo- ka šovasar atkritumi, īpaši būvnie- mazākas – tikai par degvielu un
ceklis Aleksejs Jankovskis norāda, cības, izgāzti arvien jaunās vietās nodoto atkritumu apjomu, kas

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju pa tālruni

Foto: Austris Auziņš

visbiežāk pat nepārsniedz pustonnu,» tā A.Jankovskis. Jelgavas
Pašvaldības policijas Pilsētas iecirkņu grupas vecākais inspektors
Sandris Miezis piebilst – gadījumā,
ja vainīgā persona pieķerta un tiek
piemērots sods, tas viņu neatbrīvo
no seku novēršanas. Tādējādi
pārkāpējam vai nu pašam jāno
drošina nelegāli izbērto atkritumu
izvešana vai arī jāsedz izmaksas, ja
izgāztuve likvidēta par pašvaldības
līdzekļiem. Turpinājums 3.lpp.

63048800

niem līdz 16 gadu vecumam
jāierodas bankas filiālē kopā
ar kādu no vecākiem un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Arī skolēniem, kas
sasnieguši 16 gadu vecumu,
klasnieki un skolēni,
lai saņemtu atjaunoto skolēna
kuriem izgatavotas
apliecību, jāuzrāda personu
atjaunotas e-kartes,
apliecinošs dokuments, atgāvar saņemt «SEB bandina «SEB bankas» ārējās kokas» Jelgavas filiālē.
munikācijas vadītājs Mārtiņš
Savukārt tie skolēni,
Panke, piebilstot: ja skolēns
kuri karti jau izmanšobrīd jau lieto elektronisko
to, aicināti pārlieciJelgavas skolēna apliecību,
nāties, vai e-kartei
jaunu karti noformēt nav nepiesaistītajā kontā
pieciešams.
ir pietiekami naudas
«Skolēnu apliecības skolīdzekļi kartes lietolēniem jāizņem līdz šī gada
šanas maksai.
septembra beigām. Tās apliecības, kuras līdz septembra
Lai saņemtu elektronisko beigām netiks izņemtas, tiks
Jelgavas skolēna apliecību, slēgtas,» uzsver viņš.
pirmklasniekiem un skolēTurpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Šis ir pirmais gads, kad uzņēmēji skolēniem vasarā ir gatavi
piedāvāt vairāk darbavietu, nekā valsts šim pasākumam atvēlējusi
finansējumu. Jelgavas filiālē mēs varētu nodrošināt darbu vēl padsmit
skolēniem, bet finansējums jau ir izsmelts,» uzsver Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) Jelgavas filiāles vadītāja Inga Lejiņa.
Valsts līdzfinansētā programmā «Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai
profesionālās izglītības iestādēs» NVA Jelgavas filiālē, kas apkalpo Jelgavas pilsētu, Ozolnieku un Jelgavas novadu, šovasar tika piedāvātas
207 darbavietas jauniešiem. No tām Jelgava aizņēmusi 119 – 69 vietas
piedāvā uzņēmēji, bet 50 – Jelgavas pilsētas pašvaldība.
Ja agrāk jau pavasarī skolēni aktīvi pieteicās darbam vasarā, bet
uzņēmēji bija ļoti kūtri, tad tagad situācija ir mainījusies. I.Lejiņa
spriež, ka šīs izmaiņas varētu būt saistītas ar kopējo situāciju darba
tirgū, kad trūkst darbaroku, līdz ar to uzņēmēji arvien labāk sāk
izprast nepieciešamību iesaistīties jaunās paaudzes darba pieredzes
veidošanā. «Ir uzņēmēji, kuri labi apzinās, ka tas ir kā sociāls projekts, kas noteikti atmaksāsies ilgtermiņā, jo skolēniem pirmā darba
pieredze ir ārkārtīgi svarīga, lai perspektīvā izaugtu labs darbinieks.»
I.Lejiņa arī atspēko to, ka pārsvarā uzņēmēji darbā vēlas pieņemt
savus vai draugu, paziņu bērnus. «Protams, ir arī šādi gadījumi, taču
arī tie ir tikai apsveicami. Tomēr kopumā uzņēmēji vienkārši piedāvā
vietas, ko skolēni labprāt aizpilda. Arī bērni jau laicīgi – pavasarī –,
uzzinot, ka viens vai otrs darba devējs pieteicies šai valsts programmai,
paši devās pie uzņēmējiem, piedāvājot savu kandidatūru, tāpēc bieži
veidojās situācija, ka, vasarai sākoties, vakances pie konkrētā uzņēmēja jau nokomplektētas. Tie uzņēmēji, kuriem jau iepriekšējos gados
bija izveidojusies laba sadarbība ar kādu no skolēniem, arī šogad viņus
iesaista darbos. Jāatzīst arī, ka uzņēmēji labprātāk grib nodarbināt
jau pilngadīgus jauniešus, lai gan programmā var iesaistīties no 15
līdz 20 gadiem.»
Jelgavā līdztekus labi zināmiem uzņēmumiem, kas jau vairākus
gadus nodarbina skolēnus, piemēram, «Jelgavas tipogrāfija», «Mītavas
Elektra», «Jelgavas dzirnavas», iesaistījušies arī virkne jaunu uzņēmumu – pirmo gadu ēdināšanas uzņēmumā «Silva» vasarā darbs tiek
nodrošināts 18 bērniem, pirmo reizi skolēnus nodarbina arī kosmētikas ražotājs «Kivvi cosmetics», kāds neliels grāmatvedības uzņēmums
darbā pieņēmis pašu bērnu, lai izmēģinātu programmas efektivitāti
un nākamgad, iespējams, palielinātu piedāvāto darbavietu skaitu.
NVA nepiekrīt apgalvojumam, ka visvairāk darbavietu skolēniem
tiek piedāvāts tirdzniecībā – Jelgavā šovasar, piemēram, lielveikals
«Rimi» skolēniem darba iespējas nesniedz, bet «Maxima» piedāvā 12
darbavietas. Vēl viens pārtikas veikals, kur šovasar pilsētā nodarbina
skolēnus, ir veikals «Top» Tērvetes ielā.
Programma paredz arī vērtēšanas kārtību tiem uzņēmumiem, kuri
piesakās skolēnu nodarbināšanai, un I.Lejiņa uzsver, ka galvenais
nosacījums ir, lai uzņēmumam nebūtu nodokļu parādu, kas lielāki
par 50 eiro. «Pēc tam jau jāapzinās: ja uzņēmējs atbilst arī citiem
kritērijiem, tad priekšroka ir tam, kurš pirmais pieteicies. Tieši tāpēc
šogad izveidojās situācija, ka tiem, kas pieteicās jau vasarā, finansējuma vairs nepietika.»
Kā paši Jelgavas uzņēmēji vērtē programmu un cik apmierināti ir
ar skolēnu iesaistīšanu darbā?

Ceturtdiena, 2016. gada 11. augusts

NVA darba devējiem
nodrošina šādu finanšu
atbalstu skolēnu
nodarbinātības
īstenošanai:

Foto: Austris Auziņš

Darba devējam
jānodrošina
līdzfinansējums skolēnu
nodarbināšanai:

• līdzfinansējums skolēna ikmēneša darba algai ir ne mazāk kā
50 procenti no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas
apmēra par pilnu darba laiku;
• ikmēneša izmaksas valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām par skolēna un skolēna darba vadītāja darba algu.

«Tas ir reāls valsts atbalsts
jaunajiem uzņēmējiem»
Dace Bondare, «Kivvi Cosmetics» tirgvedības vadītāja:
«Mēs šajā programmā iesaistāmies pirmo gadu, un varu
teikt, ka esam ļoti apmierināti.
Pat vēl vairāk – uzskatu, ka
šī programma ir reāls valsts
atbalsts jaunajiem uzņēmējiem, jo finansējums skolēnu
nodarbinātībai, kas ir puse no
minimālās algas, uzņēmējam
ir būtisks ieguvums. Nav tā, ka
bērni pie mums tikai putekļus
slauka. Viņi ir iesaistīti ražošanas procesā: sver produkciju, uz
iepakojuma līmē uzlīmes, strādā

noliktavā – tātad reāls darbaspēks. Jau martā izdzirdēju par
šo programmu, un pieteicāmies.
Kāpēc pirmo gadu? Varbūt tāpēc, ka uzņēmumā esmu jauns
darbinieks un tā bija mana
iniciatīva, bet varbūt arī tāpēc,
ka līdz šim NVA par maz reklamēja šo iespēju. Mans ieteikums
būtu NVA vēl aktīvāk uzrunāt
uzņēmējus – viens no variantiem
būtu jau agrā pavasarī izsūtīt
uzņēmējiem informāciju elektroniski. Pretējā gadījumā šo
iespēju var palaist garām. Pati,
par laimi, patiešām nejauši pava-

sarī uzdūros reklāmai internetā.
Taču vienlaikus es varu teikt
tikai to pozitīvāko par NVA Jelgavas filiāles darbiniekiem, kas
katram uzņēmējam, kurš gatavs
iesaistīties šajā pasākumā, ir
ļoti pretimnākoši. Mēs izjutām
NVA ieinteresētību – viņi labprāt
konsultēja un atbalstīja mūs
dokumentu sagatavošanā, tāpēc
nevaru teikt, ka birokrātijas
process būtu grūts.
Tā kā pirmā pieredze ir tiešām pozitīva, nav šaubu, ka arī
nākamgad iesaistīsimies šajā
programmā. Kā jau ražotājam,

kāpinot jaudas, iespējams, nodarbināto skolēnu skaits arī
varētu augt – šogad nodarbinām četrus jauniešus vecumā
no 16 līdz 18 gadiem. Skatoties
perspektīvā, nebūtu slikti, ja
šāda aktivitāte tiktu piedāvāta
ne tikai vasaras brīvlaikā. Tā
kā programma ir jauniešiem
no 15 līdz 20 gadiem, pieļauju,
ka liela daļa no viņiem labprāt
darbā iesaistītos arī skolas laikā
– kaut vai dažas stundas nedēļā,
bet arī tas mums kā uzņēmējam
būtu atbalsts, savukārt skolēnam – iespēja.»

«Iesaku to izmēģināt arī citiem
pilsētas privātajiem bērnudārziem»
Brigita Buividaite, SIA
«Mītavas Elektra» valdes
priekšsēdētāja:
«Mēs kā Jelgavas uzņēmums
šo programmu tiešām vairāk
uztveram kā sociālu projektu,
kas dod iespēju iegūt darba
pieredzi jauniešiem, jo arī
paši sava uzņēmuma privātajā bērnudārzā «Varavīksne»
mazajiem jau no agra vecuma
mācām praktisku darbu – lai
baltrocīši neizaug. Un to, ka
darba tikuma šodien bērniem
trūkst, mēs ļoti izjūtam – tas ģimenē nav ieaudzināts. Šo gadu
laikā ir mums bijuši gadījumi,
ka skolēns pie mums strādā,

bet vecmāmiņa sēž aiz žoga un
vēro, vai tikai bērns nepārstrādāsies; cita bērna tēvs pēc pāris
aizrādījumiem skolēnam par
nepareizu rīcību tūlīt skries
pie vadītāja un teiks: «Jūs te
manu bērnu nekomandēsiet!»
Vēl kāds apvainosies, ka es
darba stundās neieskaitīšu
laiku, ko viņš pavada, sēžot uz
riteņa vai smēķējot. Bet tieši
tur jau mēs izjūtam to sociālo
atbildību – iemācīt jaunietim
darba tikumu. Ne jau man žēl
samaksāt par to brīdi, ko viņš
nosēdējis, bet tā jau strādāšanu
un atbildību cilvēkam nevar
iemācīt. Mums valsts ar katru

• dotāciju skolēna mēneša darba
algai 50 procentu apmērā no valstī
noteiktās minimālās mēneša darba algas. Skolēna mēneša atalgojumam par pilnu nostrādātu darba
laiku jābūt vismaz valstī noteiktās
minimālās algas apmērā – 370 eiro
pirms nodokļu nomaksas;
• dotāciju darba vadītāja darba
algai. Viens darba vadītājs darbu
vada vienlaicīgi ne vairāk kā 10
skolēniem. Par 10 skolēnu darba
vadīšanu dotācija darba vadītāja
algai ir valstī noteiktās minimālās
mēneša darba algas apmērā. Par
viena skolēna darba vadīšanu
dotācijas apmērs ir viena desmitā
daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;
• izdevumu segšanai veselības
pārbaužu veikšanai pasākumā
iesaistītajam skolēnam, ja to
paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm;
• NVA apdrošina skolēnus pret
nelaimes gadījumiem darba vietā.

minimālās algas paaugstināšanas reizi darbiniekus vēl
tālāk atsēdina uz slinkuma
sola – mazāk par minimālo
algu maksāt nedrīkst, tātad
minimālā alga man pienākas
par to vien, ka esmu atnācis
uz darbu – lūk, tā domā daļa
cilvēku.
Vienlaikus, protams, ja vien
uzņēmuma darbinieki ir gatavi
ieguldīt savu laiku un darbu,
šis projekts ir arī ieguvums
uzņēmumam. Piemēram, vasarā, kad ir atvaļinājumu laiks,
atbildīgs skolēns noteikti var
ļoti atslogot darbu bērnudārzā,
palīdzot pieskatīt un darboties

ar bērniem. Tāpēc man nav izprotams, kāpēc tik maz privāto
pilsētas bērnudārzu iesaistās
šādā aktivitātē, vēl jo vairāk, ja
ņem vērā ne to vieglāko finansiālo situāciju mūsu privātajās
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Mēs, piemēram, šovasar nodarbinām trīs bērnus.
Kaut arī mums savs darbs
ir jāiegulda, es tomēr uzskatu,
ka atalgojums skolēnam par
paveikto ir adekvāts – ir taču
jābūt labam stimulam, lai
gribētos sevi apliecināt. Pati
no savas jaunības atceros, cik
svarīga bija tā vasarā nopelnītā
nauda!»

«Nodarbinām
tos skolēnus,
kuri sevi
pierādīja
pagājušajā
vasarā»

Ingūna Pikša, «MNL» finanšu
direktore:
«Pie mums divi jaunieši strādā
par pārdevēja palīgiem – viņu
darbs ir izkārtot preci, uzturēt
savu noteikto sektoru kārtībā, kā
arī pie iespējas kaut ko pārdot.
Mums ir jau pagājušā gada pieredze šajā programmā – pērn tā
bija pozitīva, tādēļ šogad labprāt
bijām gatavi nodarbināt tos pašus
bērnus, jo viņi sevi labi apliecināja.
Tādējādi sanāk, ka mēs vienkārši
turpinām sadarbību, kas labi
aizsākusies.
Kā uzņēmēja es neredzu nekādus šķēršļus, kas varētu kādam kavēt iespēju iesaistīties šajā
programmā. Jā, varbūt pirmajā
gadā, kad viss ir jauns, zināmas
dokumentu lietas nokārtot šķiet
grūtāk, bet patiesībā NVA ir tik
ļoti pretimnākoša, ka palīdzēs
atrisināt jebkuru neskaidrību.
Un jāatzīst, ka birokrātija nemaz
nav tik liela. Otrajā gadā jau viss ir
zināms un formalitātes ilgu laiku
neprasa.
Lai gan mūsu uzņēmumā 70
procenti darbinieku ir stabili un
nemainīgi, arī uz šo brīdi vakanču
mūsu uzņēmumā nav, bet atvaļinājumu laikā jaunieši mums
tomēr ir labs palīgs. Ja valsts šādu
iespēju piedāvā, kāpēc to neizmantot?! Taču citās nozarēs, pieļauju,
uzņēmēji jau izjūt darbaspēka
trūkumu, ar ko, iespējams, arī
var skaidrot to, ka darba devēji
šogad ir gatavi piedāvāt vairāk
darbavietu skolēniem. Lai gan
nenoliegšu – personīgi man šķiet,
ka šogad NVA daudz aktīvāk reklamēja piedāvāto iespēju, un tas
arī ir viens no iemesliem, kāpēc
uzņēmēji šogad ir atsaucīgāki.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde

Pilsētnieks vērtē

Vai atbalstāt
stacionāro radaru
izvietošanu
pilsētā?
Sandra, IT
speciāliste:
– Es uzskatu, ka radari
būtu jāizvieto nevis
pilsētas centrālajā daļā, bet nomaļākās
vietās, jo tur atļautais braukšanas ātrums tiek pārsniegts
visbiežāk. Piemēram, esmu
novērojusi, ka RAF mikrorajonā, braucot gar uzņēmumu
«Latvijas piens», ir daudz ātruma pārkāpēju – tur arī bieži
dežurē ceļu policija. Savukārt
centra rajonā satiksme ir diezgan gausa.
Valentīna,
pensionāre:
– Dzīvoju
nedaudz
ārpus pilsētas robežas,
tādēļ satiksmes intensitāti ikdienā neizjūtu – galvenokārt pārvietojos
ar sabiedrisko transportu. Taču
uzskatu, ka radaru izvietošana
pilsētā būtu derīga. Tas vairāk
disciplinētu autovadītājus.
Juris, māk
slas pulciņa
vadītājs:
– Esmu par
radaru uzstādīšanu.
Jauninājumi
ir nepieciešami, jo tie maina
domāšanu. Iespējams, tie liks
autovadītājiem izvērtēt savus
braukšanas ieradumus. Protams, sākumā radari vairāk disciplinēs satiksmes dalībniekus,
bet domāju, ka ar laiku efekts
varētu mazināties.
Viesturs,
strādā:
– Manuprāt,
mums ir
daudz pārgalvīgu šoferu, tādēļ
viennozīmīgi esmu par radaru
izvietošanu pilsētā. Nedomāju,
ka vajag daudz stacionāro radaru – ar pāris radariem būtu
pilnīgi pietiekami.
Uldis, pensionārs:
– Ļoti daudzi autovadītāji ikdienā pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu, un
radaru izvietošana pilsētā tos
vairāk disciplinētu. Autovadītāji bieži ignorē gājējus – esam
nekulturāli, un tas būtu jālabo.
Uzskatu, ka ar radaru palīdzību
var uzlabot satiksmes kultūru,
jo, reizi iekrītot, autovadītājs
kļūs uzmanīgāks un brīdinās
arī citus.
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Izgatavotas jaunās
elektroniskās skolēna apliecības
No 1.lpp.

Tuvojoties jaunajam mācību
gadam, pirmklasniekiem izgatavotas aptuveni 750 jaunas
skolēna apliecības, savukārt
citu klašu skolēniem izgatavotas
aptuveni 400 atjaunotas skolēna
apliecības. M.Panke norāda, ka
visbiežāk skolēnu apliecības
jāatjauno, jo tās ir nozaudētas.
Jāatgādina, ka par kartes
pirmreizēju izsniegšanu skolēniem nav jāmaksā komisijas
maksa – to sedz SIA «Jelgavas
Autobusu parks», bet skolēna
apliecības izmantošanas maksa ir 0,15 eiro mēnesī jeb 1,80

eiro gadā. «Komisijas maksa
tiek ieturēta katra mēneša 28.
datumā, tādēļ karšu lietotājus aicinām pārliecināties, lai
šajā dienā kontā ir pietiekami
naudas līdzekļi,» norāda «SEB
bankas» pārstāvis.
Papildinformāciju par jautājumiem, kas saistīti ar elektroniskajām skolēna apliecībām,
var iegūt, zvanot bankas Klientu centram pa tālruni 8777, pa
e-pastu info@seb.lv vai klātienē
«SEB bankas» filiālē Jelgavā,
Akadēmijas ielā 3. Filiāle atvērta darba dienās no pulksten
9 līdz 17.

Daļa tiesas fasādes
jau nosiltināta
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas tiesas fasāde
Dambja ielas pusē jau
atjaunota, un sākušies
darbi pie ēkas fasādes
pagalma pusē. «Šobrīd
viss norit pēc saskaņotā
darbu grafika,» norāda
tiesu nama administrācijas pārstāvis Jānis
Bērziņš, piebilstot: kad
tiks piegādāts lifts, sāksies tā izbūves darbi
ēkas ārpusē līdzās ieejas
mezglam.
Saskaņā ar projektu iecerēts
nosiltināt un rekonstruēt tiesas
ēkas Dambja ielā 12 fasādi, kā arī
izbūvēt liftu, pārbūvēt kāpnes un
nomainīt ieejas durvis. Jumta,
logu un iekšdurvju nomaiņa nav
plānota. «Šobrīd būvnieki gaida,
kad tiks piegādāts lifts, lai varētu
sākt tā izbūvi. Liftu varēja pasūtīt
tikai pēc tam, kad lifta izbūves projekts saskaņots Būvvaldē,» darbu
gaitu ieskicē J.Bērziņš. Jāpiebilst,
ka tiesas ēkas fasādes rekonstrukciju veic SIA «Būvfirma Vītols»
par līgumcenu 190 916,83 eiro.
Plānotais remontdarbu pabeigšanas termiņš ir šī gada pēdējais
ceturksnis.
Jāuzsver, ka remonta laikā

tiesa apmeklētājiem durvis neslēgs – darbs tiks organizēts tā,
lai remonts netraucē. Savukārt,
lai nodrošinātu drošu iekļūšanu
ēkā laikā, kamēr tiks pārbūvēts
centrālais ieejas mezgls, paredzēts
izmantot ieeju otrā ēkas galā.
Līdz ar ēkas rekonstrukciju
Jelgavas tiesu gaida arī darba modernizācijas pasākumi – videonovērošanas sistēmas ieviešana tiesā
un rindu regulatora uzstādīšana.
Kā norāda Tiesu administrācijas
sabiedrisko attiecību speciālists
Vjačeslavs Mitņičuks, par videonovērošanas sistēmas ieviešanu
jau bija izsludināts iepirkums,
bet šobrīd tas ir pārtraukts, jo
pretendenti lūdza sniegt detalizētāku informāciju par prasībām.
Iepirkums tiks aktualizēts, kad
būs veiktas izmaiņas tehniskajā
specifikācijā. Savukārt ar rindu
regulatoriem vispirms tiks aprīkotas noslogotākās tiesas, kuru
vidū Jelgavas tiesa neietilpst, tāpēc
nav iespējams prognozēt, kad šī
tehnoloģija tiks ieviesta pie mums.
2016. gada pirmajā pusgadā
Jelgavas tiesā izskatītas 324 krimināllietas (saņemta 271), 895
civillietas (saņemtas 996) un 152
administratīvā pārkāpuma lietas.
Tas ir apmēram tāds pats noslogojums kā pagājušajā gadā, kad vidēji
tika izskatītas 13 lietas dienā.
Foto: Austris Auziņš

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Vecpilsēta – sakopta;
nākamā būs Palīdzības iela

 Ilze Knusle-Jankevica

Biedrība «Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija» organizē talku ciklu, kura
mērķis ir mudināt jelgavniekus iesaistīties
savas vides sakopšanā
un kļūt aktīvākiem.
Pirmajā talkā tika sakopta vecpilsēta, bet
jau 18. augustā ikviens
aicināts piedalīties talkā un sakārtot Palīdzības ielas 1 pagalmu.
Talkā vecpilsētā, kas notika
pagājušajā nedēļā, iesaistījās
apmēram 35 cilvēki – Jelgavas
Pensionāru biedrības biedri,
«Brīvprātīgie Jelgavai» jaunieši, Jauniešu centra apmeklētāji, Vecpilsētas ielas iedzīvotāji,
kā arī citi interesenti. «Jāiesaistās ir – tā ir mūsu tuvējā
apkārtne. Kad viss sakopts,

pašiem taču prieks skatīties,»
teic pensionāre Ruta Liepa, un
Pensionāru biedrības biedres
Antoņina Kuročkina un Valija
Felse viņai piebalso: «Līdzās
Vecpilsētas ielas ēkai 2 zem
kokiem bija pērnās lapas teju
pusmetra biezumā. Un tik
daudz pudeļu! Tur laikam neviens nekad nav vācis.»
Talkas laikā vecpilsētā tika
zāģēti krūmi, sausie un bojātie
koku zari, grābtas lapas, vākti
atkritumi un veikti citi darbi.
Vislielākais prieks par to ir vecpilsētas iedzīvotājiem un biedrības «Vecpilsētas ielas kvartāls»
pārstāvjiem. Viņi atzīst, ka tas
laikam ir tāds naivais ideālisms,
cerot – ja pats darīsi, tad arī viss
būs forši, tāpēc viņi paši pļauj
skvēru, vāc atkritumus, un, kā
smej, talkas viņiem ir gandrīz
katru dienu. Lielas cerības vietējie liek uz pašvaldības projektu,
kas paredz Vecpilsētas ielā 2
izveidot amatu māju, savukārt

Pirmajā biedrības «Jelgavas
nacionālo
kultūras biedrību asociācija» rīkotajā
talkā vecpilsētā
iesaistījās
apmēram 35
cilvēki. Nākamā
talka notiks 18.
augustā, kad
tiks sakopts
Palīdzības ielas
1 pagalms.
Foto: Austris
Auziņš
Vecpilsētas ielā 14 – restaurācijas centru. «Tie būs labi kaimiņi
un piesaistīs vecpilsētai vairāk
tūristu. Jo vairāk tūristu, jo
labāk – tad šī vieta kļūs arvien
nepiemērotāka tusētājiem,»
spriež biedrības «Vecpilsētas ielas kvartāls» pārstāvji, uzsverot,
ka vēlas, lai vecpilsēta atdzīvotos
un kļūtu arvien populārāka.
Talku biedrība «Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija» organizēja, realizējot
projekta «Iesaisties!» aktivitāšu
kopumu «Brīvprātīgi, pamatīgi,
mūsdienīgi…». Tajā paredzētas
vēl vairākas talkas, galvenokārt
sakopjot daudzdzīvokļu namu
pagalmus. Nākamā talka notiks
18. augustā pulksten 18, un
tajā paredzēts sakopt pagalmu
Palīdzības ielā 1. Galvenie ieplānotie darbi ir smilšu kastes un
soliņa salabošana, kā arī spēļu
sazīmēšana uz ietves. Talkā var
piedalīties ikviens, kurš vēlas –
iepriekš nav jāpiesakās.

Peldbaseinā notiek intensīvi būvdarbi
 Ģirts Pommers

LLU Sporta nama peldbaseinā šovasar notiek
intensīvi būvdarbi. «Būvdarbu laikā secināts, ka
peldbaseina sānu balsti ir nodrupuši un to renovācija nebūtu efektīva, tādēļ tika veikta konstrukciju
pārprojektēšana un uzstādīti dzelzs stabi. Speciālisti sola, ka darbi tiks pabeigti laikā,» tā LLU
Sporta nama pārstāvis Vitālijs Golubevs.
Tāpat jau tagad tiek veikti vairāki profilaktiskie darbi – ūdens
boileru skalošana, ūdens maisītāju attīrīšana no kaļķa.
Šovasar peldbaseins piedzīvo
apjomīgus remontdarbus – peld-

baseina balstu stiprināšanu,
konsoļu remontu un perimetra
flīzēšanu. Papildus tiks uzstādīti
jauni starta paaugstinājumi, kas
atbildīs starptautiskajiem standartiem, un tas ļaus Jelgavā orga-

nizēt starptautiskas sacensības.
Saskaņā ar līgumu būvdarbiem jānoslēdzas 28. augustā,
taču vēl būs nepieciešama visu
komunikāciju pārbaude, tādēļ
pirmie peldētāji ūdenī varētu
doties septembra otrajā nedēļā.
Kā atklāj LLU Sporta nama
direktors Jānis Vītols, projekta
izmaksas varētu sasniegt 80
tūkstošus eiro.
LLU peldbaseina vannas flīzēšana plānota nākamajā vasarā,
un, pēc V.Golubeva aprēķiniem,
šie darbi varētu ilgt divus mēnešus.

No būvgružiem atbrīvoties legāli –
lētāk nekā maksāt sodu
No 1.lpp.

Bezmaksas sagatavošanas kursi personām,
kuras vēlas iegūt Latvijas Republikas pilsonību
naturalizācijas kārtībā
Projekta «Iesaisties!» laikā no 01.09.2016. līdz 25.10.2016. notiks
bezmaksas sagatavošanas kursi Pilsonības likumā noteiktai zināšanu
pārbaudei (naturalizācijas eksāmenam).
Kursiem pieteikties aicinām tos Jelgavas pilsētas iedzīvotājus (vecumā
no 25 līdz 60 gadiem), kuru mērķis ir iegūt Latvijas Republikas pilsonību
un kuri uzreiz pēc šīm apmācībām kārtos Pilsonības likumā noteiktās
zināšanu pārbaudes.
Nodarbības notiks divas reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās no
pulksten 18 līdz 21.
Pieteikties kursiem var no 10. augusta pa tālruni 63005467,
27839914.
Papildinformācija – www.sip.jelgava.lv.
Projektu «Iesaisties!» (līg.Nr.2016.LV/NVOF/PSA/045/38) realizē biedrība «Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija», finansiāli atbalsta
Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem
finansētās programmas «NVO fonds» ietvaros.

Līdz šim Pašvaldības policija
sastādījusi jau vairākus administratīvā pārkāpuma protokolus saistībā ar nesankcionētu
būvgružu izbēršanu. S.Miezis
kā piemēru min gadījumu, kad
divām personām, kas mežmalā
izbēra remontdarbu atlikumus, Administratīvā komisija
piesprieda 140 eiro lielu sodu
katram. Šajā gadījumā, tāpat
kā virknē citu, vainīgos izdevās
pieķert, pateicoties iedzīvotājiem, kas par to ziņoja. Un arī
turpmāk, pamanot aizdomīgas
automašīnas vai atkritumu izbēršanas faktu, iedzīvotāji lūgti
piefiksēt transportlīdzekļa numuru un uzreiz par pārkāpumu
informēt Pašvaldības policiju
(tālrunis 63028550 vai 8550)
vai «Zemgales Eko» (tālrunis
63023511, 29357119).
Jāatgādina, ka naudas sods
par nelegālu būvgružu izbēršanu vidē fiziskām personām

Maksa par atkritumu
ievešanu poligonā
«Brakšķi»
• Šķiroti būvniecības un nojaukšanas atkritumi – 28,31 EUR/t
• Nešķiroti sadzīvē radušies atkritumi – 44,84 EUR/t
• Nešķiroti būvniecības atkritumi
– 66,60 EUR/t

ir no 70 līdz 700 eiro, taču, no
būvgružiem atbrīvojoties legāli,
izmaksas ir krietni mazākas.
SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» valdes loceklis Alvils Grīnfelds norāda, ka jūnijā
un jūlijā vidējais sadzīves atkritumu daudzums, ko cilvēks
vienā reizē ar savu transportu
nogādājis «Brakšķos», ir 0,32
tonnas, kas naudas izteiksmē,
par šāda atkritumu daudzuma
utilizāciju samaksājot atbilstoši
pastāvošajiem normatīvajiem
aktiem, ir 14,35 eiro. Savukārt
«Brakšķos» ievesto būvniecības
atkritumu vidējais svars no vie-

nas fiziskas personas iepriekšējos divos mēnešos bija 0,46
tonnas, par to samaksājot 30,64
eiro. «Ja šie būvniecības atkritumi būtu sašķiroti, piemēram,
atsevišķos maisos saliekot koka,
betona, papīra atkritumus, tad
par tā paša apjoma utilizāciju
būtu jāmaksā tikai 13,02 eiro,»
tā A.Grīnfelds, akcentējot – šīs
izmaksas, salīdzinot ar naudas
sodu, kas draud par atkritumu
izbēršanu vidē, ir nelielas, turklāt cilvēks, no atkritumiem
atbrīvojoties legāli, neriskē tikt
pieķerts. «Galu galā, mājoklī
veicot remontu, remonta izmaksas tiek plānotas, un būtu
tikai loģiski, ja tajās iekļautu
arī atkritumu utilizāciju, kas
no kopējām izmaksām veidos
ļoti nelielu summu,» tā viņš,
atgādinot, ka atkritumu nodošanas vieta «Brakšķi» Jelgavas
novada Līvbērzes pagastā atrodas apmēram piecu kilometru
attālumā no pilsētas.
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Īsi
 Lielās ielas un Jāņa Čakstes
bulvāra krustojumā uz Lielās
ielas uzstādītas ceļa zīmes, kas
virzienā no centra aizliedz kreiso
pagriezienu uz Jāņa Čakstes bulvāri. Turpmāk Lielajā ielā virzienā no
centra pirmā josla paredzēta labā
manevra veikšanai uz Jāņa Čakstes
bulvāri, bet pa otro un trešo joslu
transportlīdzekļiem atļauts braukt
tikai taisni. Lai satiksmes dalībniekus informētu par iespējām piekļūt
viesnīcai «Jelgava», pirms Lielās ielas
un Jāņa Čakstes bulvāra krustojuma
uzstādīta ceļa zīme «Braukšanas
shēma» ar maršrutu, kā piebraukt
viesnīcai «Jelgava» pa Pilssalas ielu.
 Sākusies pieteikšanās projektam «Tievējam kopā ar Jelgavas
Māmiņu klubu 3», kura laikā piecas dalībnieces 16 nedēļu garumā
speciālistu pavadībā «cīnīsies» ar
lieko svaru. Pieteikties projektam
var līdz 17. augusta pulksten 21
jebkura māmiņa ar vismaz desmit
kilogramu lieko svaru, sūtot savu
foto pilnā augumā un aizpildītu
pieteikuma anketu pa e-pastu ieva10cirule@inbox.lv. Projekts ilgs
no 19. augusta līdz 9. decembrim.
Piecas izvēlētās projekta dalībnieces
bez maksas varēs sportot sporta
klubā «Fitland», apmeklēt limfas
stimulācijas masāžas «Figura Line»
studijā, izbaudīt ūdens aerobiku LLU
baseinā treneres Intas Ozolas vadībā, apmeklēt deju centru «Cukurfabrika» un deju studiju «dejovisi.
lv», kā arī gūt morālu atbalstu no
psihoterapeites Ivetas Rukmanes
un konsultēties ar uztura speciālisti.
 Tirdzniecības centra «Valdeka» Rīgas ielā 11 veikalā «Maxima» sākušas darboties piecas
pašapkalpošanās kases – divās
kasēs par pirkumiem var norēķināties tikai ar maksājumu kartēm,
trijās – gan ar skaidru naudu, gan
maksājumu kartēm. Tāpat visās
pašapkalpošanās kasēs var veikt
uzkrājumus «Paldies» kartē un arī
norēķināties ar tajā uzkrāto naudu,
kā arī iespējams norēķināties ar
«Maxima Latvija» dāvanu kartēm
un izmantot «Uzņēmumu karti»,
informē SIA «Maxima Latvija»
komunikācijas speciāliste Zane
Udrase. Pirmajās dienās jaunās
tehnoloģijas pircējiem apgūt palīdz
veikala darbinieki. Pašapkalpošanās
kasu tīkla paplašināšana ir viens no
soļiem, lai samazinātu darbinieku
slodzi, jo vidēji dienā viens kasieris
apkalpo aptuveni 400 – 600 klientu.
Jāpiebilst, ka uzņēmums pašapkalpošanās kasu ieviešanā investējis 75
000 eiro un šogad pašapkalpošanās
kases paredzēts ieviest arī veikalā
«Maxima» «Pilsētas pasāžā».

Sintija Čepanone
SIA «Telemarket»
(reģ.Nr.40003352952) ir
lielākais un veiksmīgākais telemārketinga uzņēmums Latvijā
ar vairāk nekā 18 gadu darba
pieredzi aktīvajā pārdošanā.
Saistībā ar jaunas struktūrvienības atvēršanu
Jelgavā aicinām pievienoties savai komandai

PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU.

Darba pienākumi:
• pārdevēju grupas veidošana
(darba pārrunu organizēšana un vadīšana,
darbinieku apmācība u.tml.);
• biroja un pārdevēju darba organizēšana
un izpildes kontrole;
• atskaišu gatavošana;
• darba laiks no plkst.9 līdz 16.
Prasības kandidātiem:
• mērķtiecīga, atbildīga,
uz panākumiem orientēta personība;
• spēja motivēt darbiniekus un efektīvi reaģēt
dažādās standarta un nestandarta situācijās;
• komunikabilitāte;
• izpratne par telemārketingu un tā procesiem;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas.
Mēs piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu (bonusu sistēma ir
sasaistīta ar kopējiem pārdošanas rezultātiem birojā);
• atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;
• mūsdienīgu, profesionālu un modernu darba vidi;
• izaugsmes iespējas.
CV un motivācijas vēstuli līdz 31.08.2016. lūdzam
sūtīt pa e-pastu cv@telemarketing.lv ar norādi
«Pārdošanas vadītājs Jelgavā». Sazināsimies ar tiem
kandidātiem, kuri būs izturējuši pirmo konkursa kārtu.
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Atšķirta jauna Jelgavas vēstures lappuse
 Ilze Knusle-Jankevica

«Tas, ka krievu armija Napoleona kara laikā 1812. gada
vasarā liellaivās nāca iekšā
no jūras puses un centās
prūšiem atņemt Jelgavu, ir
zināms vēstures notikums.
Tiek uzskatīts, ka abas armijas satikās pie Pils salas
ziemeļu gala, kur bija prūšu
skanste Iecavas un Lielupes
satekas vietā, un prūši viņiem Jelgavu atdeva bez
kaujas. Tomēr acīmredzot
Jelgavas ieņemšana nebija
pavisam bez upuriem. Visdrīzāk, pirmā krievu armijas
pieturvieta bija Pils salas ziemeļu gals, kur tika apglabāti
kritušie, un tas ir jauns vēstures fakts,» stāsta topošais
vēsturnieks Jānis Tomašūns,
kurš kopā ar grupu entuziastu divas nedēļas jūlijā veica
arheoloģiskos izrakumus, lai
to pierādītu.

Divas nedēļas ilgie arheoloģiskie izrakumi Pils salas ziemeļu galā ļauj atšķirt jaunu
Jelgavas vēstures lappusi, jo gūti pierādījumi tam, ka Napoleona kara laikā Jelgavas
atņemšana prūšiem krievu armijai prasījusi cilvēkupurus. Foto: no A.Tomašūna arhīva

Vienā no apbedījumiem līdzās mirušajam atrasta ausu
sēra tīrāmā karote.

Pie kāda no mirušajiem atrasta ar drānu apvilkta poga,
bet virs kapiem – kaula poga ar pieciem caurumiem.

Šī tēze radās jau pagājušajā vasarā,
kad, veicot arheoloģiskos izrakumus Pils
salas ziemeļu galā, tika uzietas viena
cilvēka mirstīgās atliekas. «Apbedījumu mēs atradām ekspedīcijas izskaņā,
un vairāk laika, lai turpinātu meklēt,
nebija. Tāpēc šīs vasaras ekspedīcijas
mērķis bija turpināt darbu – atsegt apbedījumus un mēģināt noskaidrot, kas ir
šie cilvēki un kāpēc viņi te guļ,» norāda
J.Tomašūns, piebilstot: par Napoleona
kara kaujām atrodami skopi apraksti,
bet laikabiedru liecību par tām ir maz.

Arheoloģiskās
ekspedīcijas
laikā atrastas
diezgan daudz
naglu, kas,
visticamāk, ir
kalēju kaltas un
datējamas ar 17.
– 19. gadsimtu.
Iespējams, par
atrastajiem
cilvēkiem
ko vairāk
pateiks
krustiņš,
kas bija
līdzi vienam no
mirušajiem.

Veido stāstu

«Amatiera atrasts vēstures priekšmets ir tikai lieta – bez blakus apstākļiem tas zaudē stāstu. Ar to arī mēs,
vēsturnieki un arheologi, atšķiramies
– mums ir svarīgs viss: kur priekšmets
atradās, kā un kas tam bija līdzās. Tas
viss, raisot vienu jautājumu pēc cita,
veido stāstu,» tā J.Tomašūns, piebilstot: priekšmets bez savas vēstures ir
bezvērtīgs.
Piemēram, pērn atrastajā apbedījumā bija arī krustiņš un auskars. Tieši
auskars mulsināja, jo ziņu, ka tajā laikā
vīrieši nēsātu šādas rotas, īsti nebija.
Tomēr, rūpīgi pētot vēstures materiālus,
grupas dalībnieki arheologi Andris
Tomašūns un Guntis Zemītis secināja,
ka kritušais varētu būt piedalījies 1812.
gada kaujās. «Atrastais auskars bija
no sudraba čūskas formā, un tam bija
iekalta prove. Krievijas impērijā sudraba proves apzīmējums 84, kāds bija
auskaram, bija obligāti iekaļams kopš
1796. gada 1. maija,» skaidro A.Tomašūns. Savukārt krustiņš bijis liets no
vara, un uz tā iekalti vārdi no Dāvida
dziesmas 67. psalma krievu valodā: «Да
воскреснет Бог.» («Lai Dievs ceļas.»)
Šādi krustiņi bijuši izplatīti Krievijā
18. – 19. gadsimtā, kas vēl vairāk nostiprina pārliecību, ka Pils salas galā
apbedīti karavīri, kuriem bija cara dots
uzdevums ieņemt Jelgavu.

Apglabāti pēc
Austrumu tradīcijām

Šovasar ekspedīcijas, kas notika ar
Zemgales plānošanas reģiona atbalstu,
dalībnieku mērķis bija atsegt apbedījumus Pils salā, kas arī izdevās. Apmēram
metra dziļumā atrasti divi kapi, kuros
atraktas sešu cilvēku mirstīgās atliekas,
kas, pēc vēsturnieku un arheologu domām, apglabāti pēc Austrumu tradīcijām – dažiem galva atrodas turpat, kur
citiem kājas. Viņi zemes klēpī guldīti
līdzās jau pagājušajā gadā uzietajām
cilvēka mirstīgajām atliekām.
Ja pērn, spriežot pēc kaļķa virs
apbedījuma, bija versija, ka cilvēks
miris no slimības, jo kaļķis kādreiz tika
izmantots kā dezinfekcijas līdzeklis,
tad šīs vasaras izrakumi šo pieļāvumu
kliedējuši. «Pēc tā, kā trūdvielas iekrāsojušas tumšāku zemi, ir skaidrs, ka
visi mirušie tika apbedīti zārkos. Tas

visdrīzāk nozīmē, ka viņi nav miruši
epidēmijā, jo tie tika apbedīti citādāk,»
stāsta J.Tomašūns. Tiesa, arī šogad apbedījumos atrasts kaļķis – kā un kāpēc
tas nonācis kapos, vēl jānoskaidro.

Kritušo vidū – arī viens jaunietis

Lai noskaidrotu, vai mirušie bijuši
vīrieši, kāds bijis viņu vecums, iespējamais nāves cēlonis, atrastās mirstīgās
atliekas tiks nodotas izpētei. Šis uzdevums uzticēts LU Vēstures institūta antropologam Guntim Gerhardam. Veicot
virspusēju apskati, viņš noteica, ka visi
apglabātie ir vīrieši. To vecums ir ap 50
gadiem, bet viens bijis jaunāks – viņam
bijis līdz 20 gadiem. Trīs gadījumos ir
redzams, ka kauli pirms apglabāšanas
tikuši kustināti, un vienam skeletam
trūka kājas pirkstu, bet par citiem mehāniskiem bojājumiem, ja tādi bijuši,
vairāk varēs pateikt pēc izpētes.
«Varam noteikt cilvēka dzimumu,
vecumu, slimības un, iespējams, nāves
cēloni,» stāsta G.Gerhards, apskatot
no kapa izceltos kaulus vēl pirms notīrīšanas un nomazgāšanas. Diezgan
daudz ko var pateikt tieši pēc iegurņa
kaula – tā formas, virsmas. Piemēram,
ja tā leņķi ir šauri, cilvēks bijis vīrietis. Vecums tiek noteikts pēc kaulu
sistēmas nodiluma pazīmēm. «Tas,
ko es pasaku, ir cilvēka bioloģiskais
vecums, kas ne vienmēr sakrīt ar pases
vecumu. Tās ir divas dažādas lietas.
Bioloģiskais vecums ir atkarīgs no cilvēka dzīvesveida, ēšanas paradumiem
un citiem, arī globāliem, apstākļiem,»
viņš stāsta. Arheologs G.Zemītis papildina: «Karavīru vecums šajā laikā
varēja ievērojami atšķirties. Laikā no
1726. līdz 1855. gadam rekrutēšanai
bija pakļauti 17 – 30 gadus veci vīrieši.
Sākotnēji dienests bija uz mūžu, bet
kopš 1793. gada dienesta ilgums bija

25 gadi. Tātad karavīru vecums varēja
būt robežās no 17 līdz 55 gadiem.»
Šobrīd plānots, ka Pils salā atrasto
kaulu izpēte varētu sākties ne agrāk
kā septembrī. Lai gan vidēji dienā var
izpētīt vienu divus skeletus, antropologs
atturas prognozēt, cik ilgu laiku tā
prasīs. «Kaulu izpēte nedos atbildes uz
visiem jautājumiem, piemēram, pateikt,
tieši kurai armijai mirušie piederēja,
nevarēšu arī pēc padziļinātas izpētes,»
saka antropologs, piebilstot, ka analīzēm tika paņemti arī zemes paraugi
no apbedījumiem, kas varētu vairāk
pastāstīt par augsni un tajā esošajām
baktērijām, iespējams, slimībām, gadalaiku, kad mirušie tika apglabāti.

viens – ar nolauztu galu, un J.Tomašūns
spriež, ka tas varētu atbilst viņu teorijai,
jo tolaik katram zaldātam līdzi bija nazis
un karote. Uzietā kaula poga ar pieciem
caurumiem varētu būt no 19. gadsimta.
«Tā ir grebta no dzīvnieka kaula. Agrāk
daudzas lietas izgatavoja no kaula,» norāda J.Tomašūns. Savukārt vairumā atrastās naglas ar apaļām galvām ir kalēju
kaltas – arī tas palīdz veidot stāstu, zinot,
ka rūpnieciski naglas sāka izgatavot tikai
19. gadsimtā, un tās izskatījās citādāk.
Tiesa, pateikt, kur šīs 17. – 19. gadsimtā
kaltās naglas bija izmantotas, nevar, bet
ekspedīcijas dalībnieki pieļauj – zārkos,
ratos un citur.

Cerības uz monētu un krustiņu

Lai saglabātu pēc iespējas objektīvākas liecības, atrastos apbedījumus
Pils salā fiksēja māksliniece Dzintra
Zemīte. Viņa, izmantojot rūtotu metru
reiz metru lielu koka rāmi, lai noteiktu
mērogu, uz papīra fiksēja to, kur un kā
atradušās cilvēku mirstīgās atliekas.
«Fotogrāfijas ir divdimensionālas, bet
pēc šiem zīmējumiem, ēnām un pateicoties mērogam varēs redzēt pat to, kā
gadu gados mainījies zemes raksturs, kā
arī tiek fiksēts gan kapa bedres, gan skeleta garums,» teic Latvijas Nacionālā
vēstures muzeja māksliniece. Savukārt,
lai izveidotu precīzu karti, kurā atzīmēt
apbedījumu atrašanās vietu, laukumu
uzmērīja mērnieks Andrejs Brants ar
palīgu.
Pēc kaulu izpētes cilvēku mirstīgās
atliekas tiks ieraktas atpakaļ Pils salā
– vietā, kur atrastas. Tiesa, kauli tiks
apglabāti numurētos maisos, nevis
mēģinot salikt cilvēka skeletu.
Vēsturnieki uzskata, ka šajā vietā
būtu jāuzstāda piemiņas zīme, kas ne
tikai atgādinātu par vēsturi, bet arī
varētu būt jauns tūrisma objekts. «Lat-

Tāpēc vēsturnieki atbildes uz visvairāk interesējošo jautājumu meklēja
zemē. Visticamākās atbildes var sniegt
priekšmeti, kas atradušies zārkā, jo nepārprotami norāda uz laiku, kad cilvēks
dzimis, miris un apglabāts. Šoreiz gan
pašos apbedījumos atrasto priekšmetu
ir maz: monēta, krustiņš, ausu sēra
tīrāmā karotīte, ar drānu apvilkta poga.
Ko šie priekšmeti stāsta?
Vēsturnieks A.Tomašūns norāda, ka
atrastā monēta ir Krievijas divkapeika,
kāda varēja būt apritē 19. gadsimta
sākumā, tomēr, lai pateiktu precīzāk,
monētu tīrīs eksperti. Līdzīgas monētas
– arī Krievijas divkapeikas – atrastas
arī virs apbedījumiem. Uz tām skaidri
saskatāms gadskaitlis: 1813. «Ja mirušie krita 1812. gada vasarā, tad šīs
monētas, kas kaltas vēlāk, nevarēja būt
viņiem. Visticamāk, tās te ir atnestas
pavasarī ar ūdeni, ledu vai kā citādāk,»
spriež A.Tomašūns.
Informāciju sniedz katrs izrakumos atrastais priekšmets, ja vien to prot nolasīt.
Piemēram, atrasti trīs naži, no kuriem

Būtu jāierīko piemiņas vieta

Viens no interesantākajiem
atradumiem šogad ir svina
plombe ar rievām. Vēsturnieki pieļauj, ka tā izmantota kā
utu ķemme.
vijā tikpat kā nav Napoleona kara laika
upuru piemiņas vietu. Pie Rundāles pils
ir piemiņas zīme, bet tā liecina, ka tur
notikušas kaujas – precīza vieta, kur
kritušie apbedīti, nav zināma. Ja tiešām
pierādīsies, ka Pils salā atrastie ir Napoleona karā kritušie, šī būs unikāla piemiņas vieta ne tikai Jelgavas, bet visas
Latvijas mērogā,» stāsta A.Tomašūns.

Vēsture ir dzīva

Ekspedīcijas gaita un rezultāti tiek
dokumentēti, lai tos varētu izmantot arī
citi. Piemēram, J.Tomašūns, balstoties
uz izrakumos atrasto un redzēto, rakstīs kursa darbu par apbedījumu nozīmi
kultūrā (viņš studē LU vēsturniekos
3. kursā). Tāpat, visticamāk, apraksts
tiks publicēts izdevumā «Arheologu
pētījumi Latvijā», kurā atrodams arī
neliels atskats par pagājušās vasaras
ekspedīciju un arheoloģisko uzraudzību
Stacijas parkā, izbūvējot Jelgavā Sporta
ielas pagarinājumu. «Arheoloģiskajos
izrakumos atrastās liecības un secinājumi, ko tie ļauj izdarīt, ieiet zinātniskajā apritē. Tie būtiski papildina mūsu
priekšstatu par konkrēto laikmetu, un
tos var izmantot cilvēki, kuri raksta
par šo laiku, gatavo izrādes vai filmas.
Piemēram, tagad mums nešķiet dīvaini,
ka krievu režisora Staņislava Govoruhina filmā «Pasažiere», kas uzņemta
2008. gadā pēc Konstantīna Staņu
koviča stāsta motīviem, kādam krievu
19. gadsimta jūrniekam ausī redzams
auskars. Arī raidījumā par Napoleona
iebrukumu Krievijā, ko rādīja TV kanāls «History», militārpersonas dažkārt
bija ar auskariem. Tagad zinām, ka
karavīri izmantojuši arī ausu tīrāmās
karotītes,» tā G.Zemītis, cerot, ka arī
šovasar atklātais kādam noderēs zinātniskos pētījumos vai pamudinās vairāk
pētīt šo tēmu.
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Pirms pēdējā EČ
posma – astotais

Šajā nedēļas nogalē Vācijā norisināsies
pēdējais 2016. gada Eiropas triāla čempionāta posms. Šobrīd Agarska triāla
kluba braucējs Andris Grīnfelds junioru
grupas kopvērtējumā atrodas 8. pozīcijā,
ko viņam izdevās nosargāt, neskatoties
uz ne tik veiksmīgu startu ceturtajā un
piektajā čempionāta posmā Čehijā aizvadītajā nedēļas
nogalē. Ceturtajā posmā ar 68
soda punktiem
A.Grīnfeldam
13. vieta, piektajā posmā ar 57
soda punktiem
– 8. vieta.

Palīdz gatavoties startam Rio

Atbilstoši Latvijas BMX izlases trenera Ivo
Lakuča lēmumam jelgavnieks Kristens
Krīgers devies uz Floridu, ASV, kur kopā
ar olimpiešiem aizvada treniņnometni.
Viņš ir komandas rezervists. «Tas nozīmē,
ka viņš komandas sastāvā turpina pilnvērtīgi gatavoties olimpiādei, ja gadījumā
kāds no apstiprinātajiem sportistiem
pēkšņi nespēs startēt sacensībās, un būt
par sparinga partneri treniņos beidzamajā sagatavošanās posmā,» skaidro
Latvijas Riteņbraukšanas federācijas
BMX menedžeris Artis Ozols. Plānots,
ka Māris Štrombergs un Edžus Treimanis
14. augustā lidos un Rio, bet K.Krīgers atgriezīsies Latvijā. Viņš neslēpj, ka mērķis
ir kvalificēties Tokijas spēlēm, kas notiks
pēc četriem gadiem.
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SPORTS
Spēlēs Ogrē

Jelgavnieks
Kristaps Pļavnieks
karjeru turpinās
basketbola klubā «Ogre/Kumho
Tyre». Puses noslēgušas līgumu
uz gadu. K.Pļavniekam galvenie kritēriji, izvērtējot
sadarbību, bija kluba dalība Baltijas
Basketbola līgā un konkurējošs sastāvs
Latvijas Basketbola līgā (LBL), kā arī
nospēlējis trenera faktors – komandu
vadīs Artūrs Visockis-Rubenis. «Esmu
pie šī trenera spēlējis, un man patika
šī sadarbība un viņa redzējums par
basketbolu.» Komandas mērķis ir iekļūt
LBL izslēgšanas spēlēs.

Karatē iekļauj
olimpiskajās spēlēs

2020. gada Tokijas olimpiskajās spēlēs
iekļauts karatē. «Tie ir lieliski jaunumi!
Tagad jāgaida Pasaules karatē federācijas
paziņojums par svara kategorijām. Ja būs
vieglais svars, noteikti mēģināšu kvalificēties olimpiādei,» teic jelgavnieks karatists
Kalvis Kalniņš. Viņš šobrīd gatavojas pasaules čempionātam, kas notiks oktobrī. «Kata
sportisti startēs sieviešu un vīriešu grupā,
bet kumite katram dzimumam paredzētas
trīs svara kategorijas ierasto piecu vietā,»
norāda karatē treneris Pasaules karatē
federācijas valdes locekļa padomnieks
Andris Vasiļjevs, piebilstot, ka laika gaitā
noteikumi var mainīties. Plānots, ka būs
kvalifikācijas turnīrs, spēlēm pielaižot
desmit labākos karatistus katrā kategorijā.

«Zemgale/LLU» spēlēs Virslīgā;
treneris būs Vasiļjevs
 Krišs Upenieks

Latvijas hokeja Virslīgas
čempionātā arī šosezon
spēlēs Jelgavas komanda
«Zemgale/LLU». Iepriekšējā nedēļā negaidīti klubu
pameta galvenais treneris
Aigars Cipruss, kurš iekļāvās
Rīgas «Dinamo» treneru
korpusā, bet vietā piesaistīts
speciālists ar skaļu vārdu –
Haralds Vasiļjevs. Treneris,
kurš 2000. gadā pasaules
čempionātā Sanktpēterburgā Latvijas valstsvienību
aizveda līdz vēsturiskajai
uzvarai pret Krieviju.
«Komanda būs un spēlēs Latvijas
hokeja spēcīgākajā čempionātā. Par
to šaubu nav,» pārliecināti nosaka
kluba valdes priekšsēdētājs Armands
Ozollapa. Uz jautājumu, kāda ir finansiālā situācija, viņš atbild, ka iespējas
palikšot iepriekšējo gadu līmenī un
nekādas būtiskas izmaiņas šajā ziņā
nav gaidāmas.
«Principā visu laiku domāju par
jauno sezonu. Diemžēl šobrīd mūsu
redzeslokā esošajiem hokejistiem
«Kurbada» un «Mogo» piedāvājumi ir
interesantāki. Tādas ir cilvēku vēlmes.
Tomēr strādājam, lai arī mēs Jelgavā
varētu izveidot cienīgu komandu,»

augusta sākumā «Jelgavas Vēstnesim»
stāstīja A.Cipruss. Nekas neliecināja,
ka viņš klubu pametīs, taču pēkšņi
nācis piedāvājums no KHL kluba Rīgas
«Dinamo».
Skaidrs, ka šādā situācijā kluba vadībai bija jāreaģē ātri – pirmo nedēļu
treniņus vadīja Valērijs Kuļibaba un
Atvars Tribuncovs. Bet 9. augustā kluba vadība parakstīja līgumu ar 64 gadus
veco H.Vasiļjevu, kurš trenera karjeras
laikā divos pasaules čempionātos vadījis Latvijas hokeja izlasi. Tāpat viņš
strādājis Vācijas spēcīgākajā līgā, bet
pēdējais pieraksts bijis Austrijā, Grācas
Hokeja akadēmijā. «Jelgava ir viena no
lielākajām Latvijas pilsētām, bet hokejs
nav vēl iekarojis tādu popularitāti kā
futbols, kur komanda jau spēlē starptautiskā līmenī. Taču var redzēt, ka te
ir vēlme attīstīt hokeju. Potenciāls ir,
un žēl būtu to neizmantot. Mēģināsim
strādāt tā, lai Jelgavas hokeju paceltu
līdz zināmam līmenim un komanda
būtu atpazīstama,» savu pievienošanos
komentē H.Vasiļjevs.
«Ir tāds sakāmvārds: nāks laiks,
nāks padoms. Bez šaubām – Jelgavai
jābūt kaut kam savam, lai bērni šeit
nāktu ar prieku, redzētu perspektīvu.
Jāmēģina grupas dabūt pilnas, lai
vecākiem nebūtu jādomā, kur bērnam
spēlēt pēc tam. Jelgava var dot arī
lielisku apvienojumu – mācības un hokeju,» redzējumu uz hokeja attīstību
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Piedāvā darbu
SIA «Viktorija B» bistro «Silva»
(reģ.Nr.43603036429) piedāvā darbu
banketu pavāram(-ei). T.29266586.
SIA «Viktorija B» bistro «Silva»
(reģ.Nr.43603036429) piedāvā darbu virtuves palīgstrādniekam(-cei). T.26535160.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
(reģ.Nr.41703007038) aicina darbā
medicīnas māsu Iekšķīgo slimību nodaļā.
Darbs maiņās uz pilnu slodzi. Jautājumu
gadījumā sazināties ar Personāldaļas
vadītāju pa tālruni 25705712 vai e-pastu
jelgslim.personals@apollo.lv.
Angļu valodas studija aicina pieteikties
angļu valodas skolotāju ar labām angļu
valodas zināšanām pusslodzes vai pilnas
slodzes darbam Jelgavā no septembra līdz
jūnija vidum ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. CV sūtīt pa e-pastu c.sanita@
inbox.lv. T.26456942 (Sanita Cvetkova).
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). Izdevīgi nosacījumi. T.29607937.

Meklē darbu
Elektromontieris. T.28880703.

Pārdod
Granti smilti, šķembas, zemi līdz 14 m3.
T.29576557.
Smilti, granti, šķembas, melnzemi.
T.26782868.
Jauktu malku. T.29507086.
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035

Foto: no HK
«Zemgale/LLU»
arhīva
pilsētā iezīmē H.Vasiļjevs.
Galvenais treneris neslēpj, ka sastāva
komplektācija būs sarežģīts process.
«Vienmēr gribas spēcīgu sastāvu.
Dažus spēlētājus es pazīstu, un ļoti
svarīgi, lai katrs komandā spēlētu savu
spēju robežās. Ir vajadzīgi meistarīgi
spēlētāji, kuri parāda ceļu jaunajiem.
To visu vajag apvienot, tad arī būs
rezultāts.» Treneris atklāj, ka šobrīd
ir daudz neskaidrību un vienošanās ir
uz nenoteiktu laiku, bet, lai darītu kaut
ko nopietni, ir vajadzīgs laiks. «Man
ir savas idejas – noteikti parādīsies
kaut kas jauns. Ne tikai hokejisti, bet
kopumā mūsu sniegumā būs nianses.
No treniņa to mēģināsim pārnest uz
spēli. Visiem priekšā ir liels darbs,»
sola H.Vasiļjevs.
Iepriekšējā sezona komandai nebija

īpaši sekmīga. Regulārajā turnīrā 30
spēlēs komanda iekrāja 54 punktus un
ieņēma ceturto vietu septiņu vienību
konkurencē, ar ko pietika, lai iekļūtu
izslēgšanas spēlēs. Diemžēl ceturtdaļfinālā mūsējie sērijā līdz trim uzvarām
ar 1:3 zaudēja Rīgas «Prizma» hokejistiem. Jaunajā sezonā startēs septiņas
komandas, un paredzēts, ka čempionāts sāksies jau 7. septembrī. «Laika ir
par maz, lai komanda sezonas sākumā
būtu labākajā formā. Nezinu, kāpēc
mums ir jāsāk tik agri. Neredzu jēgu
skriet pakaļ KHL. Normālās Eiropas
līgās sāk spēlēt septembra otrajā daļā.
Kaut kur skrienam. Gribam cīnīties
ar KHL. Kāpēc? Bet nu vienmēr ir tā:
galvenais ir komandas raksturs, gribasspēks un mēģinājums katru dienu kļūt
labākiem,» noslēgumā piebilst treneris.

Smilti, melnzemi, granti – ar piegādi vai
bez. T.27650077.
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
Akmeņogles, granulas, kokskaidu briketes.
Piegāde. T.26181848, 63080355.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434
Dārgi pērku apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Pērku cariskās Krievijas grāmatas.
T.29954171.
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c. senlietas.
Tūlītēja samaksa. Lielā iela 9. T.22182220.

Dažādi
Sertificēta skursteņslaucītāja
pakalpojumi. T.29265306.
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Kvalitatīvs dzīvokļu remonts. T.28861525.

FK «Jelgava» noslēdz spožo Eiropas līgas sezonu

Mainu lauku māju, 217 m2, 8 ha zemes, pret mazāku māju. Ar piemaksu.
T.25853933.

 Jānis Kovaļevskis

Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
likvidācija; pieteikumi tiesai – uzturlīdzekļi,
maksātnespēja. Raiņa 14. T.29179847

FK «Jelgava»
Eiropas līgā

Tieši pirms nedēļas vairāk
nekā 16 tūkstošu līdzjutēju klātbūtnē fantastiskā
futbola atmosfērā Jeruzalemē mūsu futbolisti ar 3:0
piekāpās spēcīgajam klubam «Beitar» un noslēdza
dalību Eiropas līgas 3.
kvalifikācijas kārtā. Līdz
tam divu spēļu summā tika
pārspēts Islandes «Breidablik» un titulētais Bratislavas
«Slovan».
FK «Jelgava» galvenais treneris Sauļus Širmelis pēc spēles Jeruzalemē atzina, ka laukumā bijušas
divas dažāda līmeņa komandas, kā
galvenos iemeslus šādam iznākumam
minot ne tikai meistarības trūkumu
atsevišķās spēles epizodēs, bet arī
sarežģīto spēļu grafiku. «Mums šī bija
jau devītā spēle mēneša laikā, bija
uzkrājies nogurums. Laukumā sūtījām pieredzējušākos spēlētājus, bet
arī viņiem uzdevums bija par grūtu.
«Beitar» pārliecinoši kontrolēja spēles
gaitu. Apsveicu viņus ar pelnītu uzvaru divu spēļu summā un vēlu veiksmi
nākamajās Eiropas līgas spēlēs. Tāpat

30.06.
«Breidablik» (Islande) –
FK «Jelgava» 2:3
07.07.
FK «Jelgava» –
«Breidablik» (Islande)
2:2

Pārvarot divas kvalifikācijas kārtas, FK «Jelgava» sasniedza savu vēsturiski labāko rezultātu Eiropas līgā. No sešām aizvadītajām spēlēm zaudēts tikai pēdējā cīņā pret «Beitar».
Foto: Ivars Veiliņš
vēlos pateikties «Beitar» faniem,
kuri ļāva mums spēlēt šādā futbola
atmosfērā. Tagad mums svarīgākais
ir pilnvērtīgi atjaunoties un pārslēgties uz čempionātu, kur situācija
turnīra tabulā ir ne mazāk sarežģīta,»
tā S.Širmelis, apzinoties, ka priekšā

spēles ar turnīra līderiem – Jūrmalas
«Spartaku» un «Ventspili».
Pirmo barjeru čempionātā jelgavnieki pārvarēja pirmdien, 8. augustā,
saspringtā spēlē Jelgavā pārspējot
liepājniekus (3:2). Nākamā spēle –
jau sestdien, 13. augustā, Slokā pret

Veicam visu veidu būvniecības darbus,
t.sk. dzīvokļu iekšdarbus. T.27570193
Granīta pieminekļi (Lietuva). Pirmd. –
piektd. no 9 līdz 18; sestd. no 9 līdz 14.
Skolotāju 1. T.29379052.
Pļauju zāli. T.25994203.

14.07.
«Slovan» (Slovākija) –
FK «Jelgava» 0:0

Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.

21.07.
FK «Jelgava» –
«Slovan» (Slovākija)
3:0

Zāģējam baļķus dēļos klienta sētā.
T.26547957.

28.07.
FK «Jelgava» –
«Beitar» (Izraēla)
1:1
04.08.
«Beitar» (Izraēla) –
FK «Jelgava» 3:0

turnīra līderiem «Spartaku», bet vēl
pēc nedēļas – 20. augustā – Zemgales Olimpiskajā centrā viesosies
ventspilnieki. Ja izdosies veiksmīgi
aizvadīt šīs spēles, mūsu futbolisti
būs pilnvērtīgi atgriezušies cīņā par
Virslīgas godalgām.

Kravu pārvadājumi. T.28127514.

Apbedīšanas piederumi, pieminekļi,
kapu labiekārtošana. T.29537176.
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.

Aizsaulē aizgājuši
IVANS JAKUŠEVS (1949. g.)
REGĪNA MAKSIMENKO (1925. g.).
Izvadīšana 11.08. plkst.12 Bērzu kapsētā.
MIRDZA LĀCE (1940. g.).
Izvadīšana 12.08. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 15. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province». (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2277.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 147.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Princese uz zirņa». Vācijas pasaku filma. 2010.g.
12.00 «Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas
svētki Aglonā. Svētā Mise».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 189. un 190.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 146.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2277.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 45.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Patiesības stunda».
21.30 TV PIRMIZRĀDE. «Mans tēvs baņķieris».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.50 ««Apple» viltus solījumi». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.50 «Nakts ziņas». 24.00 Olimpisko spēļu ziņas. 0.10 Laika ziņas.
0.15 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
1.10 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». ASV dok. seriāls. 2.sērija.

LTV7
6.00 «Pludmales volejbols».
6.50 «Basketbols vīriešiem». Ķīna – Serbija.
7.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
7.30 «Rio 2016 rīta apskats».
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
8.30 «Teniss».* Fināls vīriešiem.
11.10 «Pludmales volejbols».*
12.45 «Basketbols vīriešiem».* Ķīna – Serbija.
14.05 «Rio 2016 rīta apskats».*
14.55 «Kanoe airēšana». 1000 m distance vīriešiem.
15.25 «Rokasbumba vīriešiem». Polija – Slovēnija.
16.55 «Riteņbraukšana trekā».
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.15 «Volejbols vīriešiem». ASV – Meksika.
19.55 «Vingrošana». Finālsacensības vīriešiem un sievietēm.
21.00 «Olimpisko spēļu ziņas».
21.10 «Vingrošana». Finālsacensības vīriešiem un sievietēm.
22.15 «Olimpisko spēļu studija».
22.35 «Riteņbraukšana trekā».
23.30 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.40 «Riteņbraukšana trekā».
0.55 «Svarcelšana vīriešiem». Svara kategorija līdz 105 kg.
3.00 «Bokss».
4.20 «Basketbols vīriešiem». Lietuva – Horvātija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.05 «Pasaules spožākie talanti». TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 19.sērija.
11.45 «Samazini mani». Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 4.sērija.
15.30 TIEŠRAIDE. «Rio 2016. Vieglatlētika».
18.15 «Pasaules spožākie talanti». TV šovs.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 69.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 1.sērija.
23.15 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.20 «Amerikāņi 3». ASV seriāls. 2015.g. 13.sērija.
1.05 «Attīstības kods 2».
1.30 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 69.sērija.
2.15 TIEŠRAIDE. «Rio 2016. Vieglatlētika».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 15.sērija.
6.45 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
8.30 «Dzelzs vīrs». ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2008.g.
11.00 ««Gatavo 3» mežā».
11.35 «Māmiņu klubs».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 16.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 37. un 38.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 9.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 47.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 24.sērija.
17.55 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 48.sērija.
21.00 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 3». ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
0.00 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
0.30 «Elementāri, Vatson! 3». Seriāls. 24.sērija.
1.25 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 9.sērija.
2.20 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 37. un 38.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 48.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 16. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province». (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2278.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 148.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Rozamunde Pilčere. Pievilkšanās spēks».
Vācijas un Lielbritānijas melodrāma. 2015.g.
13.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».

13.20 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 16.sērija.
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 191. un 192.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 147.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2278.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 46.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Baiga vasara». Latvijas vēsturiska drāma (ar subt.). 2000.g.
23.20 «Nakts ziņas». 23.30 Olimpisko spēļu ziņas. 23.40 Laika ziņas.
23.45 «Rīgas svētki 2008. Aktieru koncerts».*
1.50 ««Apple» viltus solījumi». Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
6.15 «Pludmales volejbols».
7.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
7.30 «Rio 2016 rīta apskats».
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
8.30 «Svarcelšana vīriešiem».* Svara kategorija līdz 105 kg.
10.20 «Basketbols vīriešiem». Spānija – Argentīna.
12.00 «Pludmales volejbols».*
13.00 «Basketbols vīriešiem».* Lietuva – Horvātija.
14.30 «Bokss».*
15.10 «Rio 2016 rīta apskats».*
16.00 «Riteņbraukšana trekā».
17.50 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.05 «Kanoe airēšana».
19.00 «Basketbols sievietēm». 1/4 finālspēle. 2.puslaiks.
19.55 «Vingrošana». Finālsacensības vīriešiem un sievietēm.
21.00 «Olimpisko spēļu ziņas».
21.10 «Vingrošana». Finālsacensības vīriešiem un sievietēm.
22.00 «Olimpisko spēļu studija».
22.20 «Riteņbraukšana trekā».
23.30 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.40 «Riteņbraukšana trekā».
0.50 «Svarcelšana vīriešiem». Svara kategorija virs 105 kg.
2.55 «Bokss».
4.55 «Pludmales volejbols». Pusfināli.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Pasaules spožākie talanti». TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 20.sērija.
11.50 «Dora Helta. Apsveicam ar laimestu!» Vācijas komēdija. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 5.sērija.
15.30 TIEŠRAIDE. «Rio 2016. Vieglatlētika».
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 70.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Vēstule pudelē». Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
23.10 «Mīlas dēka 2». ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
0.25 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
1.05 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.30 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 65.sērija.
2.15 TIEŠRAIDE. «Rio 2016. Vieglatlētika».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 16.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 8.sērija.
8.10 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.10 «Bēthovens 5». ASV komēdija. 2003.g.
11.10 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 17.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 9.sērija.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 39. un 40.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 10.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 48.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 1.sērija.
17.55 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 49.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 3». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
23.00 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 21.sērija.
0.00 «Pēdējais cilvēks uz zemes». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
1.00 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
1.30 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 1.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 39. un 40.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 49.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 17. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province». (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2279.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 149.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Kur pazudis Elvis?» Latvijas komēdija. 2008.g.
12.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.05 «Brazīlija. Latviešiem pa pēdām».*
13.40 «Zaķīšu pirtiņa». Animācijas filma.
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 193. un 194.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 148.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2279.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 47.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Par mīlestību pašreiz nerunāsim».
Rīgas kinostudijas drāma. 1988.g.
23.00 «Nakts ziņas». 23.10 Olimpisko spēļu ziņas. 23.20 Laika ziņas.
23.25 «Zebra».
23.40 «Midsomeras slepkavības 9». Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.25 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.

TV PROGRAMMA
LTV7
6.50 «Basketbols sievietēm». 1/4 fināls.
7.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
7.30 «Rio 2016 rīta apskats».
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
8.30 «Svarcelšana vīriešiem».* Svara kategorija virs 105 kg.
10.20 «Pludmales volejbols». Pusfināli.
12.10 «Pludmales volejbols».* Pusfināli.
13.10 «Bokss».*
14.30 «Rio 2016 rīta apskats».*
15.00 «Kanoe vīriešiem».
15.30 «Rio 2016 rīta apskats».*
15.50 «Rokasbumba vīriešiem». 1/4 fināls.
17.25 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
17.40 «Basketbols vīriešiem». 1/4 fināls.
18.45 «Bokss».*
19.25 «BMX riteņbraukšana».
21.25 «Olimpisko spēļu ziņas».
21.35 «Olimpisko spēļu studija».
21.55 «Futbols». Pusfināls.
23.55 «Olimpisko spēļu ziņas».
0.05 «Bokss».
0.30 «Basketbols vīriešiem». 1/4 fināls.
2.30 «Rokasbumba vīriešiem». 1/4 fināls.
4.00 «Pludmales volejbols sievietēm». Finālspēle par 3./4.vietu.
4.50 «Bokss».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Pasaules spožākie talanti». TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 21.sērija.
11.45 «Vēstule pudelē». Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 6.sērija.
15.30 TIEŠRAIDE. «Rio 2016. Vieglatlētika».
19.05 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 71.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 11.sērija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Turpini filmēt». ASV šausmu filma. 2014.g.
23.45 TIEŠRAIDE. «Rio 2016. Vieglatlētika».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 17.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.10 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.10 «Atdodiet Bīveram divriteni!» ASV komēdija. 1997.g.
11.10 «Drošības aģenti VAIROGS 3». ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 18.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 41. un 42.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 11.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 49.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 2.sērija.
17.55 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 50.sērija.
21.00 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 9.sērija.
22.00 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.). 10.sērija.
0.10 «Ģēnijs uzvalkā 3». Seriāls. 12.sērija.
1.05 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
2.30 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 41. un 42.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 50.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 18. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province». (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2280.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 150.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Folkloras
konkursu uzvarētāju koncerts «Gudru ņēmu padomiņu»».*
13.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.30 «Zebra».*
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 195. un 196.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 149.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2280.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 48.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Velomūzika. No Sakstagala līdz Raunai».
Dokumentāla filma.
22.20 «Lilīhammera 3». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.20 Olimpisko spēļu ziņas. 23.30 Laika ziņas.
23.35 «Brazīlija. Latviešiem pa pēdām».*
0.05 «Personība. 100 g kultūras».* Režisors A.Karapetjans.
1.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
6.00 «Pludmales volejbols sievietēm». Finālspēle.
7.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
7.30 «Rio 2016 rīta apskats».
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
8.30 «Basketbols vīriešiem».* 1/4 fināls.
10.10 «Rokasbumba vīriešiem».* 1/4 fināls.
11.40 «Pludmales volejbols sievietēm».* Finālspēle par 3./4.vietu.
14.05 «Rio 2016 rīta apskats».*
14.55 «Kanoe airēšana».
16.10 «Brīvā cīņa sievietēm».
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.15 «Brīvā cīņa sievietēm».
19.00 «Triatlons».
19.25 «BMX riteņbraukšana». 1/4 fināli.
20.35 «Bokss».
21.20 «Olimpisko spēļu ziņas».

Ceturtdiena, 2016. gada 11. augusts
21.30 «Olimpisko spēļu studija».
21.55 «Brīvā cīņa sievietēm». Svara kategorija līdz 63 kg. Fināls.
23.40 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.50 «Brīvā cīņa sievietēm». Svara kategorija līdz 63 kg. Fināls.
1.00 «Basketbols sievietēm». 1/2 fināls.
2.50 «Volejbols sievietēm». 1/2 fināls.
4.00 «Pludmales volejbols vīriešiem». Finālspēles.
4.50 «Bokss».
5.55 «Pludmales volejbols vīriešiem». Finālspēles.

LNT
5.05 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Pasaules spožākie talanti». TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 22.sērija.
11.45 «Rozamunde Pilčere. Sieviete uz klints».
Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 7.sērija.
15.30 TIEŠRAIDE. «Rio 2016. Vieglatlētika».
22.25 «LNT ziņas».
23.00 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
23.55 «Galileo 3».
0.35 TIEŠRAIDE. «Rio 2016. Vieglatlētika».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8».
Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 18.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4».
Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.10 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
9.10 «Absolvente». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
11.10 «Drošības aģenti VAIROGS 3».
ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 19.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 43. un 44.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 12.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 50.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 3.sērija.
17.55 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 51.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Trīs dienas, lai nogalinātu».
ASV spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.20 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
1.25 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 12.sērija.
2.20 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 43. un 44.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 51.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 19. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province». (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 2.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 151.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 1.sērija.
12.10 «Personība. 100 g kultūras».*
13.10 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.30 «Meža sargi». Animācijas filma.
13.43 «Avārijas brigāde. Lidosta». Animācijas filma.
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 197. un 198.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 150.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Aveņu vīns».
Rīgas kinostudijas detektīvfilma. 1984.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Olimpisko spēļu ziņas.
21.08 Laika ziņas.
21.15 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.10 Olimpisko spēļu ziņas.
23.20 Laika ziņas.
23.25 «Rio 2016». Koncerts.
1.30 «Sporta leģenda. Uļjana Semjonova».*
2.35 «Lilīhammera 3». Seriāls. 8.sērija.
3.25 «Midsomeras slepkavības 9». Detektīvseriāls. 3.sērija.

LTV7
7.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
7.30 «Rio 2016 rīta apskats».
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
8.30 «Basketbols sievietēm».* 1/2 fināls.
10.10 «Rokasbumba sievietēm». 1/2 fināls.
11.20 «Pludmales volejbols vīriešiem».* Finālspēles.
13.20 «Bokss».*
14.10 «Rio 2016 rīta apskats».*
15.00 «Kanoe airēšana».
16.45 «Volejbols sievietēm».* 1/2 fināls.
17.55 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.10 «Rokasbumba sievietēm». 1/2 fināls.
19.25 «BMX riteņbraukšana».
21.00 «Olimpisko spēļu ziņas».
21.10 «BMX riteņbraukšana».
21.45 «Olimpisko spēļu studija».
22.05 «Basketbols vīriešiem». 1/2 fināls.
23.30 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.40 «Modernā pieccīņa sievietēm».
0.50 «Basketbols vīriešiem». 1/2 fināls.
2.40 «Rokasbumba vīriešiem». 1/2 fināls.
4.20 «Volejbols vīriešiem». 1/2 fināls.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Pasaules spožākie talanti». TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 23.sērija.
11.45 «Uta Danella. Eva». Vācijas drāma. 2003.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 TIEŠRAIDE. «Rio 2016. Vieglatlētika».
18.20 «Pasaules spožākie talanti». TV šovs.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 72.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 TIEŠRAIDE. «Rio 2016. Vieglatlētika».
22.15 «Elpojiet dziļi!» Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1967.g.
0.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.50 «Galileo 3».
2.10 TIEŠRAIDE. «Rio 2016. Vieglatlētika».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 19.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4».
Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.10 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
8.40 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
9.10 «Džūdijas Mūdijas aizraujošā vasara». Ģimenes komēdija.
11.10 «Nozieguma skelets 10». Seriāls. 19.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 20.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 45. un 46.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 13.sērija.
16.30 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 16.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 4.sērija.
17.55 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 9. un 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Hērbijs: pilnā aprīkojumā». ASV komēdija. 2005.g.
22.20 «Septiņi psihopāti».
Lielbritānijas kriminālkomēdija. 2012.g.
0.40 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
1.05 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
1.35 «Pēdējais īstais vīrs 4». Seriāls. 16.sērija.
2.00 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 13.sērija.
2.55 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 45. un 46.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 20. augusts
LTV1
5.00 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Kraukšķītis; Sārtulis; Zīļuks». Animācijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Petsons un Finduss. Aizmirstprasme».
Animācijas filma (ar subt.). 2010.g.
11.50 «Varžu karalis». Vācijas pasaku filma. 2008.g.
13.00 «Balss pavēlnieks».*
14.35 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
15.30 «Olimpisko spēļu ziņas».
15.35 «Kūku kari».*
16.30 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 8.sērija.
17.00 «Mājdzīvnieki: Mīluļi ar savvaļu sirdī». Dok.filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.25 «Lucavsala. Piemēslot aizliegts!» Dokumentāla filma.
18.50 «Ielas garumā». Salas pagasts. Spuņciema iela.
19.20 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 39. un 40.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Par puķi, tevi un mani». Kuldīgas svētku koncerts.
23.45 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.55 «Rio 2016». Koncerts.
2.05 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti».
Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
3.45 «Rīgas svētku lielkoncerts «Rīgas sirds»».*

LTV7
6.15 «Bokss».
7.20 «Rio 2016 rīta apskats».
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
8.30 «Olimpisko spēļu studija».
9.00 «Basketbols vīriešiem».* 1/2 fināls.
10.45 «Rokasbumba vīriešiem».* 1/2 fināls.
12.15 «Volejbols vīriešiem».* 1/2 fināls.
14.10 «Rio 2016 rīta apskats».*
15.00 «Kanoe airēšana».
16.30 «Bokss».
17.20 «Basketbols sievietēm». Spēle par 3.vietu. 1.puslaiks.
18.10 «Olimpisko spēļu ziņas».
18.20 «Basketbols sievietēm». Spēle par 3.vietu. 2.puslaiks.
19.10 «Volejbols sievietēm». Spēle par 3.vietu.
21.00 «Olimpisko spēļu ziņas».
21.10 «Olimpisko spēļu studija».
21.30 «Basketbols sievietēm». Finālspēle.
23.30 «Futbols». Finālspēle. 1.puslaiks.
0.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
0.30 «Futbols». Finālspēle. 2.puslaiks.
1.25 «Rokasbumba sievietēm». Fināls.
3.00 «Bokss».
4.15 «Volejbols sievietēm». Fināls.

LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 1.sērija.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.30 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 10.sērija.
7.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 21.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Latvijas faili. Māris Štrombergs». Dokumentāla filma.
11.05 «Bīsties – atvaļinājums! 2». ASV dokumentāls seriāls. 8.sērija.
12.00 «Mis Mārpla 2». Lielbritānijas detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
14.30 «Vecpuisis 13». ASV realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Vecpuisis 13». ASV realitātes šovs. 6.sērija. Turpinājums.
18.10 «Mīlestības pārsteigtie». Kanādas romantiska komēdija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.10 «Mans bērns var!? 2». TV šovs.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 11. augusts
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Skandalozā lēdija V».
ASV vēsturiska drāma. 2015.g.
0.05 «Grēcīgā mīla». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
1.45 «Galileo 3».
2.10 TIEŠRAIDE. «Rio 2016. Vieglatlētika».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8».
Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
5.50 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 3.sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.10 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
8.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
9.35 «Amerikāņu nindzjas 2». ASV šovs.
10.35 «Autoziņas».
11.05 «Garšas mednieki 2».
12.35 «Trīs spēkavīri. Gājiens ar zirgu». Animācijas filma. 2015.g.
14.05 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 9.sērija.
15.05 «Absolvente». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
17.00 «Hērbijs: Pilnā aprīkojumā». ASV komēdija. 2005.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Princese un varde». ASV animācijas filma. 2009.g.
21.35 «Viss par Stīvu». ASV komēdija. 2009.g.
23.40 «Rozā panteras atriebība». ASV komēdija. 1978.g.
1.50 «Trīs dienas, lai nogalinātu». ASV spraiga sižeta filma.
3.50 «Garšas mednieki 2».
4.25 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 21. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Resgalības; Resgalības 3; Resgalības 4». Animācijas filmas.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
9.55 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.25 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 17.sērija.
10.55 «Deivids Sušē pa svētā Pētera pēdām».
Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 TIEŠRAIDE. «Ekumēnisks dievkalpojums, veltīts
Latvijas Republikas valstiskā statusa atjaunošanas
25.gadadienai». Pārraide no Doma baznīcas.
13.25 «Aculiecinieks».*
13.45 TIEŠRAIDE. «Latvijas Republikas valstiskā statusa atjaunošanas
25.gadadienai veltītā svinīgā sēde pie Brīvības pieminekļa».
x15.10 «Olimpisko spēļu ziņas».
15.15 «Mans zaļais dārzs».*
15.50 «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 39. un 40.sērija.
17.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.25 «Aizņemties līgavaini». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
20.30 «Panorāma». 20.55 JAUNA SEZONA. «De facto».
21.30 «Latvijas Republikas valstiskā statusa atjaunošanas
25.gadadienai veltītais koncerts Dzintaru koncertzālē».
23.05 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.15 «Mājdzīvnieki: Mīluļi ar savvaļu sirdī».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.15 «Mana dziesma».*
1.30 «LTV portretu izlase».* Māris Štrombergs, BMX riteņbraucējs.
2.00 TIEŠRAIDE. «Rio 2016. Olimpisko spēļu noslēguma ceremonija».
5.05 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*

LTV7
6.30 «Modernā pieccīņa vīriešiem».
7.20 «Rio 2016 rīta apskats».
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
8.30 «Olimpisko spēļu studija».
9.00 «Rokasbumba sievietēm».* Fināls.
10.40 «Bokss».*
11.55 «Volejbols sievietēm».* Fināls.
14.05 «Triatlons sievietēm».
14.30 «Rio 2016 rīta apskats».*
15.20 «Volejbols vīriešiem». Spēle par 3.vietu.
17.30 «Basketbols vīriešiem». Spēle par 3.vietu. 1.puslaiks.
18.10 «Olimpisko spēļu ziņas».
18.20 «Basketbols vīriešiem». Spēle par 3.vietu. 2.puslaiks.
19.15 «Rokasbumba vīriešiem». Spēle par 3.vietu.
19.50 «Rokasbumba vīriešiem». Finālspēle.
21.30 «Olimpisko spēļu ziņas».
21.40 «Basketbols vīriešiem». Finālspēle. 1.puslaiks.
22.30 «Olimpisko spēļu studija».
22.40 «Basketbols vīriešiem». Finālspēle. 2.puslaiks.
23.40 «Olimpisko spēļu ziņas».
23.50 «Volejbols vīriešiem». Finālspēle.
1.50 «2016.gada vasaras olimpiskās spēles Rio.
Noslēguma ceremonija».
4.45 «Bokss». Fināli.

LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 2.sērija.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.30 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 11.sērija.
7.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Jauniņā 4». Seriāls. 22.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mīlestības pārsteigtie». Kanādas romantiska komēdija. 2015.g.
11.50 «Karamba!» Humora raidījums.
12.05 «Mans bērns var!? 2». TV šovs.
13.00 «Manas mātes lāsts».
ASV traģikomēdija. 2012.g.

15.00 «Pasaules spožākie talanti». TV šovs.
15.30 TIEŠRAIDE. «Rio 2016. Vieglatlētika».
18.15 «Pasaules spožākie talanti». TV šovs.
19.00 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.15 «Latvijas faili. Pērkons dārd». Latvijas dokumentāla filma.
21.15 «Izdzīvotāji 30». ASV realitātes šovs. 2015.g. 12.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Īstā meitene». ASV melodrāma. 2015.g.
23.55 «Purvāji 4». ASV seriāls. 6.sērija.
0.45 «Mīlas atklāsme». Vācijas melodrāma. 2005.g.
2.15 «Uta Danella. Eva». Vācijas drāma. 2003.g.
3.45 «LNT brokastis».
4.30 «Galileo 3».

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8».
Seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
5.50 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 4.sērija.
6.55 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā 2».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
12.00 «Bēthovena zvaigžņu stunda».
ASV ģimenes komēdija. 2008.g.
14.05 «Viss par Stīvu». ASV komēdija. 2009.g.
16.05 «Princese un varde». ASV animācijas filma. 2009.g.
18.00 «Amerikāņu nindzjas 2». ASV šovs.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 ««Nekā personīga» piedāvā: Gulbju ezers».
20.10 «Dzelzs vīrs 2».
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2010.g.
22.55 «Dantes smaile». ASV katastrofu filma. 1997.g.
1.00 «Septiņi psihopāti». Lielbritānijas kriminālkomēdija. 2012.g.
2.55 «Trīs spēkavīri. Gājiens ar zirgu».
Krievijas animācijas filma. 2015.g.
4.05 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
4.50 «TV3 ziņas».

Loģistikas firma SIA «Girtekos Logistika»
(reģ.Nr.40103168500)
Adrese: «Šarlotes», Grēnes,
Olaines pag., Olaines novads, LV-2127
piedāvā darbu:
• KRĀVĒJAM(-AI)/IEPAKOŠANAS OPERATORAM(-EI);
• ELEKTROKRĀVĒJA OPERATORAM(-EI) ar autokrāvēja
vai elektrokrāvēja vadītāja apliecību un pieredzi darbā ar
elektrisko augstpacēlāju (9 – 12 m augstumā);
• ELEKTROKĀRA VADĪTĀJAM(-AI) ar autokrāvēja vai
elektrokāra vadītāja apliecību un pieredzi darbā ar
elektrokāru vai autokāru.
E-pasts: jelena.vasiljeva@girteka.eu.
Papildu informācija pa tālruni 22720722 (Jeļena),
27755010 (Vilhelms).

Nāc un veido savu karjeru
Jelgavas Amatu vidusskolā!

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar
iespējām apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt
zināšanas citos ezotēriskos virzienos atsevišķos
lekciju kursos (numeroloģija, hiromantija, rūnas u.c).
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.
Informācija – www.astrologijelgava.lv.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»
turpina uzņemt bērnus
no 1,6 līdz 6 gadu vecumam.
Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63011290, 20021871, 26448426.
SIA «Spectre Latvia» (reģ.Nr.40003527355)
aicina savai komandai pievienoties

KVALIFICĒTAS(-US) ŠUVĒJAS(-US)
darbam Kalnciemā.

Uzņēmums piedāvā:
• visas sociālās garantijas;
• divu nedēļu apmaksātu apmācību kursu šūšanā;
• kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
• bezmaksas nokļūšanu Kalnciemā no Jelgavas un
Jūrmalas un atpakaļ (ieskaitot apdzīvotas vietas, kas
ir pa ceļam minētajā maršrutā), daļēji apmaksātas
transporta izmaksas, ja nav šajā maršrutā;
• daļēji apmaksātas pusdienas;
• daļēju medicīnas/veselības apdrošināšanas
izdevumu kompensāciju;
• draudzīgu kolektīvu, gaišas telpas, labiekārtotu darba
vidi, mūsdienīgu darba aprīkojumu.
Pieteikumu sūtīt pa e-pastu santa.goleva@spectre.lv
vai zvanīt pa tālruni 26330630.

Turpinās dokumentu pieņemšana
Pēc pamatskolas
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists
Grāmatvedis
Tērpu stila speciālists
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Konditors
Pavārs
Frizieris

Mācību
ilgums
gados
4
4
4
4
4
3
3
3

Ar 7 klašu izglītību

Montāžas darbu atslēdznieks

Ar 8 klašu izglītību
Pavāra palīgs

3
2

Pēc vidusskolas – ES fondu projekts «Sākotnējās profesionālās
izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros»
Viesmīlis
Grāmatvedis
Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Frizieris
Vizāžists

No 17 gadu vecuma ar pamatizglītību
Atslēdznieks
Virpotājs
Frēzētājs
Pavārs
Šuvējs

1,5
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
1

Papildu informācija un pieteikšanās – Akadēmijas ielā 25, Jelgavā, LV-3001.
Tālrunis 3022610, e-pasts avsk@izglitiba.jelgava.lv; www.javs.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

7

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības augustā un septembrī
Vizāžas tehnoloģijas
23.08., 30.08., 06.09.
Manikīra un pedikīra tehnoloģijas
24.08., 14.09., 05.10.
Gēla nagu modelēšana
12.08., 26.08., 09.09.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
22.08., 05.09., 19.09.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)22.08., 05.09., 19.09.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
17.08., 31.08., 07.09.
Skropstu ilgviļņi
17.08., 31.08., 07.09.
Vaksācija
16. – 17.08., 13. – 14.09.
Solāriju darbinieku apmācība
06.09., 05.10., 07.11.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
15.08., 29.08., 12.09.
Nagu dizains
25.08., 08.09., 22.09.
Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.
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Pasākumi pilsētā
12. augustā pulksten 15 – Starptautiskā jaunatnes diena. Latvijas pašvaldību un
nevalstisko organizāciju aktivitātes, orientēšanās un Jelgavas pilsētas «Basta» futbola
turnīra noslēguma posms (Jelgavas 6. vidusskolā).
13. augustā pulksten 11 – Zinību dienai veltīts pasākums – tirdziņš (Zemgales
Olimpiskajā centrā).
13. augustā pulksten 18 – «Rumbas kvarteta» koncerts un zaļumballe «Jaunības
atmiņās...». Jaunā diska «Cita dziesma» prezentācija. Biļešu cena iepriekšpārdošanā
– € 7; norises vietā – € 9 (Pasta salā).
19. augustā pulksten 18 – ekskursija kājām «Zudušos Jelgavas dārgumus meklējot». Sākums – no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa. Pieteikšanās pa tālruni 28677630.
Dalības maksa – € 1; bērniem līdz piecu gadu vecumam – bez maksas.
19. augustā pulksten 20 – TV3 pilngadības kabarē. Grandiozajā šovā piedalīsies
«Cabaret» dīvas E.Rozentāle un A.Vītoliņa, kā arī R.Eilands, dejotāji, akrobāti, TV3
seriālu aktieri un ētera personības. Režisors V.Runtulis. Biļešu cena – € 12 – 70 (Zemgales Olimpiskajā centrā).
20. augustā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Tā saimnieko Jelgavas novadā». Iespēja iepazīt tradicionālus un mazāk zināmus saimniekošanas veidus laukos,
viesojoties Svētes un Zaļenieku pagastā. Sākums – no Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa. Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Maksa par objektu apmeklējumu – € 6,50.
22. un 24. augustā – Ukraiņu kultūras dienas Jelgavā: 22. augustā pulksten
17 – ukraiņu fotomākslinieces Natālijas Kravecas fotoizstādes «Patiess skaistums»
atklāšana (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4); 24. augustā pulksten
18 – koncerts «Jautrais gadatirgus» (kultūras namā).
23. augustā pulksten 14 – Staļinisma un nacisma upuru atceres diena (Svētbirzī).
27. augustā pulksten 9 – XVI Vispārējie piena, maizes un medus svētki (Hercoga
Jēkaba laukumā). No pulksten 14 – XIV Piena paku laivu regate (Lielupes promenādē,
Pasta salā).
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Ceturtdiena, 2016. gada 11. augusts

TV3 aicina uz
pilngadības kabarē

Izzināsim Jelgavu
dažādos vēstures posmos!
 Jana Bahmane

Piektdien, 19. augustā, pulksten 18 ar ekskursiju kājām
«Zudušos Jelgavas dārgumus
meklējot» tiks aizsākts ekskursiju cikls, kurā jelgavnieki varēs
iepazīties ar mūsu pilsētu
četros vēstures posmos. Interesenti gides Signes Lūsiņas
pavadībā varēs izzināt Jelgavu hercogu Ketleru, hercogu
Bīronu, Latvijas brīvvalsts un
padomju laikos.
«Ideja brieda jau sen, un šajā laikā
savākts daudz materiālu par Jelgavas
vēsturi. Paralēli apkopoju jelgavnieku
atmiņas par pilsētu dažādos laika posmos,
un šajā darbā man palīdz Jelgavas Valsts
ģimnāzijas audzēkņi, aptaujājot savas vecmāmiņas, vectētiņus un citus tuviniekus,»
ekskursiju cikla tapšanu raksturo S.Lūsiņa. «Piemēram, kāds skolēns uzklausījis
savas vecmāmiņas, kura strādājusi Jelgavas 2. bērnudārzā par audzinātāju un
darbojusies komjaunatnes organizācijā
par šūniņas vadītāju, stāstu. Septiņdesmitajos gados bērniem bijis jāmāca dzejolīši
par padomju tematiku, un neesot izticis
arī bez kurioziem. Bijis tāds dzejolis: Viņam (Ļeņinam) pie Volgas (upes Krievijā)
šūpulis kārts... Bērni sapratuši, ka maza
bērna šūpulītis piekārts pie vieglās automašīnas «Volga»,» jelgavnieces atmiņas

atstāsta gide. Ekskursiju cikla «Zudušos
Jelgavas dārgumus meklējot» dalībnieki
iepazīsies arī ar šādiem ikdienas stāstiem,
kā arī pētīs konkrētā Jelgavas vēstures
posma liecības pilsētā, noskaidros, kādi
objekti kur atradušies, kādi cilvēki dzīvojuši Jelgavā, kā viņi ģērbušies un ko ēduši.
Cikla pirmajā ekskursijā, kas notiks
19. augustā, jelgavnieki varēs izzināt,
kāda bija mūsu pilsētas ikdiena hercogu
Ketleru laikā. «Ar vēstures liecībām ir
dažādi – daudz jālasa, jāmeklē daudzveidīgi resursi, jāpēta arhīvu materiāli,
jālasa senas avīzes. Piemēram, par dzīvi
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā ļoti daudz
var uzzināt tā laika Jelgavas avīzēs – īpaši
sludinājumu sadaļā. Daudz atmiņu par
Jelgavu ir to trimdas rakstnieku darbos,
kuri šeit dzimuši, auguši vai mācījušies.
Man ļoti palīdz un materiālus iesaka ilggadēja Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja
Dzintra Skaidrīte Meijere,» stāsta gide.
S.Lūsiņa atklāj, ka, spriežot pēc jau aizvadītām ekskursijām, interesentu loks ir
daudzveidīgs, tādēļ arī uz šīm ekskursijām
aicināts ikviens jelgavnieks un pilsētas viesis. «Plānoju šīs ekskursijas piedāvāt arī
skolām, jo domāju, ka tās varētu palīdzēt
skolēniem apgūt Latvijas vēsturi,» stāsta
gide S.Lūsiņa.
Ekskursija 19. augustā pulksten 18
sāksies no Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa. Dalības maksa – 1 eiro. Pieteikties
ekskursijai var pa tālruni 28677630 vai
e-pastu signe.lusina@inbox.lv.

Var pieteikties konkursam
«Biezpiena un maizes gardumi
uz svētku galda»
 Jana Bahmane

Piena, maizes un medus
svētku laikā, 27. augustā,
Hercoga Jēkaba laukumā
jau otro gadu notiks konkurss «Biezpiena un maizes
gardumi uz svētku galda».
Tā dalībnieku uzdevums
būs pagatavot biezpiena
un maizes cienastu, kurš var
būt gan salds, gan sāļš un
kura svars ir četri kilogrami,
kā arī sastāvā obligāti jābūt
izmantotam biezpienam
un maizei, pārējie produkti
– pēc izvēles. Konkursa dalībnieki var pieteikties līdz
20. augustam.
Konkursa mērķis ir popularizēt
Latvijā ražotā biezpiena un maizes
izmantošanu konditorejas un kulinārijas izstrādājumu gatavošanā, izstrādāt
jaunas vai uzlabot esošās biezpiena un
maizes svētku gardumu receptes, kuru

sastāvā izmantots Latvijā ražotais
biezpiens, ceptā maize un citi saderīgi
produkti, kā arī apkopot un popularizēt novadu konditoru un kulināru
pieredzi. Konkursā tiks vērtēta idejas
oriģinalitāte, produkta noformējums,
garša, receptūra un konkursanta
prasme prezentēt izgatavoto cienastu.
Konkurss norisināsies četros posmos
– Skrundā, Smiltenē, Rēzeknē un
Jelgavā –, un trīs prasmīgākie kulināri
katrā pilsētā dāvanā saņems apmaksātu trīs dienu iepazīšanās braucienu
uz Briseli un Eiropas Parlamentu, kā
arī balvu un diplomu.
Konkursu organizē biedrība «Siera
klubs» un Latvijas Maiznieku biedrība
sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādi «Kultūra» un Latvijas
piena pārstrādes un maizes ražošanas
uzņēmumiem.
Pieteikt savu dalību konkursā var
līdz 20. augustam pa e-pastu sieraklubs@inbox.lv. Piedalīties konkursā aicināta jebkura fiziska vai juridiska
persona.

Foto: publicitātes
 Jana Bahmane

Telekanāls TV3 piektdien, 19. augustā, ar vērienīgu koncertizrādi
«TV3 pilngadības kabarē» Zemgales Olimpiskajā centrā pulksten 20
atzīmēs savu astoņpadsmito gadadienu. Pasākuma laikā skatītāji
varēs izbaudīt džeza mūzikas ceļojumu Latvijā iemīļotu vokālistu
pavadībā, dzīvot līdzi kanāla skatītāko seriālu varoņu priekšnesumiem, kā arī iepazīties ar TV3 personību atmiņu stāstiem. «Tas ir
laiks, ko ar nepacietību gaida katrs jaunietis un domā, ka pilngadība
būs neierobežota brīvība, pārredzams un taisns dzīves ceļš,» TV3
pilngadību ar cilvēka dzīves ritējumu salīdzina pasākuma režisors
Viktors Runtulis.
Telekanāla jubilejas kabarē producents
Sandis Mohovikovs stāsta, ka Jelgava pasākuma norisei izvēlēta tādēļ, ka organizatoriem izveidojusies veiksmīga sadarbība
ar mūsu pilsētu un Zemgales Olimpisko
centru, kurā pagājušā gada nogalē TV3
ieskandināja jaunā gada atnākšanu ar
koncertizrādi «Mirklis pirms pusnakts».

«Jelgava ir lieliska vieta ar piemērotu
infrastruktūru,» vērtē S.Mohovikovs.
Organizatori atklāj, ka skatītāji pasākuma laikā varēs atbrīvoties no ikdienas «rāmjiem», ielūkojoties aizliegtajā
pasaulē, kurā valda bezrūpīga rotaļa un
kaisle. «Astoņpadsmit gadu laikā TV3
piedzīvojis daudzus aizraujošus mirkļus,

un tieši mūsu skatītāji ir tie, kas iedvesmo
mūs radīt aizvien jaunus stāstus, lai kopā
priecātos, pārdzīvotu, smietos, lepotos,
iedvesmotos. Pateicībā par saņemto
mīlestību vēlamies TV3 astoņpadsmit
gadus nosvinēt ar vērienu – kopā ar mūsu
uzticīgajiem skatītājiem un kanāla darbiniekiem,» jelgavniekus un pilsētas viesus
uz pasākumu aicina «MTG TV Latvia»
vadītāja Baiba Zūzena.
Vērienīgajā kabarē izrādē piedalīsies
dziedātāji Elza Rozentāle, Aija Vītoliņa
un Ralfs Eilands, aktieri Ģirts Ķesteris,
Karīna Tatarinova, Evija Skulte, kā arī
TV3 personības Evelīna Strazdiņa, Arnis
Krauze, Juris Šteinbergs un daudzi citi.
Pasākumu programmu bagātinās arī
akrobāti un dejotāji.
Biļešu cena – no 12 līdz 70 eiro. Biļetes
var iegādāties Jelgavas kultūras namā
un «Biļešu paradīzes» kasēs visā Latvijā.

Mākslinieki iedvesmojas no vides,
kurā gleznojis Janis Rozentāls
 Jana Bahmane

No 4. augusta Jelgavas pilsētas
bibliotēkas galerijā skatāma
Jelgavas mākslinieku plenēra
izstāde «Pa Jaņa Rozentāla
pēdām», kas veltīta UNESCO
izsludinātajam J.Rozentāla
gadam. «Gada sākumā, vēl
nezinot, ka gads tiks izsludināts par J.Rozentāla gadu,
Mākslinieku biedrība nolēma
doties uz Saldu. Tā šovasar no
18. līdz 24. jūlijam strādājām
šajā kādreiz nelielajā Kurzemes miestā, kur nākamais
mākslinieks uzsāka skolas
gaitas, šeit tapa arī šodien
tik populārais diplomdarbs
«No baznīcas» («Pēc dievkalpojuma»),» stāsta Jelgavas
Mākslinieku biedrības vadītājs
Māris Brancis.
Atklājot izstādi, Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa, sacīja, ka
šī bibliotēkai ir īpaša reize, jo klātesošie
galerijā var sajust gaisā virmojošo krāsas
smaržu, kas parāda, ka darbi ir nupat
uzgleznoti. «Šajos darbos var sajust dzīvību un mākslinieku otu pieskārienu,»
tā L.Zariņa. Plenērā apskatāmo mākslinieku darbos vērojama bagātīga tehniku
daudzveidība – tajos izmantota eļļa, akrils,
akvarelis, pastelis, jauktas tehnikas –, un
izstādi papildina arī fotomākslas darbi.

Foto: Austris Auziņš
Pavadot nedēļu Saldū, mākslinieki patiesi iepazinuši un iemīlējuši šo pilsētu,
iedvesmojoties no dabas ainavām, kas
citā interpretācijā rotājas J.Rozentāla
gleznās. «Mēs dzīvojām Cieceres internātpamatskolas kopmītnēs, kas, var pat
teikt, atrodas Cieceres upes krastā netālu
no tām vietām, ko daudzkārt gleznojis
J.Rozentāls. Gandrīz vai katrs no plenēra
dalībniekiem piestāja vienā vai otrā vietā
un arī skicēja šo glezniecisko, līkumoto,
akmeņaino, visai straujo Cieceres upīti,»
tā M.Brancis.
Izstāde Jelgavas pilsētas bibliotēkā
skatāma līdz 4. septembrim. Pēc tam tā
tiks eksponēta Saldū.
Mākslinieki atzīst, ka šāds plenērs ir
būtisks – tas ir gan radošs darbs, gan
gara atpūta, kas ļauj atkāpties no ikdienas steigas. «Plenērs – tā ir kopā būšana.
Mākslinieks pēc dabas ir individuālists,

un plenērs ir iespēja ieraudzīt, kā pasauli
tver kāds cits, šeit var rast domubiedrus,»
skaidro Jelgavas Mākslinieku biedrības
vadītājs.
Izstādē «Pa Jaņa Rozentāla pēdām»
skatāmi mākslinieku Andas Kalniņas, Initas Vilks, Ulda Zutera, Annas Kaltiginas,
Katrīnas Vīnertes, Kaspara Iljina, Ditas
Veģes, Ilmāra Drīliņa, Ilonas Drīliņas,
Silvijas Meškones, Ineses Mīlbergas, Arņa
Ozola, Ritmas Lagzdiņas un Valdemāra
Kokoreviča darbi.
J.Rozentāls (1866 – 1916) ir viens no nacionālās glezniecības skolas pamatlicējiem
un Baltijas mākslas modernizētājiem, kas
19. un 20. gadsimtu mijā latviešu profesionālo mākslu pietuvināja Eiropas līmenim
un kura radošais veikums ir ietverts arī
Latvijas kultūras kanona sarakstā. 2016.
gada 15. janvārī oficiāli tika atklāts J.Rozentāla jubilejas gads.

