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Atsevišķām
mājām
karstais ūdens
nebūs no
pirmdienas
 Sintija Čepanone

Par nedēļu vēlāk nekā
sākotnēji plānots karstā ūdens piegāde tiks
pārtraukta atsevišķām
mājām Zirgu, Stacijas,
Mātera, Rūpniecības,
Palīdzības ielā un Zemgales prospektā. Šo ielu
posmos siltumtrases renovācijas darbi notiks no
13. līdz 30. augustam.

Viens no iespaidīgākajiem elementiem rekonstruētajā Čakstes bulvārī būs strūklaka,
kas atgādina ūdenskritumu. Pilsētas Būvvaldes ainavu arhitekts Andrejs Lomakins
uzskata, ka tā nākotnē varētu kļūt par iecienītu jelgavnieku tikšanās vietu.

Foto: no SIA «Tilts» arhīva
 Ilze Knusle-Jankevica

Apveidus sāk iegūt
strūklaka Čakstes bulvārī – tā atgādinās
ūdenskritumu un būs
izgaismota. Šobrīd
būvnieki kopā ar arhitektiem izstrādā apgaismojuma tehniskos
risinājumus, bet jau
novembrī Čakstes bulvāra promenāde un
gājēju tilts pār Driksu
būs pabeigts.
Pagājušajā nedēļā strūklakas
vizuālais izskats saskaņots ar
Būvvaldes speciālistiem, kuri to
akceptējuši. «Domāju, ka strūkl
aka ir izdevusies. Tā ir vērienīga
un varētu kļūt par vietu, kas

pulcē cilvēkus,» uzskata Būv
valdes ainavu arhitekts Andrejs
Lomakins.
«Pilsētsaimniecības» vecākā
projektu vadītāja Daina Done
stāsta, ka idejiski strūklaka vē
rienīgajā Čakstes bulvāra rekons
trukcijas projektā bija paredzēta
jau no paša sākuma, tomēr laika
gaitā mainījās tās apveids – sā
kotnēji bija iecerēts, ka strūklaka
atradīsies Driksas upes vidū, bet
nu tā ir kā ūdenskritums. Līdz
ar to nācies meklēt arī citus,
atbilstošākus, apgaismojuma
risinājumus.
Ideja par šāda veida strūklaku
nākusi no pašvaldības Būvvaldes
vadītājas Initas Dzalbes. «Tā
radās vēl bulvāra projektēšanas
laikā. Arhitekti piedāvāja izvei
dot strūklaku Driksas upes vidū,

bet man šķita, ka tagadējais vari
ants daudz organiskāk iekļaujas
promenādes kopainā un ir arī
interesantāks – ne tāds, kā citur,»
stāsta I.Dzalbe. Būvnieku SIA
«Tilts» darbu vadītājs Artjoms
Gridņevs skaidro, ka strūklaka ir
iestrādāta promenādes konstruk
cijā, kas paredzēta kā gājēju un
atpūtas zona ar vietām tirdznie
cības paviljoniem, kafejnīcām.
A.Gridņevs stāsta, ka teh
niski izbūvēt strūklaku nav
bijis sarežģīti – visgrūtākais
šajā arhitektoniskajā objektā
ir saskaņošana. «Sākumā bija
ideja – skice par strūklaku, un
mums bija jāizstrādā iespējamie
risinājumi, kā to izbūvēt. Tas
jāsaskaņo ar arhitektu, un tikai
tad var izstrādāt projektu. Kad
pasūtītājs projektu akceptē, var

sākt būvēt, bet nelielas korekcijas
vēl ir iespējamas,» viņš ieskicē
procesu, norādot, ka tas ildzis
apmēram divus mēnešus. Tagad
būvnieks kopā ar arhitektiem
meklē piemērotākos apgaismo
juma risinājumus, un A.Gridņevs
lēš, ka viņi pie kopsaucēja varētu
nonākt jau šonedēļ. Darbu va
dītājs norāda, ka apgaismojums
būs komplicēts – gan laternas,
gan iebūvēti gaismas ķermeņi.
Čakstes bulvāra promenādē
būs divas identiskas strūklakas
– viena atradīsies starp Lielo ielu
un gājēju tiltu, bet otra – starp
gājēju tiltu un baseinu. Katrā
no tām 15 ūdens strūklas veidos
apmēram trīs metrus augstu
ūdenskritumu, kas izšļācas no
terases un pazūd Driksas upē.
D.Done skaidro, ka strūklakas

darbinās cirkulācijas sūkņi, kas
ņems ūdeni no Driksas.
SIA «Tilts» Čakstes bulvāra
promenādi un laivu piestātnes
ēku sola atklāt 1. novembrī.
Līdz tam jāpabeidz klāt bruģi,
jāizbūvē apgaismojums, jāveic
virkne apdares un apzaļumo
šanas darbu. Līdz ar to jaunā
strūklaka varētu tikt iedarbināta
jau nākamvasar un turpmāk
jelgavniekus un pilsētas viesus
priecēs vasaras sezonā – no pa
vasara līdz rudenim.
Jāpiebilst, ka Čakstes bulvāris
tiek rekonstruēts ERAF līdz
finansētā projekta «Ielu infra
struktūras attīstība un Driksas
upes krastmalas sakārtošana»
gaitā. Darbus par vairāk nekā
sešiem miljoniem latu veic SIA
«Tilts».

Var pieteikties brīvpusdienām un pabalstiem skolai
 Sintija Čepanone

Līdz 30. septembrim
Sociālo lietu pārvaldē
var iesniegt pieprasījumu pašvaldības nodrošinātajam pabalstam
skolas piederumu iegādei, bet visa mācību
gada laikā skolēniem
ir iespēja pieteikties
brīvpusdienām. Pārvaldē norāda, ka pašlaik
iesniegumi saņemti par
vairāk nekā 300 bērniem, kam, uzsākot jauno mācību gadu, būtu
nepieciešams kāds no
šiem pašvaldības palīdzības veidiem.

«Paredzot, ka tieši augusts
būs tas mēnesis, kad vecāki
intensīvi iesniegs pieprasīju
mus bērna brīvpusdienām un
skolas piederumu iegādei, tam
tika pakārtoti arī Sociālo lietu
pārvaldes Sociālās palīdzības
administrēšanas nodaļas dar
binieku atvaļinājumi, lai darbs
noritētu raiti,» stāsta Sociālo
lietu pārvaldes sociālā darbi
niece Edīte Zvilna, norādot,
ka šī gada pašvaldības budže
tā skolas piederumu iegādes
pabalstiem un brīvpusdienām
kopumā atvēlēti 160 000 lati.
Pabalsts skolas piederumu
iegādei tiek izsniegts dāvanu
kartes veidā – bērniem, kuri
apgūst obligāto sagatavošanas

programmu, tās apmērs ir 20
lati, bet pārējiem skolēniem
– 40 lati, un pieprasījuma
pieteikumus var iesniegt līdz
30. septembrim. «Tāpat kā
citus gadus, arī šogad skolas
piederumus par pašvaldības
nodrošinātajām dāvanu kartēm
iespējams iegādāties veikalos
«Kanclers», «Arga» un «Zvaig
zne ABC» grāmatnīcā,» norāda
E.Zvilna.
Pašlaik dāvanu kartes iz
sniegtas jau 217 skolēniem, sa
vukārt brīvpusdienas līdz šim
piešķirtas 164 bērniem. Taču
jāpiebilst, ka šis skaitlis strauji
aug, jo jau augusta pirmajās
dienās pēc skolas pabalstiem
veidojas rindas.

Jāatgādina, ka brīvpusdie
nām var pieteikties visa mācību
gada garumā – tās tiek piešķir
tas uz pusgadu un nākamajā
gadā jeb mācību otrajā pusgadā
pieprasījums tiek pagarināts.
Pieprasījuma iesniegumus
Sociālo lietu pārvaldē var ie
sniegt pirmdienās no pulksten
9 līdz 12 un no 15 līdz 19, otr
dienās, trešdienās un ceturtdie
nās no pulksten 9 līdz 12.
Minētos pašvaldības pabal
stus piešķir skolēniem no ģime
nēm, kurās ir darbspējas vecu
ma personas un ģimenes ienā
kumi mēnesī uz vienu personu
nepārsniedz 90 latus; ja ģimenē
ir skolēni, bet nav darbspējīgas
personas un ienākumi mēnesī

uz vienu personu nepārsniedz
140 latus; ja skolēns dzīvo aiz
bildņa ģimenē, kur ienākumi
uz vienu personu nepārsniedz
160 latus. Jāpiebilst, ka per
sonai jābūt deklarētai dzīves
vietai Jelgavas pilsētā. Lai
pieprasītu pabalstu, ģimenei
jāiesniedz aizpildīta iztikas lī
dzekļu deklarācija, iesniegums
un izziņa no skolas, ka bērns
mācās šajā izglītības iestādē,
un ienākumus apliecinoši do
kumenti.
Pagājušajā gadā dāvanu kar
tes skolas piederumu iegādei
piešķirtas 1203 bērniem, bet
brīvpusdienas – 1252 bērniem
par kopējo summu 174 626
lati.

SIA «Fortum Jelgava» komu
nikācijas vadītāja Guntra Matisa
informē, ka karstais ūdens Zirgu
ielā 1, 3, 5, 7, 9, 9a, 9b, 9c, Stacijas
ielā 1, 5, 5a, 5b, 5c, 6, 8, Pasta ielā
42, 44, 48, 52, 54, Mātera ielā 61,
63, Rūpniecības ielā 1, 1a, 2, 4, 8,
Palīdzības ielā 1, 1a un Zemgales
prospektā 5 un 7 nebūs pieejams
no 13. līdz 30. augustam.
Līdz 10. augustam karstā ūdens
padeve siltumtrases renovācijas
dēļ pārtraukta Kameņu ielas 2
apkaimē, kā arī dzīvojamās ēkās
Loka maģistrālē 1, 5, 7, 9, 11, 15,
19, 21, 23, 27, Vecajā ceļā 32, Pēr
navas ielā 2, 6, 8, 10, 12, 14, kā arī
Rīgas ielā 53, 55 un 57. Tāpat līdz
17. augustam notiek maģistrālās
siltumtrases renovācija Pētera
ielas 9 apkaimē.
Darbus nepieciešams veikt,
lai novērstu iespējamās avārijas
un samazinātu siltuma zudu
mus apkures sezonas laikā.
«Fortum Jelgava» atvainojas
par sagādātajām neērtībām,
kas radīsies, uz laiku pārtraucot
karstā ūdens piegādi, un aicina
būt saprotošiem. «Iespēju robe
žās darbus centīsimies paveikt
īsākā laika periodā, lai karstā
ūdens piegādi varētu atjaunot
agrāk,» tā G.Matisa.
Sīkāku informāciju par plānota
jiem darbiem var uzzināt uzņēmu
ma Klientu apkalpošanas nodaļā pa
tālruni 63007061 vai 63007058.

«Vārds uzņēmējiem»

Kas jauns tavā
uzņēmumā?
«Jelgavas Vēstnesis» turpmāk
rubrikā «Vārds uzņēmējiem»

bez maksas
publicēs jūsu paziņojumus.
Savu aktuālo informāciju
aicinām sūtīt uz e-pastu:
birojs@info.jelgava.lv
vai vērsties
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Par puscenu māju nosiltināt varēs
vēl tikai īsu brīdi
Kādas mājas var pretendēt uz ES līdzfinansējumu?

Tiem daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, kuri šobrīd vēl nevar izšķirties un nogaida ar lēmuma pieņemšanu par labu ēkas renovācijai, būtiski saprast, ka Eiropas Reģionālās
attīstības fonda finansējums šai programmai
drīz beigsies – šobrīd vēl ir pēdējā iespēja
siltināšanas darbiem piesaistīt Eiropas naudu.
Ja jūs jebkad esat aizdomājušies par to, ka
mājai ir nepieciešama renovācija, tad tagad
ir pēdējais brīdis to izdarīt, maksājot tikai pusi
no cenas. «Vēl ir atlikuši aptuveni 10 miljoni
latu Eiropas programmas līdzfinansējuma,
un valdība jau darījusi zināmu, ka piešķirs
vēl papildu 15 miljonus latu daudzdzīvokļu
māju siltināšanas līdzfinansēšanai. Faktiski
tas nozīmē, ka tie projekti, kas tiks iesniegti
vēl šogad, uz līdzfinansējumu var cerēt
diezgan droši, bet nākamgad jau var būt par
vēlu,» spriež Zemgales reģionālās Enerģētikas
aģentūras direktore Inga Kreicmane.
Līdz šim Zemgales reģionālā Enerģētikas

aģentūra sadarbībā ar SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» Jelgavā ir sagatavojusi
23 daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektus,
18 no tiem iesniegti LIAA izskatīšanai, 16
projekti – apstiprināti.
«Tiem, kas domā par siltināšanu, es ieteiktu
vairs negaidīt – sasaukt sapulces, vienoties
par siltināšanas nepieciešamību un piesaistīt to
finansējumu, kas vēl ir pieejams. Jāsaprot – ja to
neizdarīs jelgavnieki, izdarīs rīdzinieki, ventspilnieki, cēsinieki vai citu pilsētu un novadu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki. Ozolniekos,
piemēram, jau skaita nerenovētās ēkas, nevis
renovētās. Jāapzinās, ka 50 procentu atbalsts,
visticamāk, vairs nebūs, būs varbūt 20 – 30 procenti vai pat mazāk. Šobrīd Eiropas programma
sedz 50 procentus no visiem siltināšanas un
renovācijas darbiem – jau pēc gada, iespējams,
siltinot to pašu māju, dzīvokļu īpašniekiem būs
jārēķinās, ka visas izmaksas pašiem būs jāsedz
simtprocentīgi,» piebilst I.Kreicmane.

«Pirmkārt, jāsaprot, ka par savu ēku jārūpējas
mums pašiem, neviens cits mūsu vietā to nedarīs, otrkārt, lielākajai daļai māju projektētais
ekspluatācijas mūžs tuvojas beigām, un, ja
ēkai nekas netiks darīts, tā vienā brīdī būs tik
sliktā stāvoklī, ka to neatmaksāsies renovēt
un īpašumam vairs nebūs vērtības, līdz ar to
cilvēks savu īpašumu zaudēs. Renovācija ir
veids, kā pagarināt mājas mūžu – izolējot mājas
ārsienas, tās tiek pasargātas no temperatūras
svārstībām, kas ziemā ir līdz mīnus 20 grādiem
pēc Celsija, bet vasarā līdz plus 30 grādiem.
Treškārt, Eiropas programmas līdzfinansējums
kopā ar ietaupīto siltumenerģiju pēc ēkas renovācijas daļēji nosedz kredīta maksājumus, un, ja
viss paveikts pareizi, maksājumi nekļūs lielāki,
bet būs apmēram tādi paši kā iepriekš, tāpēc
cilvēks ne tikai iegūst sakārtotu dzīves telpu un
paaugstina sava īpašuma vērtību, bet vienlaikus
par to nemaksā vairāk. Ceturtkārt, būvniecības
izmaksas strauji kāpj un turpinās kāpt.»

«Ko dod eiroremonts
manā dzīvoklī, ja māja brūk?!»

Kristīne Trauliņa, Miezītes ceļa 38 mājas vecākā:
«Es esmu atgriezusies savā
bērnības mājā! Tā ir māja lī
dzās vecajai Miezītes skolai jeb
tā sauktā skolotāju māja, kur
savulaik dzīvoja tikai pedagogu
ģimenes. Arī mana mamma
bija skolotāja, un šajā namā es
pavadīju savus pirmos desmit
dzīves gadus. Liktenis tā iegro
zījās, ka pirms pāris gadiem man
bija iespēja šeit nopirkt dzīvokli
– nedomājot izmantoju to. Jā,
māja neliela – divi stāvi, seši
dzīvokļi, celta 1959. gadā, tajā
joprojām ir malkas apkure, taču

tā ir mana bērnības māja, tāpēc
man – īpaša. Soli pa solim save
dām kārtībā savu dzīvokli, arī
mājā jau esmu ieguldījusi savus
personīgos līdzekļus – gan aku
sakārtojot, gan zālienu iesējot...
Bet ko dod eiroremonts manā
dzīvoklī, ja pati māja jaunāka
nekļūst? Nekas taču nav mū
žīgs, viss ir kopjams, uzturams,
māja jo īpaši. Kā mājas vecākā
jau esmu dzirdējusi no speciālis
tiem, ka jumts mums jāatjauno,
skursteņi sliktā stāvoklī... Tam
tik un tā būs jāķeras klāt, tāpēc
šādi siltināšanas darbi, kur
turklāt 50 procentus sedz Ei

ropas programma, mums ir ļoti
izdevīgi. Jūs taču saprotat, ka
no apsaimniekošanas naudas,
ko maksā seši dzīvokļi, nekā
dus dižos uzkrājumus veidot
nevar. Tomēr nedomājiet, ka
es tā uzreiz akli visam piekrītu
– vispirms ir svarīgi noskaidrot
situāciju, iespējamos variantus,
izanalizēt. To visu jau esmu
izdarījusi – arī veikusi aprē
ķinus, cik katrs darbs mums
maksātu, ja neveiktu pilnu
mājas siltināšanu. Un tie jau ir
fakti, kas apliecina: visizdevīgā
kais variants šobrīd ir piesaistīt
Eiropas naudu un izdarīt visus
darbus uzreiz. Visā šajā procesā
man izveidojās fantastiski laba
sadarbība ar JNĪP speciālistiem
Oļegu Kukutu un Janu Antsoni,
kas bija gatavi kā profesionāļi
sniegt savu atbalstu.
Lai cik arī tas skumji būtu, pat
mūsu mazajā mājā uzradās opo
zīcija – kaimiņš, kuram šķiet,
ka viss tāpat ir labi. Viņš nav
ar mieru iesaistīties nekādās
diskusijās – vienkārši nav gatavs
ieraudzīt acīmredzamo. Taču
vairāk nekā puse siltināšanai
piekrīt, tāpēc arī projektu ie
sniegt varējām un tagad gaidām
atbildi. Ļoti ceru, ka viss notiks
pēc labākā scenārija un mūsu
māja tiks nosiltināta.»

«Voldemārs Strīķis man teica:
«Anda, cīnies, tas ir tā vērts!»»
Anda Bērziņa, Lielās ielas
5 mājas vecākā:
«Tas ir ārprāts, cik aprobežots
var būt dažs labs cilvēks. Iedo
mājieties, kāpēc cilvēks negrib
piekrist mājas renovācijai?!
Jo viņš savā dzīvoklī uztaisījis
remontu un tagad nepiekritīs,
ka tiek pārvilkti stāvvadi! Bet
vai viņš saprot, ko nozīmē, ka
tas stāvvads vienā jaukā dienā
plīsīs? Mūsu mājā jau bija ga
dījums, kad vienā kāpņutelpā
vecais stāvvads plīsa – noplu
dināja visus dzīvokļus, mums
apakšā vēl drēbju veikals, un arī
tur viss izmirka... Un kā tas pats
stāvvads izskatījās – kā sarūsējis
siets. Tur nebija ne miņas no
caurules.
Viegls jau tas darbs nav, lai pa
nāktu kopsaucēju ar vairāk nekā
pusi dzīvokļu īpašnieku, bet es
jau arī esmu ieinteresētā persona

– gribu dzīvot
sakoptākā mājā
un maksāt ma
zāk par siltu
mu. Dažu labu
kaimiņieni iz
devās pierunāt,
vien piesaucot
bijušā LLU
rektora Strīķa
vārdu. Cilvēki
jau tagad ir ne
ticīgi, bet, kad
tu skaidri redzi,
ka kādam zināmam cilvēkam
no mājas siltināšanas ir labums,
tad varbūt uz to lietu paskaties
citādāk. Voldemārs Strīķis pa
gājušajā ziemā renovētajā mājā
Raiņa ielā 3 par siltumu tikpat
lielā dzīvoklī kā manējais mak
sāja 28 latus, bet es – 118. Vai
tad tur vēl vajadzīgi komentāri?!
Arī tā summa, kas par renovāciju

jāmaksā pašiem, atmaksāsies
uzreiz – paskatieties, cik par
siltumu vien var ietaupīt! Tur
nav divu domu – tas ir jādara
un jādara nekavējoties. Tie, kuri
nav sākuši, vēl taču var paspēt.
Galvenais ir saprast un rīkoties!
Mūsu māja jau ir tik tālu, ka pro
jekts ir iesniegts LIAA, un tagad
gaidām apstiprinājumu.»

• Projektu iesniegumus finansējuma saņemšanai var iesniegt par daudzdzīvokļu mājām, kas
nodotas ekspluatācijā no 1944. līdz 1993. gadam.
• Mājai ir jābūt sadalītai dzīvokļu īpašumos, un vienam īpašniekam nevar piederēt vairāk kā
20 procenti (norādītais procentuālais sadalījuma apjoms neattiecas uz valstij un pašvaldībām
piederošiem dzīvokļu īpašumiem) no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita, savukārt mājas neapdzīvoto telpu platība nevar pārsniegt 25 procentus no dzīvojamās mājas kopējās platības.
• Aktivitātes laikā tiks segti 50 procenti no kopējām mājas siltināšanas attiecināmajām
izmaksām; ja 10 procentiem no dzīvokļu īpašniekiem ir maznodrošinātas personas statuss,
tad – 60 procenti.
• Atbalsta apjoms vienam projekta iesniegumam nedrīkst pārsniegt 35 latus uz vienu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru.
Programma ir atvērta no 2009. gada 23. novembra līdz paziņojumam par projektu iesniegumu
pieņemšanas pārtraukšanu jeb līdz brīdim, kad aktivitātes gaitā pieejamais finansējums būs
izlietots.

«Ieguvumus nevar noliegt, bet tas, kas cilvēkus
attur, ir finansējums, kurš jāsedz pašiem, un krīzes
pieredze, kas liek būt piesardzīgiem pret jebkurām
jaunām saistībām. Renovācijas izmaksas vienam
dzīvoklim vidēji ir apmēram 2000 lati. Bet pēc
gada tie jau varētu būt četri tūkstoši latu, jo Eiropas naudas vairs nebūs. Ja šos 2000 latus kredītā,
maksājot ik mēnesi, jūs nejutīsiet, jo to ļaus iegūtā

ekonomija par siltumu, tad 4000 latu jau gan
būs jūtama summa,» uzsver I.Kreicmane,
vēlreiz aicinot dzīvokļu īpašniekus būt aktīviem
un izmantot vēl šobrīd pieejamo iespēju.
«Jelgavas Vēstnesis» uzrunā to māju vecākos,
kuru iedzīvotāji ir gatavi teikt «jā!» siltināšanas
projektam un ielēkt pēdējā vilcienā, maksājot
tikai puscenu par mājas sakārtošanu.

«Ja nedarīsim,
mūsu māja sabruks pēc
pieciem gadiem»

Vjačeslavs Konstantinov,
Neretas ielas 10 mājas vecākais:
«Mūsu māja pat nav veca, bet
tā ir tādā stāvoklī, ka eksperti
jau atzinuši: ja šodien kaut ko
nedarīsim, pēc pieciem gadiem tā
vienkārši sabruks. Savulaik mūsu
māju cēla no eksperimentāliem
būvmateriāliem – tagad tie ļoti
labi sevi liek manīt. Ekspluatā
cijā ēka nodota tikai 1991. gadā,
bet kalpošanas laiks jau beidzies,
tāpēc es ne mirkli nešaubos, ka
mūsu vienīgā iespēja ir izmantot
šo siltināšanas programmu. Tas
ir apbrīnojami, cik cilvēki var būt
neizglītoti! Saprotiet – mūsu mājā
ir tā: tu uzej uz bēniņiem un ska
ties, kā saule spīd – tāds ir mūsu
jumts. Tas nekavējoties jāmaina!
Ir jau veikti aprēķini – tikai jumta
nomaiņa vien mums maksātu 25
latus par kvadrātmetru no katra
dzīvokļa. Būtu jāņem kredīts, jo
mājai, protams, tādu uzkrājumu
nav, un katrs tad varētu ik mēnesi
pa daļām šo summu segt. Un
tad ir otrs aprēķins – 28 lati par
kvadrātmetru no katra dzīvokļa,
lai nosiltinātu visu māju. Jūs
redzat atšķirību?! Manuprāt, tur
pat nav ko domāt! Un tas ir tikai
viens aspekts. Kādas ir mūsu
mājas sienas?! Pats pirms gadiem
mainīju logus dzīvoklī un par to
pārliecinājos – sienas biezums no
ielas puses ir trīs centimetri, tad
seko tukšums un no dzīvokļa pu
ses vienu centimetru bieza siena...
Es savā istabas sienas tukšumā
toreiz 40 balonus ar makrofleks
putām sapūtu, lai dabūtu to cau
rumu ciet! Tas ir apbrīnojami,

ka, dzīvojot tādā mājā, kādam vēl
var rasties šaubas par to, vai māja
jāsiltina, it sevišķi, ja šobrīd par to
var maksāt tikai puscenu, jo otru
pusi sedz Eiropa.
Pavisam nesen biju aizbraucis
uz Jūrmalu un nejauši satiku
lietuviešus, ar kuriem parunājām
par šo un to, cita starpā – arī par
siltināšanu. Viņiem atbalsts māju
siltināšanai beidzās jau pirms pā
ris gadiem. Kas notiek šobrīd? Tie,
kas toreiz neizmantoja iespēju
izdarīt darbus par puscenu, tagad
tiek piespiesti to darīt pilnībā
par savu naudu. Es domāju, ka
arī mūs sagaida tas pats, tāpēc
jāizmanto iespēja, kamēr tā vēl
ir. Lai gan es te ar dažu kaimiņu
skeptiķi aprunājos, un var jau
arī pie mums dzirdēt: «Tad, kad
piespiedīs, tad arī darīsim, tagad
nav ko steigties.» Viņi vienkārši
nesaprot, ko nozīmē visu māju
savest kārtībā par savu naudu!
Grūtāk pārliecināt ir gados ve
cos cilvēkus, kuri šeit dzīvo vieni
– bērni Krievijā vai citur ārzemēs,
un skaidri zināms, ka viņi šeit
diezin vai atgriezīsies un izmantos
dzīvokli renovētā mājā. Bet paši
pārliecināti, ka viņu mūžam ar
šo pussabrukušo māju pietiks.
Taču šobrīd šķiet, ka vairāk nekā
puse tomēr ir gatavi atbalstīt sil
tināšanas darbus – šobrīd aktīvi
vācu parakstus, lai uzreiz pēc tam
rīkotos un piesaistītu mūsu mājai
50 procentus Eiropas naudas
siltināšanas darbiem.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Anna Būmane

Pilsētnieks vērtē

Kā vērtējat
Jelgavas pludmali?
Rolands, skolnieks:
– Kopējai
Lielupes promenādes un
pludmales
atmosfērai
un idejai nav ne vainas. Viss
smuki iekārtots, ir soliņi. Tā jau
forši, taču man ne īpaši patīk
tur peldēties. Ūdens Lielupē,
manuprāt, tomēr ir netīrs.
Vera, māsu
palīdze:
– Bērniem
promenādē ļoti patīk. Mums
pašiem pie
mājas 5. līnijā izrakts dīķis,
kur var nopeldēties, taču bērni
labāk grib braukt uz Lielupes
pludmali. Protams, tur jau arī
klāt vēl dažādas atrakcijas,
kas piesaista bērnu uzmanību. Vasarā vismaz reizi nedēļā
iesēžamies pilsētas autobusā
un atbraucam uz pludmali visi
kopā. Patīkami uzturēties tik
sakārtotā, sakoptā vidē.
Andris, būvstrādnieks:
– Īpaši nepatīk ūdens
krāsa Liel
upē. Arī
daudz akmeņu krastā, bet kopumā jau viss
apkārt smuki sabūvēts, sakārtots. Tiesa, šķiet, ka pludmalei
– tieši tur, kur peldas – vietas ir
par maz. Vajag plašāku. Parēķiniet, cik Jelgavā iedzīvotāju,
un karstā laikā cilvēki grib
uzturēties pie ūdens.
Aleksandrs,
vidusskolnieks:
– Man ļoti
p a t ī k . Fa n tastiska vieta, turklāt
tas ir tepat pilsētas centrā.
Nav jātērē nauda transportam
– te kājām atnāc vai ar riteni
atbrauc un ej peldēties! Šķiet,
ka pludmalē par visu ir padomāts. Iepriekš ar draugiem
braucām uz Ozolnieku dīķi, bet
tagad nopeldēties var tuvāk un
bez maksas, jo nav jāmaksā par
transportu.
Laura, māmiņa:
– Diezgan
jauka vieta.
Mazliet dīvaini jau ir
pilsētas centrā tāda pludmale, taču katra
ģimene ir pelnījusi vietu, kur
vasarā atpūsties. Un Jelgava
par savējiem ir padomājusi
– tas ir plusiņš mūsu pilsētai.
Mēs ar bērniem apmeklējam
Lielupes pludmali. Mums patīk.
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Augusta beigās varēs saņemt jauno
Jelgavas pilsētas skolēna apliecību
 Sintija Čerpanone

Jelgavas pilsētas skolās no 21. augusta sāksies jauna braukšanas
dokumenta «Jelgavas
pilsētas skolēna apliecība» izsniegšana, kas
vienlaikus dos tiesības
izmantot pilsētas sabiedrisko transportu
ar braukšanas maksas
atvieglojumiem mācību gada laikā. Lai
apliecību saņemtu un
aktivizētu, skolēniem
kopā ar vecākiem vai
aizbildņiem izglītības
iestādēs tiks nodrošināta iespēja bez maksas atvērt kontu SEB
bankā.
Jelgavas pilsētas domes 26.
aprīļa lēmums paredzēja SIA
«Jelgavas Autobusu parks»
(JAP) sadarbībā ar Jelgavas
Izglītības pārvaldi un Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldi organizēt
izglītojamo braucienu personifi
cētu un precīzu uzskati, kā arī
samazināt braukšanai nepiecie
šamo dokumentu skaitu. JAP
ir ieinteresēts arī samazināt
skaidras naudas norēķinus
sabiedriskajā transportā. Lai
izpildītu domes lēmumu, JAP
veica komercbanku, kuras va
rētu uzņemties šāda pakalpo
juma programmas izstrādi un
sistēmas apkalpošanu, aptauju.
Lai apliecību varētu izmantot
kā maksājuma karti, pilsētas
sabiedriskajā transportā bija ne
pieciešams ieviest jaunus kases
aparātus un POS terminālus.
Vienīgā komercbanka, kas to
uzņēmās veikt, bija SEB banka,
informē Jelgavas pilsētas paš
valdības Sabiedrisko attiecību
pārvalde.
Jelgavas pilsētas skolēna
apliecību varēs saņemt visi
skolēni, kas mācās Jelgavas
vispārējās izglītības iestādēs,
speciālās izglītības iestādēs,
Jelgavas Amatu vidusskolā,
Jelgavas tehnikumā un Jelgavas
Mūzikas vidusskolā.
Atlaidi 50 procentu apmērā
no braukšanas maksas Jelgavas
pilsētas autobusu maršrutos,
kuru finansē Jelgavas dome no
pilsētas budžeta, varēs izmantot
Jelgavas pilsētā deklarētie sko
lēni. Tie, kuri deklarēti Jelgavas
novadā un Ozolnieku novadā,
bet mācās Jelgavas pilsētas sko
lās, braukšanas maksas atlaidi
varēs saņemt savā pašvaldībā

noteiktajā kārtībā. Savukārt
Jelgavā deklarētie skolēni, kuri
brauc mācīties citur, saņems
«Jelgavas iedzīvotāja karti»,
un arī viņiem Jelgavas pilsētas
dome no budžeta apmaksās
braukšanas maksas atlaidi pil
sētas autobusos 50 procentu
apmērā.
Lai saņemtu jauno Jelgavas
pilsētas skolēna apliecību, sko
lēnam līdz 16 gadiem kopā ar
vecākiem vai aizbildni atbilstoši
laika grafikam būs jādodas uz
skolu. Vecākiem vai aizbildņiem
līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments.
Ja skolēns ir vecumā līdz
16 gadiem, tad lēmumu par
dokumenta «Jelgavas pilsētas
skolēna apliecība» saņemšanu
pieņems skolēna vecāki vai
aizbildnis, parakstot līgumu
ar banku. Konts tiks atvērts
uz bērna vārda. Ja skolēns ir
vecāks par 16 gadiem, viņš pats
var lemt par apliecības saņem
šanu. Skolēnam jāņem līdzi pase
un dzimšanas apliecība, kā arī
būs nepieciešams vecāku vai
aizbildņu saskaņojums.
Ar jauno dokumentu «Jelga
vas pilsētas skolēna apliecība»
varēs samaksāt par braucienu
pilsētas sabiedriskajā trans
portā. Pēc kartes aktivizēšanas
bankā vecākiem kontā būs jāie
skaita nauda, kas nepieciešama
braukšanas apmaksai 50 pro
centu apmērā, otrus 50 procen
tus sedz pilsētas dome. Vecāku
līdzfinansējuma apmērs būs
atkarīgs no skolēna iespējamo
braucienu skaita, un vecāki paši
lems par naudas apmēru, kuru
ieskaitīt bērna kontā. Tas ļaus
ieekonomēt ģimenes budžeta
līdzekļus un sekot skolēna brau
cienu skaitam. Paredzēts, ka
skolēns pilsētas autobusā ar 50
procentu atlaidi varēs braukt ne
vairāk kā astoņas reizes dienā.
Tas nozīmē: ja dienas kopīgās
izmaksas ir ne vairāk kā četri
lati, no tiem divus latus sedz
pašvaldība un divus – vecāki.
Savukārt skolēniem, kuriem ir
tiesības ar autobusu braukt bez
maksas, otru finansējuma daļu
kontā ieskaitīs Jelgavas Sociālo
lietu pārvalde.
Jelgavas pilsētas skolēna
apliecība būs derīga trīs gadus,
pēc tam tā tiks atjaunota. Uz
apliecības ir atainoti visi tie dati,
kas redzami līdz šim ierastajā
skolēna apliecībā.
Ērtākai lietošanai un drošībai
pret nozaudēšanu pirmo četru
klašu skolēni kopā ar apliecību

2012./2013. mācību gadā skolēni ar jauno apliecību
– braukšanas karti – tiks nodrošināti bez maksas, jo izmaksas segs Jelgavas Autobusu parks.
Foto: Anna Būmane
saņems arī tās turētāju.
Skolēni, kuru fotogrāfijas
netika izgatavotas pavasarī, ie
vērojot Jelgavas pilsētas skolēna
apliecības izsniegšanas grafiku,
var ierasties savā skolā vai ban
kā, lai izgatavotu fotogrāfiju un
veiktu nepieciešamās darbības
apliecības saņemšanai.
Skolā bankas darbinieks iepa
zīstinās ar līguma noteikumiem,
izskaidros apliecības lietošanas
nosacījumus, kā arī izsniegs
jauno Jelgavas pilsētas skolēna
apliecību.
2012./2013. mācību gadā sko
lēni ar jauno apliecību – brauk
šanas karti – tiks nodrošināti
bez maksas, jo izmaksas segs
JAP. Vecākiem par konta ap
kalpošanu nav jāmaksā, šīs
izmaksas uzņemas banka. No
zaudēšanas gadījumā kartes
atjaunošana maksās divus latus,
kas būs jāsedz vecākiem.
Līdz šim skolēnam par skaid
ru naudu bija jāiegādājas mēneš
biļete un autobusā tā jāuzrāda
kopā ar skolēna apliecību. No
jaunā mācību gada oktobra
skolēnam transportā brauciena
apmaksai ar atlaidi tiks lietota
tikai jaunā apliecība. Norēķins
Jelgavas pilsētas autobusā no
tiks, pietuvinot karti autobusos
uzstādītam POS terminālam.
Tāpat kā līdz šim autobusos tiks
saglabāta iespēja biļeti iegādā
ties par skaidru naudu.
Jaunā norēķinu kārtība stā
sies spēkā 1. oktobrī. Septem
brī, uzrādot skolēna apliecību,
skolēns par skaidru naudu varēs
iegādāties biļeti ar 50 procentu

Līgumu par apliecības izsniegšanu
parakstīšanas grafiks izglītības iestādēs
21. augustā
Jelgavas Valsts ģimnāzijā

22. augustā
3. pamatskolā

16.00-18.00 10.-12.klases 16.00-18.00
18.00-20.00 7.-9.klases
18.00-20.00
		
		
		
		
24. augustā
5. vidusskolā
16.00-20.00

1.-3.klases
4.-6.klases

27. augustā
6. vidusskolā

16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
		
		

visi skolēni

29. augustā
4. vidusskolā

5. septembrī
2. pamatskolā
1.-4.klases
5.-9.klases

16.00-16.40
16.40-17.20
17.20-18.00
18.00-18.40
18.40-19.20
19.20-20.00

1.klases
2.klases
3.klases
4.klases
5.klases
6.klases

28. augustā
1. ģimnāzijā
1.-3.klases
4.-5.klases
6.-8.klases
9.-12.klases

30. augustā
Spīdolas ģimnāzijā

16.00-17.00 1.-2.klases
16.00-17.00
17.00-18.00 3.-5.klases
17.00-18.00
18.00-19.00 6.-8.klases
18.00-19.00
19.00-20.00 9.-12.klases
19.00-20.00
		
		
		
		
		
		
		

16.00-18.30
18.30-20.00

23. augustā
4. pamatskolā

11.-12.klases
10.-11.klases
7.-8.klases
8.-9.klases

16.00-17.00
17.00-17.40
17.40-18.20
18.20-18.40
18.40-19.20
19.20-20.00

7.klases
8.klases
9.klases
10.klases
11.klases
12.klases

3. septembrī
Vakara (maiņu) vidusskolā
11.30 3.-8.klase
13.30 10.klase
15.30 9. un 12.klase
Amatu vidusskolā
11.30-14.00 visi audzēkņi
Speciālā pamatskolā
16.00-19.00 visi audzēkņi
Speciālā internātpamatskolā
11.00-13.00 visi audzēkņi
1. speciālā internātpmatskolā
11.00-13.00 visi audzēkņi

25. augustā un 1. septembrī strādās SEB bankas Jelgavas filiāle,
kur līgumu par apliecības izsniegšanu varēs saņemt tie Jelgavas
pilsētas bērni, kas mācās Jelgavas tehnikumā, Aizupes pamatskolā, Ozolnieku vidusskolā, Teteles pamatskolā, Svētes pamatskolā
u.c., kā arī tie, kuri konkrētajā dienā to neizdarīs savā skolā.

atlaidi – 25 santīmiem.
Pagājušajā mācību gadā ie
spēju ar 50 procentu atlaidi
izmantot pilsētas sabiedrisko
transportu mēnesī vidēji iz
mantoja 1400 skolēni. No tiem,

izmantojot Jelgavas pilsētas
sociālā atbalsta iespējas, auto
busos bez maksas katru mēnesi
brauca apmēram 600 skolēni,
informē Sabiedrisko attiecību
pārvaldē.

Jaunajā mācību gadā ēdināšanu
skolās nodrošinās vidēji par 80 santīmiem dienā
 Sintija Čepanone

Šonedēļ sākas līgumu slēgšanas process ar uzņēmumiem, kuri nākamos trīs gadus pilsētas skolās
nodrošinās ēdināšanu. Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza norāda, ka lielākoties uzņēmumi, ar
kuriem tiek slēgti līgumi, ēdināšanas pakalpojumus
pilsētas izglītības iestādēs nodrošinājuši jau iepriekš,
tādēļ nav šaubu, ka arī turpmāk mūsu pilsētas skolēni ēdīs veselīgu un kvalitatīvu maltīti.
Iepirkums par ēdināšanas pa
kalpojumu sniegšanu Jelgavas
pilsētas pašvaldības izglītības
iestādēm tika organizēts sešās
daļās, un, kā informē G.Auza,
turpmākos trīs gadus Jelgavas

1. speciālajā internātpamat
skolā un Jelgavas Speciālajā
internātpamatskolā ēdināšanu
nodrošinās SIA «FAMA»; 4. vi
dusskolā un Speciālajā pamat
skolā – IK «Kanto»; 6. vidus

skolā un 3. pamatskolā – SIA
«Akalona – L»; 5. vidusskolā
un 1. ģimnāzijā – SIA «Fristar»;
2. pamatskolā un Jelgavas Va
kara (maiņu) vidusskolā – SIA
«Prestižs», savukārt Valsts
ģimnāzijā un Spīdolas ģimnā
zijā – SIA «M.A.N.».
«Drīzumā līgumu slēgša
nas process būs pabeigts, lai
uzņēmēji varētu sākt gatavo
ties jaunajam darba cēlienam
izglītības iestādēs. Izvērtējot
konkursa rezultātus, jāteic, ka
lielākoties šie uzņēmumi jau
iepriekš nodrošinājuši ēdināša
nu mūsu izglītības iestādēs un

ar sadarbību un pakalpojuma
kvalitāti esam apmierināti,»
tā Izglītības pārvaldes vadītāja,
norādot, ka tikai atsevišķām
skolām mainījies ēdināšanas
pakalpojumu sniedzējs, bet,
piemēram, maltīti arī skolās,
sākot no šī mācību gada, nodro
šinās IK «Kanto», kas iepriekš
ēdināšanas pakalpojumus snie
dza vairākām pirmsskolas
izglītības iestādēm.
«Visi uzņēmumi ēdināšanas
pakalpojumus jaunajā mācību
gadā nodrošinās no 3. septem
bra līdz 31. maijam. Runājot
par izmaksām, jāteic, ka tās

saglabājušās pagājušā gada
līmenī,» norāda G.Auza, pie
bilstot, ka galvenokārt maksa
atkarīga no audzēkņu skaita
skolā un finansējuma nodroši
nātāja. Tā, piemēram, 1. klašu
skolēnu maltīte tiek finansēta
no valsts budžeta, arī speciā
lajās internātpamatskolās ir
valsts finansēta ēdināšana,
savukārt pārējās skolās un
klasēs par ēdināšanu maksā
vai nu vecāki, vai pašvaldība
no sociālā budžeta.
Jāpiebilst, ka vidēji pusdie
nas skolā maksās 80 santīmi
dienā.
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Īsi
 Lai saņemtu Jelgavas pilsētas
domes sniegtos pakalpojumus Lielās
ielas rekonstrukcijas laikā, iedzīvotāji
ar kustību traucējumiem var vērsties
arī Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC). Tāpat kā līdz
šim Jelgavas domes ēkā ir atvērts Klientu
apkalpošanas centrs un Dzīvesvietas
deklarēšanas sektors. Lielās ielas posma
no Pasta līdz Akadēmijas ielai rekonstrukcijas laikā ir apgrūtināta iekļūšana
Jelgavas pilsētas domes ēkā (Lielajā ielā
11), tāpēc, lai saņemtu domes administrācijas sniegtos pakalpojumus, kas
pieejami Klientu apkalpošanas centrā,
iedzīvotāji ar kustību traucējumiem
var vērsties ZRKAC (Svētes ielā 33) pie
klientu apkalpošanas speciālista centra
foajē, informē pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvaldē. Šie pakalpojumi
ZRKAC ir pieejami pirmdienās no pulksten 9 līdz 19; otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 17;
piektdienās no pulksten 9 līdz 14.30.
Nepieciešamības gadījumā dzīvesvietu
bez maksas var deklarēt elektroniski,
izmantojot tiešsaistes formu portālā
www.latvija.lv.
 23. augustā pulksten 14 Svētbirzī notiks atceres brīdis, pieminot
staļinisma un nacisma upurus. Šajā
dienā aprit 73 gadi, kopš Maskavā tika
parakstīts Molotova-Ribentropa pakts,
tāpat tiks pieminēta Baltijas ceļa 23.
gadadiena. Atceres pasākumā piedalīsies Jelgavas pilsētas domes vadība.
Molotova-Ribentropa paktu 1939.
gada 23. augustā parakstīja PSRS ārlietu
tautas komisārs Vjačeslavs Molotovs
un Vācijas ārlietu ministrs Joahims fon
Ribentrops. Neuzbrukšanas līgums bija
spēkā līdz 1941. gada 22. jūnijam, kad
Vācija uzbruka PSRS. Pakts saturēja trīs
slepenus papildprotokolus, kuri sadalīja
Somiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu, Poliju
un Rumāniju PSRS un Vācijas interešu
sfērās. Kā atbilde uz 1939. gada 23.
augustā slēgto Molotova-Ribentropa
paktu un tā slepeno papildprotokolu,
ar kuru tika pārdalītas nacistiskās Vācijas
un PSRS ietekmes zonas Eiropā un kuru
rezultātā bija cietušas Baltijas valstis,
1989. gada 23. augustā notika Baltijas
ceļš, kas bija Baltijas valstu kopīga akcija,
kuras laikā apmēram divi miljoni cilvēku
sadevās rokās un izveidoja apmēram
600 kilometrus garu dzīvo ķēdi, kas
savienoja Baltijas valstu galvaspilsētas
Tallinu, Rīgu un Viļņu, tādā veidā simbolizējot šo tautu vienotību.
 Pateicoties labvēlīgajiem laikapstākļiem, Uzvaras parkā bez maksas vēl
apskatāmas 6. Starptautiskā Smilšu
skulptūru festivāla laikā tapušās
skulptūras. Jāpiebilst, ka piektdienu
vakaros līdz pat 17. augustam Uzvaras
parkā notiek zaļumballes, kuru laikā
var apskatīt arī skulptūras, taču, ejot uz
šo pasākumu, jāmaksā par ieeju. Biļešu
cena pieaugušajiem – divi lati, skolēniem
un studentiem – lats.
 Noslēgusies konkursa «Eiropas
Gada pašvaldība 2012» Latvijas kārta,
kurā izvērtētas 15 pašvaldības, tostarp
Jelgava. Nomināciju «Eiropas Gada pašvaldība 2012» ieguva Ventspils pilsētas
un Gulbenes novada pašvaldība, taču
Jelgava šoreiz atzīta par «Pašvaldību
starppaaudžu sadarbībai». Pašvaldības tiks godinātas 14. septembrī, kad
konkursa organizatori izteiks pateicību
arī vairākiem cilvēkiem no katras pašvaldības, kuri devuši lielu ieguldījumu darbā
ar cilvēkiem savā pašvaldībā.
 Zemgales NVO centrs veic aptauju
par «Jelgavas Office» jeb «cafe +
ofiss» nepieciešamību pilsētā. Tā būtu
iespēja pašnodarbinātajiem, uzņēmējiem un organizācijām, kam nav biroja,
izmantot vienotu biroju, kurā pieejama
biroja tehnika un nepieciešamās konsultācijas atskaišu sagatavošanai. Sīkāka
informācija pieejama Zemgales NVO
centra mājas lapā www.zemgalei.lv, kur
arī var piedalīties aptaujā.

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas 1. speciālā internātpamatskola
AICINA DARBĀ
medicīnas māsas un bērnu masieri.
Lūgums sūtīt CV līdz 20. augustam uz
e-pasta adresi:
1sint@izglitiba.jelgava.lv.
Adrese: Institūta iela 4, Jelgava,
tālrunis 63029794.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

reportāža

Ceturtdiena, 2012. gada 9. augusts

Lielupes pludmale vasarā kļūst par
pilsētas centru
 Sintija Čepanone

Dienās, kad laukā valda ap plus 30 grādu karstums un
ūdens Lielupē sasilst līdz plus 20, plus 22 grādiem, jelgavnieki, lai atvēsinātos, labprāt laiku pavada pērn
izveidotajā pludmalē pašā pilsētas centrā. Siltākajās
dienās atpūtnieki aizņem visu Lielupes krastu no
Rīgas ielas līdz pat teju dzelzceļa tiltam, taču iecienītākā neapšaubāmi ir labiekārtotā pludmale, kur ar
norobežojošām bojām un glābēju klātbūtni gādāts
par atpūsties gribētāju drošību, bet papildu izklaides
iespējas bērniem nodrošina uzstādītās rotaļu ierīces.
Pludmalē cilvēkus var sastapt ne tikai vakara stundās
un brīvdienās, bet pat darba dienas vidū, un «Jelgavas
Vēstneša» uzrunātie atpūtnieki neslēpj, ka Lielupe jau
sen kā izkonkurējusi agrāk tik iecienīto Ozolnieku dīķi
un jūru, jo te gan ūdens esot siltāks un smiltis labākas,
gan arī laika pavadīšana interesantāka.
«Jelgavas Vēstnesis» noskaidro, kā pērn atklāto pludmali vērtē jelgavnieki.

Oficiālā peldsezona Jelgavas pilsētas pludmalē tika atklāta 15. maijā un ilgs līdz 15. septembrim, un šajā laikā tur ik
dienu dežurē Pašvaldības policijas inspektori glābēji. Viņi atzīst – kaut arī dažkārt fiksēti pārgalvji, kuri ūdenī lec no
laipas, atpūtnieki pludmalē uzvedas samērā mierīgi un glābēju palīdzība uz ūdens bijusi nepieciešama retos gadījumos.
To, ka pludmalē valda draudzīga atmosfēra, apstiprina arī paši atpūtnieki, norādot, ka pat karstākajās brīvdienās, kad
cilvēki krastā ir kā siļķes mucā, pieklājības normas netiek pārkāptas un vieta vēl kādai kompānijai atradīsies vienmēr. «Ja
iepriekš, kad Lielupes labais krasts bija brikšņiem aizaudzis, kāds teiktu, ka reiz šeit būs atpūtnieku iecienīta pludmale,
neticētu. Kaut ko tādu noteikti nebijām gaidījuši. Un ir prieks, ka nu mums ir ne tikai kolosāla pludmale, bet arī skaista
promenāde, kur vakarā pastaigāties kopā ar ģimeni un draugiem,» tā uzrunātie jelgavnieki. Foto: Anna Būmane
Kārlis Gabaliņš,
Austris Pauls Rotkalis un Armands
Židkovs, kā paši
saka, draugi no
viena pagalma,
visus pagājušajā
vasarā ierastos
laika pavadīšanas
veidus pagalmā
nomainījuši pret
aktivitātēm Liel
upes smiltiņās.
Puiši stāsta, ka no
rītiem nav jādomā,
ko dienā darīt, jo turpmākā rīcība ir skaidra: jābrauc uz pludmali. Viņi atceras
– pērn teju katru dienu vaktējuši, kad beidzot promenāde tiks atvērta apmeklētājiem, un liels bijis prieks, redzot Lielupes krastā paveikto, jo kaut ko tik interesantu
viņi nebija cerējuši ieraudzīt. «Tagad jau pie visiem labumiem te esam pieraduši,
un gribas vairāk šūpoļu. Ar vienām ir par maz,» tā viņi, ik dienu labprāt iemēģinot
visas aktīvās atpūtas ierīces pludmalē. Puiši spriež, ka atpūtnieki šeit ir draudzīgi:
«Ja gaidi rindā uz šūpolēm, tad zini, ka neviens speciāli nešūposies ilgāk, palaidīs
«Ja garāks atvaļinājums, tad var sakāpt
arī citus. Arī ar lielajiem mums nav bijušas nekādas problēmas.» Agrāk viņi bija
mašīnā un aizbraukt kaut kur tālāk, taču,
iecienījuši Ozolnieku dīķi, taču tagad vairs īsti nesaprot, ko tur varējuši darīt. «Tur
ja brīva ir tikai pēcpusdiena, tad pludmale
nav interesanti. Te gan ir,» saka Kārlis, Austris un Armands.
Jelgavas centrā ir ideāls risinājums. Šī nu
reiz ir tā vieta, par kuras izveidi pašvalKaimiņienes Krisdībai nevar pārmest – manuprāt, šeit
tīne, Zanda un
ieguldītie līdzekļi ir visprātīgāk izlietotā
Olga Lielupes
nauda, līdz pēdējam santīmam,» saka
pludmali iecieAleksandrs, kurš pludmalē atpūšas kopā
nījušas vairāku
ar savu ģimeni – piecgadīgo meitiņu
apsvērumu dēļ,
Vladu un viņas mammu Jūliju. Vecāki
taču galvenais
spriež, ka atmosfēra pludmalē ir ģimeaspekts ir bērnu
nei draudzīga: «Kaut arī kafejnīcā var
drošība. «Kaut
nopirkt alu, ne reizi te neesmu redzējis
arī māsas dēls
piedzērušos cilvēkus, nav arī jāsatraucas
Rauls apgalvo,
par suņiem, un mums kā vecākiem, kas
ka peld ļoti labi,
atpūšas kopā ar bērnu, tas ir ļoti būtiski.
es par to tik pārliecināta neesTurklāt tepat ir glābēji – mūsu pludmalē
mu, tāpēc ļoti
ir padomāts par visu!» Tiesa gan – viņš
neiebilstu, ja te būtu vēl kādas atrakcijas novērtēju ierīkoto peldvietu tieši bērniem. Tur nav dziļš, papildu drošību sniedz
bērniem, jo «viņiem enerģijas ir tik daudz, arī norobežojošās bojas, tāpēc varu būt mierīga, ka nekur tālu viņš neaizpeldēs,»
ka ne apturēt», tāpat viņš pamanījis, ka saka Zanda Puķīte. Tāpat uzskata arī vienpadsmit gadus vecā Daniela Tolstikova
dažkārt gar norobežojošajām bojām uz- mamma Olga un viņa tante Kristīne, atzinīgi novērtējot arī glābēju klātbūtni
krājas ūdenszāles, kuras «kaut smukuma pludmalē. «Te ir droši. Šī ir ne tikai tuvākā, bet pavisam noteikti arī pati labākā
pēc varētu biežāk izvākt no ūdens». «Bet atpūtas vieta!» saka viņas. Puiši spriež, ka mūsu pludmale jau sen kā izkonkurējusi
citādi te ir tiešām forša vieta, un cilvēku jūrmalu: «Jūrmalā taču ir garlaicīgi! Bet te varam ne tikai peldēties, bet arī kāpelēt
pieplūdums, īpaši brīvdienās, apliecina, un šūpoties!» Daniels vien piebilst, ka viņš ir pastāvīgais pludmales apmeklētājs.
ka jelgavnieki novērtē pludmali savā «Ja nevarat mani atrast, gandrīz katru dienu laikā no pulksten 12 līdz 16 meklējiet
pilsētā,» tā viņš.
mani šeit, es šeit esmu arī pēc džudo treniņiem,» nosmej Daniels.
«Nupat atbraucām no nometnes Rojā – ui, tur tik vēss ūdens! Jāatzīst,
bijām noilgojušies pēc savas Lielupes,» saka astoņus gadus vecā Raivja
un četrgadīgā Oskara mamma Ilze Kondrašova, neslēpjot, ka iepriekš
nespēja pat iedomāties, ka tik ļoti aizaugušais Lielupes krasts reiz pārtaps par skaistu pludmali. Viņasprāt, Lielupes krasts vienmēr ir bijis tāda
kā pilsētas vizītkarte, un dažkārt kļuvis skumji, ka tik nesimpātisks skats
pavēries. «Pludmali sākām apmeklēt tikai šajā gadā – puikam Zemgales
Olimpiskajā centrā bija futbola treniņš. Darba diena, laukā karsts, laika
kaut kur aizbraukt nopeldēties nav... Tad nu ienāca prātā, ka pa ceļam
uz mājām taču ir pludmale, un atnācām te, lai bērnu atvēsinātu. Uzreiz
sapratām, ka nāksim vēl,» stāsta Ilze. Pāris stundiņu atpūtai pie ūdens
Kondrašovu ģimene nu cenšas izbrīvēt katrā karstākā dienā. «Ir tik labi,
ka nu vakarā pēc darba kādu stundiņu var papeldēties un pasauļoties.
Citādi – aizbrauc uz jūru, tikko izkravā savas mantas, kā jau atkal jākravā
atpakaļ mašīnā, jo jāskrien mājās – vakars klāt!» pludmales pilsētas
centrā priekšrocības neslēpj Ilze, norādot – pozitīvi ir arī tas, ka tepat
blakus stāvlaukumā var atstāt automašīnu.

Kārtības nodrošināšana Lielupes pludmalē*
No 15. maija līdz šim brīdim Pašvaldības policija Lielupes pludmalē
sastādījusi 10 administratīvā pārkāpuma protokolus – 9 par alkohola
lietošanu sabiedriskā vietā un 1 par suņu palaišanu bez pavadas, kā
arī 1 protokols sastādīts par tāda atpūtas kuģa izmantošanu, kurš nav
apgādāts ar nepieciešamo aprīkojumu un glābšanas līdzekļiem. Kopumā
pārbaudīti 115 peldlīdzekļi.

Šajā laikā izteikts arī 281 mutisks aizrādījums:
• par peldēšanu aiz bojām/lekšanu no
laipas – 63;
• par suņu ievešanu pludmales teritorijā
– 36;
• par braukšanu ar velosipēdu pludmales teritorijā – 81;
• par pludmales piegružošanu – 6;

• par smēķēšanu/alkohola lietošanu
pludmales teritorijā – 95.
Medicīniskā palīdzība (nelielu brūču
apkopšana) sniegta 13 gadījumos.
* Avots:
Jelgavas Pašvaldības policija

«Ne Ozolnieku
dīķis, ne Pūteļu karjers vairs
nekotējas, un
tas nav tikai attāluma dēļ. Ja
mēs sataisītos
uz jūru un pa
ceļam brauktu
garām promenādei, nekur tālāk
netiktu – paliktu
tepat Lielupes
pludmalē. Te ir
daudz, daudz
labāk, te ir labākas smiltis nekā
jūrmalā, te viss ir krietni augstākā līmenī, te ir skaisti un mājīgi – visi savējie!» Lielupes pludmali slavē draudzenes Veronika Voronova un Viktorija
Paškeviča, kuras atpūsties atbraukušas ar velosipēdiem. Meitenes spriež,
ka sauļoties un peldēties divatā ir interesantāk un arī drošāk, jo, kamēr
viena ūdenī, otra krastā var pieskatīt mantas. «Atbraucot uz šejieni, mēs
varam satikt visus savus draugus. Dažbrīd jau šķiet, ka Jelgavas centrs
pārcēlies uz pludmali – tieši te ir vislielākā cilvēku kustība pilsētā!» saka
Veronika un Viktorija.
Vidēji 100 – 150
saldējumu dienā, bet jūlija
pēdējās nedēļas
nogales svelmē
aizgāja pat trīs
ar saldējumu
pilnas vitrīnas,
«bilanci» ieskicē pludmales
kafejnīcas SIA
«M.A.N.» pārdevēja Liene, norādot, ka reizēm
ir tā, ka viena
ar atpūtniekiem
galā vairs netiek un tad tiek izsaukti papildspēki, lai rindu mazinātu. Kafejnīcas darba laiks tiek pielāgots laika apstākļiem – karstumā tā strādā no
pulksten 10 līdz 22, ja līst – nemaz netiek atvērta. «Pieprasītākās preces ir
saldējums, alus ar ķiploku grauzdiņiem un čipsi. Nu jau ir tā, ka lielāko daļu
pludmales apmeklētāju pazīstu vaigā, jo principā šeit atpūšas vieni un tie
paši cilvēki,» novēroto atklāj Liene, piebilstot – kad nav jāstrādā, arī viņa
labprāt no pārdevējas kļūst par Lielupes pludmales atpūtnieci. Kad laukā
karsts, ar saldējumu labprāt atvēsinās arī Deniss, Saša un Vadiks. «Divas
nedēļas nodzīvoju pie jūras, kur vecāki bija noīrējuši mājiņu, bet tur ūdens
auksts. Tikko kā atbraucu mājās, tā Lielupē iekšā. Manuprāt, neko labāku
par to, kas te ir, izdomāt nemaz nevarētu,» saka Vadiks.
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Pārbaudīs sevi strītbolā

11. un 12. augustā Rīgā pie Brīvības pieminekļa risināsies pirmais Latvijas čempionāts
3x3 basketbolā, kurā tiks noskaidrotas
labākās komandas piecās grupās – PRO,
U-18, U-16, «Uzņēmumi» un «Sievietes».
PRO uzvarētāji iegūs tiesības pārstāvēt
Latviju pirmajā FIBA pasaules čempionātā, savukārt U-18 uzvarētāji dosies uz
otro pasaules U-18 čempionātu, informē
Basketbola savienība. Dalību PRO grupā
apstiprinājuši gandrīz visi LBL klubi. BK «Jelgava» pieteikumā iekļauti Edgars Krūmiņš,
Kristaps Kanbergs, Sandis Silavs un Lauris
Mizis. Savukārt U-18 grupā sacensībām
pieteikušies jelgavnieki Oskars Liepiņš un
Uvis Strogonovs, kuri pērn izcīnīja 9. vietu
pirmajā pasaules U-18 čempionātā Rimini.
Vairāk informācijas – www.basket.lv.

Sestais stiprākais

Latvijas spēkavīru čempionātā
jelgavnieks Pašvaldības policijas
darbinieks Ingus
Kaktenieks izcīnījis 6. vietu. Fināls
notika divas dienas. Atlēti vilka
22 tonnas smagu
«Scania» automašīnu, cilāja «Vikinga presi»
(145 kg), grieza «Radio SWH pulksteni»
– Ingum otrais rezultāts, 1090 grādi – , turēja
«Nissan Juke» automašīnas – Ingus ar 41,66
sekundēm trešais –, nesa mašīnu – Ingus
atkal otrais –, meta alus mucas, cēla baļķi,
stafetē nesa koferi, vairogu un vēla riepu,
stūma ķerru un cēla akmeņus.
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sports
«Mītava open» fināls –
bez jelgavniekiem

11. augustā no pulksten 10 (atklāšana
– ap 9.50) ZOC notiks amatierfutbola
čempionāta «Mītava open» fināls. Jelgava
šoreiz gan netiks pārstāvēta – neviena no
mūsu komandām neiekļuva kādas no
sešu grupu labāko trijniekā. Toties Jelgavā
ieradīsies čempionāta idejas autori grupa
«Prāta vētra», kurai gan šobrīd ir Latvijas
koncerttūre. Tiesa, šoreiz, lai neiedzīvotos
traumās, nāksies iztikt bez Zvaigžņu spēles.
Visas dienas garumā notiks arī dažādas aktivitātes un atrakcijas, piemēram, bumbas
speršana uz ātrumu, bumbas žonglēšana,
darbosies bērnu telts, priekšnesumus rādīs
LU karsējmeitenes. Pērn Jelgavas komanda
«Bastions Apsardze/JSFB» «Mītava open»
čempionātā izcīnīja 3. vietu.

Debijā 5. vieta

Jelgavas kluba «Milons» cīkstonis Alberts
Jurčenko Eiropas čempionātā kadetiem izcīnījis 5. vietu (līdz
63 kg), informē viņa
treneris Vladimirs
Smirnovs. Jāpiebilst,
ka šī Albertam bija debija šāda mēroga
sacensībās. A.Jurčenko kvalifikācijas kārtā
bija brīvs, astotdaļfinālā uzvarēja lietuvieti
Denisu Sirvaiti, bet ceturtdaļfinālā piekāpās
Anvarbekam Dalgatovam no Azerbaidžānas. Tā kā azerbaidžānis kļuva par Eiropas
čempionu, Alberts ieguva tiesības cīnīties
gandarījuma turnīrā, bet cīņā par bronzas
godalgu zaudēja ukrainim Denisam Peņikam
un sacensības noslēdza dalītā 5. vietā.

Jelgavas strītbolisti
joprojām augstā līmenī
 Ģirts Pommers

Basketbolam mūsu pilsētā ir
senas tradīcijas, taču tā «mazajam brālim» strītbolam
jeb ielu basketbolam tās ir
vēl izteiktākas – jelgavnieki
allaž bijuši starp spēcīgākajiem šī sporta veida pārstāvjiem valstī. Vēl pagājušajā
nedēļā komanda «Armet»
piedalījās lielākajā Krievijas
forumā «Moscow open»,
kurā startēja 16 komandas
no dažādām pasaules valstīm, bet turnīra galvenās
balvas apmērs sasniedza 20
tūkstošus ASV dolāru.
Par strītbola jeb ielu basketbola
dzimšanas vietu uzskata ASV, bet
ātri vien tas ieguva popularitāti arī
Eiropā. Spēle norit uz divreiz mazāka
laukuma nekā basketbolā, formātā
trīs pret trīs. Noteikumi ir ļoti pietu
vināti basketbolam, taču oriģinālajā
versijā spēles gaita norit bez tiesneša
– par pārkāpumiem ziņo paši spēlētāji.
Te gan jāpiebilst, ka pasaulē un arī
Latvijā ir prakse, kad noteikumi tiek
pielāgoti konkrētām organizatoriskām
vajadzībām.

Sāka ar «Bruģa bumbu»

Par pirmo masveida strītbola pasā
kumu deviņdesmito gadu vidū kļuva
«Bruģa bumbas» čempionāts, kas no
risinājās 16 dažādās Latvijas pilsētās,
pulcējot vairākus simtus komandu.
Sacensības noritēja dažādās vecuma
grupās, īpaši jāatzīmē ģimenes grupa,
kurā piedalījās valsts sportiskākās
ģimenes.
Par nākamo regulāro turnīru kļuva
«GE Money streetball», kas līdzīgi kā
«Bruģa bumba» norisinājās dažādās
Latvijas pilsētās. Šajā turnīrā atšķirī
bā no sava priekšgājēja spēle noritēja
ar tiesneša palīdzību. Uzvarētājs tika
noskaidrots astoņu minūšu ilgā cīņā
vai līdz trīsdesmit gūto punktu sasnieg
šanai. Tiesa, «GE Money streetball»
populārākās sezonas bija tā pirmsāku
mos, jo ar katru gadu tā masveidīgums
samazinājās, līdz 2008. gadā beidza
pastāvēšanu.
Jau nākamajā gadā radās apvienības
«Streetbasket» organizētie turnīri,
kas dažu gadu laikā, nu jau kā «Ghet
to basket», ir kļuvuši par atzītiem
jauniešu pasākumiem. Tajā Jelgavu
jau vairākus gadus veiksmīgi pārstāv
vienība «Armet» (Edgars Krūmiņš,
Andris Justovičs, Gatis Justovičs un
Arvis Vālodze). Šī komanda teju katrā
posmā ieņem godalgotas vietas.
Jāpiebilst, ka šogad pirmo reizi tika
organizēts trīs dienu «Ghetto games»
festivāls Ventspilī. Četrpadsmit sporta
veidos piedalījās 1500 dalībnieki no
visas Eiropas, bet festivāla strītbola
sacensību uzvarētāji tika pie iespējas

 11. augustā pulksten 10 – «Mītava
open 2012» fināls (ZOC).
 11. augustā pulksten 10 – galda tenisa sacensību «Veselības dienas 2012»
15. kārta (Sporta hallē).
 12. augustā pulksten 12 – Latvijas
čempionāts futbolā U-13 grupā: JFC «Jelgava» – FK «Tukums 2000»/TSS (ZOC).
 15. augustā pulksten 14 – Latvijas
čempionāts futbolā U-17 grupā: JFC
«Jelgava» – FK «Ventspils OC» (ZOC).
 18. augustā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāta biljardā 8. kārta un «Astotais kauss. Piramīda ar turpinājumu»
(Jelgavas 6. vidusskolā).
 18. augustā pulksten 14.30 – Latvijas čempionāts futbolā U-13 grupā: JFC
«Jelgava» – Šitika futbola skola (ZOC).
 18. augustā pulksten 19 – virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – FC
«Daugava» (ZOC).
 22. augustā pulksten 19 – virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – FC
«Jūrmala» (ZOC).
 23. augustā pulksten 16 – orientēšanās sacensību seriāla «Alnis 2012» 11.
kārta (Kalnciema vidusskolā).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Plašāk – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Zāles pļāvējs. T.25994203.

Jelgavnieku sasniegumi

Jelgavas strītbolisti dažādos strītbo
la turnīros allaž ir bijuši godalgotajās
vietās. Jau kopš «Bruģa bumbas»
turnīra jelgavnieki ir spējuši turēt
latiņu augstā līmenī. Raitis un Artis
Putniņi, Edgars Tramdaks, Ervīns
Vēveris bija vieni no pirmajiem, kuri
cīnījās ar spēcīgākajām valsts koman
dām. Tad nāca vienības «Vakcinācijas
dienests» (E.Krūmiņš, Māris Masaļs
kis, E.Tramdaks un Kaspars Bērziņš)
laiki – izcīnīti vairāki čempiontituli
«GE Money streetball» čempionātos.
Jāpiebilst, ka minētie sportisti nav
vienīgie, kas ir sekmīgi startējuši da
Spēcīgākā Jelgavas strītbola vienība (zilajos kreklos) pēc uzvaras Ventspils
žādos turnīros.
Viens no meistarīgākajiem strīt festivālā un izcīnītās ceļazīmes uz «Moscow open». Foto: Renārs Buivids
bola spēlētājiem Latvijā jelgavnieks
E.Krūmiņš atklāj, ka ar šo sporta veidu
sācis nodarboties jau agrā bērnībā. «Es
pat īsti neatceros, kā uzsāku spēlēt
strītbolu, jo tas bija ļoti sen. Pirmie
soļi tika sperti «Bruģa bumbā», un jau
ar pirmajām sacensībām izdevās iegūt
godalgotas vietas. Tā tas gadu gaitā ir
turpinājies līdz šim,» tā E.Krūmiņš.
Līdzīgi kā lielākā daļa vadošo strīt
bolistu, arī Edgars ir profesionāls bas
ketbolists – BK «Jelgava» komandas
sastāvā. «No vienas puses, strītbolu
uzskatu par savdabīgu atpūtu no bas
ketbola sezonas. No otras puses, tas
ļauj sevi uzturēt labā formā vasaras
mēnešos. Domāju, ka strītbols ir ļoti
noderīgs – tajā tiek spēlēta fiziskāka
spēle, kas norūda.»

Pagājušā gada «Ghetto basket» uz
varētājiem tika noorganizēts brauciens
uz ASV, kur bija iespēja klātienē vērot
vienīgā Latvijas NBA basketbolista
Andra Biedriņa komandas spēli. Bet
«Armet» puišu spilgtākie iespaidi ir
saistīti ar uzvaru Ventspils festivālā un
izcīnīto iespēju jau otro gadu pārstāvēt
Latviju «Moscow open» turnīrā.
«Šis sezonas spilgtākais notikums,
manuprāt, ir uzvara Ventspilī un tikša
na uz starptautisko turnīru Maskavā.
Satraukums un organizatoru veiktās
izmaiņas pirms paša sacensību sāku
ma mums neļāva startēt veiksmīgāk,»
spriež G.Justovičs.
Jāpiebilst, ka «Armet» piedzīvoja
zaudējumu savā pirmajā mačā, ar
rezultātu 2:7 piekāpjoties Ukrainas
vienībai. Izmainīto noteikumu dēļ
kļuva zināms, ka šis zaudējums liegs
iespēju «Armet» komandai turpināt
dalību turnīrā.
Atgriezušies no Maskavas, jelgavnie
ki turpina veiksmīgi startēt «Ghetto
basket» turnīros, bet strītbola sezonas
noslēgumā atkal tiks izcīnīta iespēja
doties uz ASV.

Sporta pasākumi

Meklē darbu

doties uz Maskavu, kur norisinājās
viens no galvenajiem Eiropas turnīriem
– «Moscow open».

Brauciens pie NBA basketbolista
Biedriņa un «Moscow open»
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Vecu, slimu cilvēku aprūpē, dārzeņu novākšanā, tirdzniecībā. Tālrunis 25965958.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un
mūsdienu mēbeles. Tālrunis 63027358,
29659962.
Celtnieks. Varu tīrīt, labot skursteņus,
mūrīšus, plītis. Tālrunis 27478204.
Jebkādu darbu. Tālrunis 27146018.
Meklēju jebkādu darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 20328190.
Sieviete meklē darbu uz nepilnu dienu.
Varu līmēt tapetes. Tālrunis 29583672.
Bilancspējīga grāmatvede. Ir pieredze.
Tālrunis 29360505.

Piedāvā darbu
SIA «Delanas» piedāvā darbu pavāram ar
pieredzi. Prasības: jābūt atbildīgam, bez
kaitīgiem ieradumiem. Pieteikumus sūtīt uz
e-pastu: tng26@inbox.lv vai zvanīt darba dienās no plkst.13 līdz 17 pa tālruni 27130892.

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906

Pērk
Nolietotus ledusskapjus no Ls 3 – 5. Sadzīves tehniku. T.29784933.
Pērku automašīnu, ar TA vai bez, samaksa
uzreiz. T.22367750
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.

Pārdod
Sausu alkšņu malku – maisos 40 l/Ls 1, kastē 1 m³/Ls 25. Apkures briketes – tonna/Ls
85 vai iepakojums (10 kg)/Ls 1. Piegāde.
Tālr.25448677

«Armet» vienībai (no kreisās: Andris Justovičs, Mārtiņš Rozenbergs, Kristaps
Kanbergs, Gatis Justovičs un Edgars Krūmiņš) Maskavas turnīrs izrādījās Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
neveiksmīgs – aizvadīta viena spēle un piedzīvots zaudējums pret ukraiņiem, Piegāde. T.28828288
kas liedza turpmāko dalību turnīrā.
Foto: streetbasket.ru Kantainās ozola briketes. Cena ar piegādi
Ls 100. T.29907466

Dažādi
Braucieni uz Poliju ar autobusu. T.29588225

Aicinām darbā kompetentu klientu apkalpošanas
speciālistu informācijas tehnoloģiju nozarē.
Prasības kandidātiem:
• vēlama iepriekšēja darba pieredze līdzīgā jomā;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte;
• teicamas lietišķās komunikācijas iemaņas;
• elastīga pieeja problēmu risināšanā;
• labas valodu zināšanas: latviešu, krievu, angļu.
Darba pamatpienākumi:
• pārdot preces un sniegt konsultācijas datorsalona apmeklētājiem;
• pēc klientu pieprasījuma sagatavot pārdošanas piedāvājumus par klientu
interesējošām precēm.
Mēs piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu;
• apmācības;
• draudzīgu kolektīvu;
• darba vietu Jelgavā;
• konkurētspējīgu atalgojumu.

CV un motivācijas vēstuli lūgums
iesūtīt līdz 16.08.2012. uz e-pastu:
marite.pumpure@idcomputer.lv

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A» jaunajās biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
ULDIS LAUCIS (dz. 1962. g.)
VILHELMS PEĻŅIKS (dz. 1942. g.)
IRA GUSAKOVA (dz. 1930. g.)
BENITA VIPMANE (dz. 1925. g.).
Izvadīšana 09.08. plkst.16 Meža kapsētā.
ILGVARS ŠALKS (1925. g.).
Izvadīšana 09.08. plkst.13 no Baložu kapsētas
Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
LĪVIJA VĒJA (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 11.08. plkst.15 Zanderu kapsētā.
AINĀRS STEPIŅŠ (dz. 1975. g.).
Izvadīšana 10.08. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

13. augusts, pirmdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 28.sērija.
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1462.sērija.
9.25 Londonas olimpisko spēļu noslēguma ceremonija
(ar surdotulkojumu).*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Eirobusiņš».*
13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Šeit un tagad».*
14.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.55 «Es – savai zemītei».*
15.25 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule».
Populārzinātnisks seriāls. 3.sērija.
15.55 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
16.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 154.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1462.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Liepājas blūzs». LTV videofilma. 3.sērija.
19.30  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 11. un 12.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latgale atvērta sadarbībai».
Latvijas dokumentāla filma. 2011.g.
22.40 «Aglonas dienasgrāmata».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Garīgā dimensija».*
23.45 «Mīlas dziesma Bobijam Longam».
ASV drāma. 2004.g.

LTV7
4.40 Rokasbumba vīriešiem.*
6.10 Basketbols vīriešiem.*
8.00 Londonas olimpisko spēļu noslēguma ceremonija.*
10.40 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 1.sērija.
11.30 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
12.20 «Labākās latviešu mūzikas izlase».
Mikrofona dziesmas.
13.50 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 1.sērija.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
17.30 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 414.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Londonas olimpisko spēļu noslēguma ceremonija.*
22.10 «Latvijas stāsti».
Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Lidojuma plāns».
23.40 «Motociklisti».
0.10 «Baltijas jūras piekrastes. Somija».
Dokumentāla filma.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 9.sērija.
10.05 «Zem mīlestības mēness». Melodrāma. 2010.g.
11.55 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 1.sērija.
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 19.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 96. un 97.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 108.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Izbalsošana.
22.00 «Nodevējs». ASV krimināldrāma. 2008.g.
24.00 «Asiņainais dimants». Trilleris. 2006.g.
2.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 96. un 97.sērija.
4.35 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 9.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 108.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 2». 9.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 123.sērija.
6.45 «Samsons un Neons». Anim. ser. 65. un 66.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 29.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Anim. ser. 25.sērija.
8.05 «Simpsoni 17». Anim. ser. 14. un 15.sērija.
9.00 «Varenā morfīna reindžeri».
Fantastikas piedzīvojumu filma.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ar gardu muti».*
11.35 «Māmiņu klubs».*
12.05 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 76.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 32.sērija.
13.40 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 30.sērija.
14.10 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 403. – 405.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 167.sērija.
16.50 «Soli pa solim» (ar subt.). Seriāls. 39. un 40.sērija.
17.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Gandrīz ideāls randiņš». 21.sērija.
21.20 «Kobra 16». Seriāls. 6.sērija.
22.20 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 235.sērija.
23.20 «Slepenie sakari». ASV seriāls. 3.sērija.
0.15 «Dzīve uz Marsa». Seriāls. 13.sērija.
1.05 «Pārkāpt robežu 2». Seriāls. 9.sērija.
2.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 123.sērija.
2.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 167.sērija.
3.30 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
4.15 «Simpsoni 17». Anim. seriāls. 15.sērija.
4.35 «Nakts joki».

14. augusts, otrdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 29.sērija.
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1463.sērija.
9.25  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 11. un 12.sērija.
10.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.45  «Spēle» (ar subt.). Dokumentāla filma.
12.10 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 1.sērija.
13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Viss notiek».*
14.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mans zaļais dārzs».*
15.25 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 81.sērija.
15.50 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 155.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1463.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Liepājas blūzs». LTV videofilma. 4.sērija.
19.30  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 13. un 14.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas
svētki Aglonā. Krusta ceļš.
0.15 Nakts ziņas.

LTV7
7.35 «Labākās latviešu mūzikas izlase». Mikrofona dziesmas.
9.15 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 1.sērija.
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 415.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 2.sērija.
11.35 «Izdzīvošanas māka». Dok. ser. 7.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija* .
13.15 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok. f.
13.45 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 2.sērija.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
17.30 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dok. f.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 415.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Nāciju kausa izcīņa jāšanas sportā. Pārraide no Igaunijas.
21.05 «Suņi, kas mainīja pasauli». Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Tavs auto».
23.40 «Autosporta programma nr.1».
0.10 «Motociklisti».*
0.40 «Baltijas jūras piekrastes. Somija». Dok. f.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 10.sērija.
10.00 «Mīla – tas ir tikai vārds». Vācijas drāma. 2010.g.
11.55 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 2.sērija.
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Dienasgrāmata.
15.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 20.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 98. un 99.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 109.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Grānlundas mantinieks». Vācijas melodrāma. 2009.g.
22.35 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Izbalsošana.*
24.00 «Mēs esam maršali». ASV sporta drāma. 2006.g.
2.20 «Ekstrēms tuvplānā».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 98. un 99.sērija.
4.35 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 10.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 109.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 2». 10.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 124.sērija.
6.45 «Samsons un Neons». Anim. ser. 67. un 68.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 30.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Anim. ser. 26.sērija.
8.05 «Simpsoni 17». Anim. ser. 16. un 17.sērija.
9.00 «Turboreindžeri». Spraiga siž. piedzīv. f.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ņujorkas karalis 2». 39. un 40.sērija.
12.05 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 77.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 33.sērija.
13.40 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 31.sērija.
14.10 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 406. – 408.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 168.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 2012.g. 61.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Gandrīz ideāls randiņš». 22.sērija.
21.20 «C.S.I. Maiami 10». Seriāls. 232.sērija.
22.10 «Mūsdienu Latvijas garša». 7.raidījums.
22.45 «Mahinatori 2». Seriāls. 14.sērija.
23.40 «Dzīve uz Marsa». Seriāls. 14.sērija.
0.35 «Pārkāpt robežu 2». Seriāls. 10.sērija.
1.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 124.sērija.
2.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 168.sērija.
3.10 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
3.55 «Ņujorkas karalis 2». Seriāls. 39. un 40.sērija.
4.40 «Nakts joki».

15. augusts, trešdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 30.sērija.
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1464.sērija.
9.25  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 13. un 14.sērija.
10.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».

tv programma
10.45 «Jauna nedēļa».*
11.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.40 «Aglonas dienasgrāmata».*
12.00 Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas
svētki Aglonā. Svētā Mise.
15.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
15.35 «Poem pa kulšen». Animācijas filma.
15.50 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas seriāls. 24.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 156.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1464.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 1.sērija.
19.30  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 15. un 16.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Aglonas dienasgrāmata».
21.50 «Lūgšana krustā». Dokumentāla filma.
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs
uzņemšanas svētki Aglonā. Svētku kopsavilkums.
0.10 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.40 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 Mikrofona dziesmas.*
9.15 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 2.sērija.
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 416.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 3.sērija.
11.35 «Izdzīvošanas māka». Dok. ser. 8.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»*.
13.15 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 1.sērija.
13.45 Nāciju kausa izcīņa jāšanas sportā. Pārraide no Igaunijas.*
15.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 3.sērija.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 416.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Daudzsēriju dok. f. 17.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Mafijas klans». Seriāls. 23.sērija.
23.55 «Suņi, kas mainīja pasauli». Dokumentāla filma.
0.50  «Zaļā paradīze». Daudzsēriju dok. f. 17.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 11.sērija.
10.00 «Mīlestības garais dancis». Melodrāma. 2004.g.
11.55 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 3.sērija.
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Dienasgrāmata.
15.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 21.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 100. un 101.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 110.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Sanktum». Piedzīvojumu filma. 2011.g.
22.50 «Sliktais leitnants». ASV krimināldrāma. 2009.g.
1.10 «Mēs esam maršali». ASV sporta drāma. 2006.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.45 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 100. un 101.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 110.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 2». 11.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 125.sērija.
6.45 «Samsons un Neons». Anim. ser. 69. un 70.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 31.sērija.
7.45 «Bakugani 3». Anim. ser. 1.sērija.
8.05 «Simpsoni 17». Anim. ser. 18. un 19.sērija.
9.00 «Kā iepatikties klasesbiedriem». Ģim. komēdija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ņujorkas karalis 2». 41. un 42.sērija.
12.05 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 78.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 34.sērija.
13.40 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls. 32.sērija.
14.10 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 409. – 411.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 169.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 62.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Gandrīz ideāls randiņš». 23.sērija.
21.20 «Medību nacionālās īpatnības» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 1995.g.
23.15 «Kinomānija».
23.50 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.45 «Pārkāpt robežu 2». Seriāls. 11.sērija.
2.40 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 125.sērija.
3.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 169.sērija.
4.05 «Ņujorkas karalis 2». Seriāls. 41. un 42.sērija.
4.50 «Nakts joki».

16. augusts, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». LTV seriāls. 31.sērija.
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1465.sērija.
9.25  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 15. un 16.sērija.
10.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dok. f. 1.sērija.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.15 «Piezīmes uz albuma lapām».
Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.15 «Zebra».*

Ceturtdiena, 2012. gada 9. augusts
12.30 «Tiksimies Tartu».*
13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Aglonas dienasgrāmata».*
14.30 «Vertikāle».*
15.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.20 «Kas te? Es te!»*
15.50 «Mēnesslācis». Animācijas seriāls. 22. un 23.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 157.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1465.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 2.sērija.
19.30  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 17. un 18.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Pieslēdzies, Latvija!»
21.15 «Lauku sēta».*
22.15  «Izsauciet vecmāti!»
Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.10 «LTV portretu izlase». Dziedātāja Inese Galante.*

LTV7
7.35 Mikrofona dziesmas.*
9.15 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 3.sērija.
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 417.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 4.sērija.
11.35 «Izdzīvošanas māka». Dok. ser. 9.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 2.sērija.
13.45 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 4.sērija.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls
9.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 417.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Daudzsēriju dok. f. 18.sērija.
20.00 «Makšķerē ar Olti!»
20.30 «Masaju cilts ceļš». Dokumentāla filma.
21.30 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Pilnīgs motokross».
23.25 Pludmales volejbola apskats.
23.55 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.50  «Zaļā paradīze». Daudzsēriju dok. f. 18.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 12.sērija.
10.00 «Basteja kolekcija. Jaunās dzīves sākums».
Austrijas melodrāma. 2008.g.
11.55 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 4.sērija.
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Dienasgrāmata.
15.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 22.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 102. un 103.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 111.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Mentālists 3». ASV seriāls. 22.sērija.
21.30 «Viņpus». ASV un Kanādas seriāls. 9.sērija.
22.35 «Vienpadsmitā stunda». ASV seriāls. 9.sērija.
23.30 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 9.sērija.
0.30 «Sanktum». Piedzīvojumu filma. 2011.g.
2.25 «Ekstrēms tuvplānā».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 102. un 103.sērija.
4.35 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 12.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 111.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 2». 12.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 126.sērija.
6.45 «Samsons un Neons». Anim. ser. 71. un 72.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 32.sērija.
7.45 «Bakugani 3». Anim. ser. 2.sērija.
8.05 «Simpsoni 17». Anim. ser. 20. un 21.sērija.
9.00 «Suns Hūberts, hercoga mantinieks». Ģim. f.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ņujorkas karalis 2». 43. un 44.sērija.
12.05 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 79.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 35.sērija.
13.40 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls. 33.sērija.
14.10 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 412. – 414.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 170.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 63.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Gandrīz ideāls randiņš». 24.sērija.
21.20 «Atradējs». Seriāls. 11.sērija.
22.15 «Valsts ienaidnieks». ASV trilleris. 1998.g.
0.50 «Nezvērs». ASV fantastikas trilleris. 2008.g.
2.10 «Pārkāpt robežu 2». Seriāls. 12.sērija.
3.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 126.sērija.
3.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 170.sērija.
4.30 «Ņujorkas karalis 2». Seriāls. 44.sērija.
4.50 «Nakts joki».

17. augusts, piektdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 32.sērija.
8.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 18.sērija.
9.25  «Gaišā piemiņā». 17. un 18.sērija.
10.25 «Pieslēdzies, Latvija!»*
10.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dok. filma. 2.sērija.
11.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.20 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 12.sērija.
12.15 «Šeit un tagad».*

13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Lai ko likten’s plecos veltu...» 2.daļa
Cauri ērkšķiem. LTV videofilma.
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Sveika, Robij!» Seriāls. 5.sērija.
15.40 Atjaunotā versija. «Bums un Piramidons». Anim. f.
15.50 «Mēnesslācis». Animācijas seriāls. 24. un 25.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 158.sērija.
17.05 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 18.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «No bitēm neko nevar zināt. Videostāsts par aktrisi
Veltu Līni» (ar subt.). LTV videofilma.
19.30  «Dabas diženās pārvērtības».
BBC dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Rīgas svētki 2012». Dienasgrāmata.
21.30  «Midsomeras slepkavības 7» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 6.sērija.
23.25 Nakts ziņas.
23.40 XIV starptautiskais kantrimūzikas festivāls
«Bauska Country 2012». 2.daļa.*

LTV7
7.35 Mikrofona dziesmas.*
9.15 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 4.sērija.
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 418.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 5.sērija.
11.35 «Izdzīvošanas māka». Dok. ser. 10.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 3.sērija.
13.45 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 5.sērija.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 418.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Daudzsēriju dok. f. 19.sērija.
20.00 «Trakais slēptās kameras šovs».
20.30 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
22.55 «Tirgoņi» (ar subt.). Melodrāma. 2004.g. 1. un 2.sērija.
0.50 «Masaju cilts ceļš». Dokumentāla filma.
1.45  «Zaļā paradīze». Daudzsēriju dok. f. 19.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 13.sērija.
10.00 «Basteja kolekcija. Alpu aizas noslēpums».
Austrijas melodrāma. 2008.g.
11.55 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 5.sērija.
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Dienasgrāmata.
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 1.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 104. un 105.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 112.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.30 «Pēc saulrieta». Spraiga sižeta piedz. f. 2004.g.
22.25 «Sprādziens no pagātnes». Rom. komēdija. 1999.g.
0.30 «Sliktais leitnants». ASV krimināldrāma. 2009.g.
2.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 104. un 105.sērija.
4.35 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 13.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 112.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 2». 13.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 127.sērija.
6.45 «Samsons un Neons». Anim. ser. 73. un 74.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 33.sērija.
7.45 «Bakugani 3». Anim. ser. 3.sērija.
8.05 «Simpsoni 17». Anim. ser. 22.sērija.
8.30 «Simpsoni 18». Anim. ser. 1.sērija.
9.00 «Meklējiet Džeinu». Romant. komēdija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ņujorkas karalis 2». 45. un 46.sērija.
12.05 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 80.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 36.sērija.
13.40 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 34.sērija.
14.10 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 415. – 417.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 171.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 64.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Tētuks». ASV komēdija. 1999.g.
22.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.15 «Saules asaras». ASV spraiga sižeta filma. 2003.g.
2.25 «Pārkāpt robežu 2». Seriāls. 13.sērija.
3.15 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 127.sērija.
4.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 171.sērija.
4.40 «Nakts joki».

18. augusts, sestdiena
LTV1
7.50 «Rīgas svētki 2012». Dienasgrāmata.*
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Mēnesslācis». Anim. ser. 22. un 23.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 7.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mans zaļais dārzs».
11.30  «Midsomeras slepkavības 7» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 6.sērija.
13.25  «Izsauciet vecmāti!»
Daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
14.20 «Rīgai – 800. Rīga dzied».*

Ceturtdiena, 2012. gada 9. augusts
16.25 «Pieslēdzies, Latvija!»*
16.30  «Dabas diženās pārvērtības» (ar subt.).
BBC dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
17.30 «Rīgas svētki 2012». Dienasgrāmata.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». «Dzintaru prospekts Jūrmalā».
Turpinās mūsu vasara Jūrmalā.
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto». Ziņas.
21.25 «Rīgas svētki 2012». Dienasgrāmata.
21.40 «Kad iejaucas mīlestība». Rom. komēdija. 2010.g.
23.25 Nakts ziņas.
23.35 «Mīlestības dziesmas Latvijai».*

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 Pludmales volejbola apskats.*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.00 Tiešraide! Krastu mačs. Diennakts basketbola
turnīrs. VEF Rīga – ex valstsvienība.
16.05 «Viss tevis dēļ, Vika!» (ar subt.). Krievijas
daudzsēriju melodrāma. 2011.g. 1. un 2.sērija.
17.50 Tiešraide! Krastu mačs. Diennakts basketbola
turnīrs. LU – RTU.
19.00 «Trakais slēptās kameras šovs».
19.30 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.00 Tiešraide! Krastu mačs. Diennakts basketbola turnīrs.
20.10 Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2012.
21.05 Tiešraide! Krastu mačs. Diennakts basketbola turnīrs.
21.20 «Positivus 2012».*
22.15 Tiešraide! Krastu mačs. Diennakts basketbola turnīrs.
22.30 «Lidojuma plāns».*
23.00 Tiešraide! Krastu mačs. Diennakts basketbola turnīrs.
23.10 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 1.sērija.
24.00 Tiešraide! Krastu mačs. Diennakts basketbola
turnīrs. Mūziķi – Aktieri.

LNT
6.05 «Amerikas ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 7.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts. «Mans draugs mērkaķēns».
7.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Gļēvais
suns Drosminieks». 13.sērija; «Mūka Omi
noslēpums 2». 9.sērija; «Nāvīte un Ļaunums». 7.
un 8.sērija.
9.10 «TV veikala skatlogs».
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Kaķi pret suņiem». Komēdija.
12.30 «Pēc saulrieta». Spraiga siž. piedzīv. f.
14.30 «Detektīve Veronika Marsa 2». ASV seriāls. 9.sērija.
15.25 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2».
Seriāls. 7.sērija.
16.25 «Bebrēna piedzīvojumi». Dokumentāla filma. 2008.g.
18.00 «Maska». ASV piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
20.00 LNT ziņas; sporta un laika ziņas.
20.30 «Kaut kas līdzīgs dzīvei». ASV romantiska komēdija.
2002.g. Lomās: A.Džolija, E.Bērnss, T.Šelhoubs,
K.Keins u.c. Žurnāliste Lenija Kerigana tikai
intervēja bezpajumtnieku. Cilvēku, kurš pareģoja,
ka viņai atlicis dzīvot vien nedēļu... Murgs? Arī
Lenija tā domāja. Bet tikai līdz brīdim, kad sāka
piepildīties pirmie pravieša pareģojumi... Viena
nedēļa – pārāk maz laika, lai īstenotu savas
dzīves lielākos sapņus!
22.30 «Vēstījums pudelē». ASV melodrāma. 1999.g.
1.05 «Sprādziens no pagātnes». Rom. komēdija. 1999.g.
2.50 «Pelnrušķītes sapnis». Vācijas melodrāma. 2000.g.
4.25 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 3». 1.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 128.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 4». 13.sērija.
7.00 «Rafteru ģimene». 22.sērija.
7.50 «Bakugani 3». Anim. ser. 3.sērija.
8.10 «Mūmija». Anim. ser. 5.sērija.
8.40 «Gormiti». Anim. ser. 22.sērija.
9.00 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.30 «Dinozauru mednieki 5». 2.sērija.
11.25 «Gandrīz ideāls randiņš». 21. un 22.sērija.*
13.20 «Kinomānija».
13.55 «Televeikala skatlogs».
14.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.10 «Tētuks». ASV komēdija. 1999.g.
18.00 «Nolaist periskopu». ASV komēdija. 1996.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Čārlija eņģeļi».
ASV piedzīvojumu komēdija. 2000.g.
22.15 «Meiteņu kluba zēni». ASV komēdija. 2002.g.
0.05 «Ienaidnieka aizmugurē 2: Ļaunuma ass».
ASV spraiga sižeta trilleris. 2006.g.
2.00 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 1.sērija.
2.50 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 128.sērija.
3.30 «Rafteru ģimene». Seriāls. 22.sērija.
4.15 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 13.sērija.
4.35 «Nakts joki».

19. augusts, svētdiena
LTV1
7.50 «Rīgas svētki 2012». Dienasgrāmata.*
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Mēnesslācis». Anim. ser. 24. un 25.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 8.sērija.

10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 82.sērija.
10.30 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule».
Populārzin. ser. 4.sērija.
11.00 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
15.55 «Eirobusiņš».
16.25 «Rīgas svētki 2012». Dienasgrāmata.*
16.55 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dok. f. 5.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.17 Laika ziņas.
18.20 «Piezīmes uz albuma lapām».
Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā.
18.50 «Par pelēm un meliem» (ar subt.).
Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.30 «Rīgas svētki 2012». Rīga, mana baltā Rīga.
Koncertuzveduma pārraide no 11.Novembra
krastmalas. Koncerta programma piedāvā 15
tautasdziesmu apdares, kā arī dziesmas ar
Ausekļa un Ojāra Vācieša vārdiem. Uzvedumā
piedalās solisti Ance Krauze un Zigfrīds Muktupāvels. Mākslinieciskais vadītājs Romāns Vanags,
horeogrāfisko zīmējumu veido Agris Daņiļēvičs,
Jānis Purviņš un Jānis Ērglis.
23.00 Nakts ziņas.
23.10 «Kad iejaucas mīlestība». Rom. komēdija. 2010.g.

LTV7
4.00 Tiešraide! Krastu mačs. Diennakts basketbola turnīrs.
7.40 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.00 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.20 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
«Televeikala skatlogs».
8.40 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.20 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.40 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.00 Tiešraide! Krastu mačs. Diennakts basketbola turnīrs.
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 Tiešraide! Krastu mačs. Diennakts basketbola turnīrs.
11.15 «Zebra» (ar subt.).*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 Tiešraide! Krastu mačs. Diennakts basketbola turnīrs.
12.15 Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2012.*
13.15 Tiešraide! Krastu mačs. Diennakts basketbola turnīrs.
13.30 «Makšķerē ar Olti!»*
14.00 Tiešraide! Krastu mačs. Diennakts basketbola turnīrs.
Politiķu spēle.
15.20 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
15.30 «Baltijas jūras piekrastes. Baltijas valstis». Dok. f.
16.30 Pludmales volejbola apskats.*
17.00 Tiešraide! Rokgrupas Mumiy Troll koncerts.
19.05 «Krējums... saldais».
19.35 «Viss tevis dēļ, Vika!» (ar subt.).
Daudzsēriju melodrāma. 2011.g. 1. un 2.sērija.
21.15  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 8.sērija.
22.05 «Neskaties atpakaļ!» Mistikas drāma. 2009.g.
24.00 «Motociklisti».*

LNT
6.05 «Dzīvnieku instinkti». Izklaid. raid. 3.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts. «Pīle Dodžers». 11.sērija;
«Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Supervaroņu
komanda». 16.sērija; «Skubija Dū 13 spoki».
12.sērija.
8.40 «TV veikala skatlogs».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». 6.sērija.
10.30 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). 7.sērija.
11.30 «Laimīgs un vesels».
12.05 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 5.sērija.
13.05 «Kaut kas līdzīgs dzīvei». Rom. komēdija. 2002.g.
15.00 «Skubijs Dū 2. Briesmoņi savā vaļā». Piedz. f. 2004.g.
17.00 «Lieliskais Džo». ASV komēdija. 2001.g.
19.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 TV pirmizrāde! «Doktora Parnasa iedomu pasaule».
Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2009.g.
23.00 «V ir Vendeta». Fantāzijas filma. 2006.g.
1.30 «Maska». ASV piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
3.15 «Vēstījums pudelē». ASV melodrāma. 1999.g.
5.20 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 3». 2.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 129.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 4». 14.sērija.
7.00 «Esi mūsu tētis». 5. un 6.sērija.
7.55 «Mūmija». Anim. ser. 6.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Ar gardu muti».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideāls randiņš». 23. un 24.sērija.*
12.50 «Paņem 100 000… ja vari».
13.50 «Televeikala skatlogs».
14.05 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.30 «Spoku pilsēta».
ASV fantastikas komēdija. 2008.g.
16.30 «Čārlija eņģeļi».
ASV piedzīvojumu komēdija. 2000.g.
18.25 «Neiespējamā misija 4». 5.raidījums.
19.50 TV3 ziņas.
20.00 «Sliktie zēni 2».
ASV piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
22.50 «Maksimālais risks».
Spraiga sižeta filma. 1996.g.
0.45 «Sevidži». ASV komiska drāma. 2007.g.
2.50 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 2.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 129.sērija.
4.15 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 14.sērija.
4.40 «Nakts joki».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
Angļu valodas studija

«Vārds uzņēmējiem»

aicina pieteikties

Veikaliņš bērniem
«Gustavs un Marta»
Pētera ielā 1, Jelgavā
(ieeja no pagalma)

pozitīvu, radošu un atbildīgu

angļu valodas skolotāju
darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem.
Lūdzu sūtīt CV uz e-pasta adresi

Pēc vasaras brīvdienām
atkal esam vaļā ar
atlaidēm visai «HUPPA»
rudens apģērbu kolekcijai
(vējjakas, «lietus bikses»,
cepures u.c.), kā arī trikotāžai bērniem (bodiji, bītlenes, sporta tērpi, pidžamas, maiciņas u.c.).

c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis 26456942.

SIA «INTRANSSERVISS»
piedāvā darbu:

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
uzņem izglītojamos
Svētes, Centra, Šķibes, Zaļenieku
konsultāciju punktos
vidusskolā: 10. – 12. klasē (visos konsultāciju punktos);
pamatskolā: 1. – 9. klasē (tikai Svētes konsultāciju punktā)
un tālmācībā.
Piedāvājam:
• vispārizglītojošā virziena programmu;
• vispārizglītojošā virziena programmu ar tālmācības
metodi;
• vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu;
• humanitārā un sociālā virziena programmu.
Uzņemšana un informācija: Jelgavā, Pasta ielā 37, 411.
kabinetā (novada domes ēkā), no plkst.10 līdz 12 un no
plkst.13 līdz 16.
Tālrunis 63084021, 29122018;
skolas mājas lapa www.nvsk.lv

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
SIA «Pūčuks»
gaida pie sevis bērnus
no viena līdz 7 gadu vecumam.

Autoservisā:
vieglo automobiļu servisa automehāniķim(-ei)
ar vismaz piecu gadu darba pieredzi
vieglo automobiļu remontā

Darba laiks: pirmd. – piektd. – no plkst.10 līdz 18;
sestd. – no plkst.10 līdz 16.
Tālrunis 29396934; e-pasts: info@gustavsunmarta.
lv; www.gustavsunmarta.lv

Kosmofozijas institūts «Saskarsme»

Automazgātavā:
automobiļu mazgātājam(-ai)
ar darba pieredzi automazgātavā.
Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā,
vai sūtīt CV uz e-pastu: i.birojs@itsauto.lv.
Tālrunis 26160880

(Jelgavā),
reģistrācijas apliecības Nr.3360800265,
aicina interesentus pieteikties uz
alternatīvās dziedniecības kursu ar
iespējām apgūt tautas dziedināšanas
metodes.
Tālrunis 29379805.
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Jelgava

Nodarbības notiek latviešu valodā.
Adrese: Stacijas iela 18, Jelgava.
Sīkāka informācija: www.pucuks.lv.
Pieteikties var pa tālruni 26337142 vai
e-pastu: inese-krasmane@inbox.lv.
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Lazdiņas privātā vidusskola
«Punktiņš»

aicina darbā

pirmsskolas izglītības skolotāju.
CV lūgums sūtīt uz
e-pastu: info@punktins.lv
Adrese: J.Asara iela 12, Jelgava
Tālrunis: 26164369, 63023718;
www.punktins.lv

Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskola uzņem skolēnus
no 1. līdz 12. klasei
latviešu un krievu valodas plūsmā klātienē vai
neklātienē, eksternātā vai tālmācībā mācībām skolēnam
izdevīgā laikā no plkst.9 līdz 20.40, arī sestdienās,
šādās izglītības programmās:
1. Pamatizglītības programma (1. – 9. klase);
2. Mazākumtautību pamatizglītības programma (1. – 9.
klase);
3. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības
programma (1. – 7. klase);
4. Pamatizglītības sociālās korekcijas programma (8.
klase);
5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programma (10. – 12. klase);
6. Mazākumtautību vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (10. – 12. klase);
7. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā
virziena programma (10. – 12. klase).
Nepieciešamie dokumenti:
• izglītības dokuments un kopija;
• ģimenes ārsta medicīniskā izziņa;
• medicīniskā karte 026/u (izglītojamajiem līdz 18
gadiem);
• dzimšanas apliecības kopija;
• pases kopija;
• darba vietas izziņa (ja izglītojamais strādā);
• deklarētās dzīvesvietas izziņa (ja izglītojamais nedzīvo
Jelgavā).
Skolā ir māmiņu istaba, kur stundu laikā iespējams atstāt
savu mazuli auklītes uzraudzībā, skolā strādā sociālais
pedagogs un psihologs, darbojas kafejnīca, ir e-žurnāls.
Iespējams papildus apgūt lietvedību un aukles darba
pienākumus.
Uzņemšana skolā – 21., 22., 23. un 24. augustā
no plkst.9 līdz 13.
Informācijai: Skolotāju iela 8, Jelgava,
tālrunis/fakss 63021897, www.jelgava.lv/vakarskola,
vvsk@izglitiba.jelgava.lv.
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AICINĀM UZ MEISTARDARBNĪCĀM
20. un 23. augustā, plkst. 17.00 - 20.30

Vasara manā fotoalbumā
21. un 28. augustā, plkst. 17.00 - 20.30

Konfekšu pušķu veidošana
22. un 29. augustā, plkst. 17.00 - 20.30

Tamborēti un izšūti tērpa aksesuāri
27. augustā, plkst. 17.00 - 20.30

Viegli kopjams dārzs
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101; 63012158; fakss: 63007033,
e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv; ieva.hofmane@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

notikumi

Kultūras pasākumi
 10. augustā pulksten 22 – zaļumballe kopā ar grupu «Opus C». Biļešu cena:
pieaugušajiem – Ls 2; skolēniem un studentiem – Ls 1 (Uzvaras parkā).
 11. augustā pulksten 19 – muzikāla brīvdabas komēdija «Naudas koks» pēc
V.Belševicas stāsta «Tās dullās Paulīnes dēļ» motīviem ar kapelas «Bumerangs» piedalīšanos. Lomās: Jānis Jarāns, Dainis Porgants, Gunārs Placēns, Jūlija Ļaha, Regīna Devīte vai
Inese Ramute un citi. Dramatizējuma autors un režisors – Ivars Lūsis (Uzvaras parkā).
 17. augustā pulksten 22 – zaļumballe kopā ar Ivaru Galiņu un grupu. Biļešu
cena: pieaugušajiem – Ls 2; skolēniem un studentiem – Ls 1 (Uzvaras parkā).
 18. un 25. augustā pulksten 13 – īpaša ekskursija pa Jelgavu gida pavadībā. Satikšanās – Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Sīkāka informācija par
ekskursijām – www.visit.jelgava.lv.
 25. augustā no pulksten 9 līdz 14 – Piena, maizes un medus svētku tirgus
(Hercoga Jēkaba laukumā). Pulksten 19 – piena paku laivu regate (Lielupē),
pēc regates – koncerti (Uzvaras parkā).

Ceturtdiena, 2012. gada 9. augusts

Vieta, kas piesaista
ar profesionalitāti
Mākslinieces Ritma Lagzdiņa (no
labās) un Silvija
Meškone atzīst
– ir pagājis laiks,
kad mākslinieki
varēja būt «brīvie»
mākslinieki, proti,
tikai gleznot.
Tagad katram ir arī
savs pamatdarbs,
tāpēc viņas priecājas par plenēru,
kur veselu nedēļu
katru dienu no rīta
līdz vakaram varēja tikai gleznot.
Foto: Anna
Būmane

Izstādes
 Līdz 22. augustam – Mākslas skolas audzēkņu tēlniecības izstāde «Bronzas
laikmets un...» (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 31. augustam – Daces Runčas-Štelmaheres izstāde «Tagad». Ieejas
maksa – Ls 0,80; skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 0,40 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 2. septembrim – Latvijas Mākslas akadēmijas studentu zīmējumu
izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz augusta beigām – latviešu mākslinieces Austrālijā Lidijas Dombrovskas-Larsenas gleznas «Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. augustam – Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde «Zudusī
darbīgā Latvija» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 31. augustam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu
izstāde (Mākslas skolā).
 Līdz 9. septembrim – 1. Starptautiskā Zemgales plenēra atskaites izstāde
(galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 9. oktobrim – 1. Starptautiskā Zemgales plenēra atskaites izstāde
(Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).

Rotari klubs rosina
jelgavniekus izteikt idejas

Foto: Anna Būmane
 Ritma Gaidamoviča

Aizvadītās nedēļas nogalē Jelgavu apmeklēja ASV Arizonas
štata Rotari kluba «Green Valley» biedri, lai iepazītos ar mūsu
pilsētu, tiktos ar Jelgavas Rotari
kluba biedriem un runātu par
tālāko sadarbību. Amerikāņi
jelgavniekus aicina domāt par
lielākiem labdarības projektiem
sabiedrības labā, kam finansiālu atbalstu varētu saņemt arī no
starptautiskās Rotari kustības.
Jelgavas Rotari kluba sekretāre uzņēmē
ja Dina Kurzemniece stāsta, ka šī ir ASV
pārstāvju atbildes vizīte. Proti, februārī
vairāki Jelgavas Rotari kluba biedri pie
redzes apmaiņas vizītē viesojās Arizonas
štatā, lai iepazītos ar klubu «Green Valley»
un piedalītos labdarības pasākumā. «Mūsu,
latviešu, mentalitātei tas šķistu dīvaini, taču
tur par to neviens nebrīnījās. Lai Tūsonas
pilsētā izveidotu peldbaseinu, mēs vācām
ziedojumus, rodeo sacensību laikā pārdo
dot alu un aicinot ziedot. Mums izdevās,»
iespaidos dalās D.Kurzemniece.
Jelgavā ciemiņi apmeklēja pili, Uzvaras
parku, kur vēl ir iespēja apskatīt Starptau
tiskā Smilšu skulptūru festivāla smilšu
skulptūras, vecpilsētu, Ādolfa Alunāna
memoriālo muzeju, Annas baznīcu, Svētās
Trīsvienības baznīcas torni un Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas mu
zeju, kur piedalījās Jelgavas Rotari kluba
kopsapulcē. Viesi – Ronija Estačio un Fils
Silvers – par Jelgavu izteicās atzinīgi. «Var
redzēt, ka šī ir pilsēta, kas attīstās. To var
pamanīt jau iebraucot,» tā R.Estačio.

D.Kurzemniece stāsta, ka kopsapulcē
amerikāņu viesi uzsvēruši, ka Jelgavas
klubam ir ļoti plašas iespējas saņemt arī
starptautiskās Rotari kustības finansējumu
dažādiem labdarības projektiem. «Šobrīd
mūsu mājas uzdevums ir domāt un rast
idejas lieliem projektiem, no kuriem labumu
gūtu pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa.
Piemēram, līdz šim mums lielāki projekti
ir bijuši Jelgavas Rotari kluba biedru
finansiāls atbalsts Auces slimnīcas renovā
cijai, ar mūsu kluba biedru atbalstu Bēnē
rekonstruēts ūdensvads. Šobrīd ir jādomā
par jauniem projektiem, tāpēc vēlamies
uzzināt arī jelgavnieku domas par to, ko va
jadzētu izdarīt un kur ir nepieciešama mūsu
mecenātu palīdzība,» tā D.Kurzemniece,
piebilstot, ka idejai jābūt tādai, kas noderī
ga lielākai sabiedrības grupai, un tā nevar
būt balstīta uz biznesu, vien jādomā, kā to
varētu pēc tam uzturēt, ne tikai izveidot.
Idejas iedzīvotāji var sūtīt uz e-pastu: dina.
kurzemniece@pilsaptieka.lv.
«Rotary International» ir lielākā labda
rības organizācija pasaulē, kuras paspārnē
darbojas Rotari klubi, tostarp Jelgavā.
Jelgavas Rotari klubā šobrīd apvienojušies
34 vadītāji, uzņēmēji, ārsti, pasniedzēji un
atbildīgas amatpersonas, kas nodarbojas ar
mecenātismu un strādā sabiedrības labā,
no Jelgavas, Jelgavas novada un Dobeles.
Pēdējie darbi, ko paveikuši Jelgavas Rotari
kluba biedri: jau vairākus gadus ar kluba
biedru atbalstu maznodrošināto ģimeņu
bērniem Aizupes pamatskolā tiek nodroši
nātas brīvpusdienas. Jelgavas Rotari kluba
biedri piedalās sakopšanas talkās, viņi savu
finansiālu artavu snieguši arī Jelgavas
Mākslinieku biedrības 40. gadu jubilejas
izdevuma «Jelgavai azotē» izdošanā.

 Ritma Gaidamoviča

Pašlaik Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas galerijā un galerijā «Suņa taka» apskatāma
izstāde ar vienu nosaukumu –
«Zaļā muiža», kurā eksponēti
1. Starptautiskā Zemgales plenēra darbi – gleznas, zīmējumi
un fotogrāfijas. Te ir iespēja
novērtēt Jelgavas mākslinieku nedēļas veikumu, tostarp
mākslinieču Ritmas Lagzdiņas
un Silvijas Meškones darbus.
Viņas jau sen kā nedzīvo mūsu
pilsētā, taču joprojām ir mūsu
Mākslinieku biedrības biedres
un saikni ar Jelgavu nezaudē.
Kāpēc Jelgava ir tik tuva?
Gleznotāja S.Meškone jau 30 gadus ir
rīdziniece un strādā par pasniedzēju Rīgas
Tehniskās universitātes Arhitektūras
un pilsētplānošanas fakultātes Tēlotājas
mākslas katedrā – viņa skolo jaunos zīmē
šanā. Bet R.Lagzdiņa, piepildot sapni par
dzīvi pie dabas, 1981. gadā pārcēlās dzīvot
uz laukiem Talsu pusē un šobrīd pasniedz
stundas Talsu Mākslas skolā. Kaut arī abas
mākslinieces fiziski vairs nedzīvo mūsu
pilsētā, viņas te ierodas bieži un visu laiku
uztur saikni ar Jelgavas māksliniekiem.
Viņas skaitās savējās un piedalās pilsētas
mākslinieku kopējās izstādēs. Nesen
S.Meškone arī Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā rīkoja savu
jubilejas izstādi.
Kāpēc Jelgava viņām ir tik tuva? Abas
atzīst, ka šī ir viņu dzimtā pilsēta, kas iezī
mējas ar aktīvu māksliniecisko dzīvi toreiz
un tagad, ar profesionāliem māksliniekiem,
kas ir viņu laikabiedri.

«Pievelk» kultūras dzīve

«Jelgava ir mana dzimtā pilsēta, kur
esmu dzimusi, augusi. 1970. gadā beidzu
Lietuvas Valsts mākslas institūtu Viļņā un
atbraucu uz Jelgavu. Šis ir laiks, kad toreiz
jauni, atraktīvi, spēcīgi mākslinieki Uldis
Zuters, Uldis Roga, Mārcis Stumbris, Gun

tis Strupulis sāka veidot Jelgavas Māksli
nieku organizāciju, un es biju ar viņiem,»
stāsta S.Meškone, atceroties, ka Jelgavas
mākslinieku varēšanu un spēcīgumu toreiz
novērtēja arī galvaspilsētā. Rīdzinieki bieži
ieradās skatīt un pirkt jelgavnieku darbus.
Māksliniekiem toreiz bijis savs autobusiņš,
ar kuru brauca uz izstādēm pa Latviju,
Lietuvu, Igauniju. «Toreiz bija spožas izstā
des, republikas mērogā vienmēr ar mums
rēķinājās. Mākslas savienības spice regulāri
brauca pie mums, Jelgavas mākslinieku
vārdi nebija sveši visā valstī,» tā S.Meškone,
uzsverot, ka tieši cilvēki – Jelgavas māksli
nieki – sasaista viņu ar Jelgavu.
Arī R.Lagzdiņa atzīst, ka viņu «pievelk»
Jelgavas kultūras dzīve un mākslinieki – cil
vēki, kas viņas dzīvē spēlē svarīgu lomu.

«Jelgavas vadība
ciena savus māksliniekus»

«Jūs esat bagāti. Apbrīnas vērta ir
Jelgavas kultūras dzīve, muzeja krāju
ma bagātība. Man kā māksliniecei ļoti
simpatizē Ģederts Eliass, tāpēc ar prieku
noskatos, kā viņš šeit tiek celts godā, cik
fantastiski iekārtota viņa ekspozīcija un
cik muzejs vispār ir bagāts ar viņa fondu,»
atzīst R.Lagzdiņa. Viņa uzsver, ka Jelgavai
vienmēr bijušas lietas, ar kurām tā var
lepoties. Nevienam nav tādas keramiķes
kā Undīne Stepka, kas tik daudzus gadus
nostrādājusi «Latvijas keramikā», – tieši
viņas rokām tapušas daudzas lietas ar šo
zīmolu. S.Meškone piebilst, ka Jelgavai ir
spēcīgi fotogrāfi – Guntis Švītiņš un Harijs
Daina Liepiņš. «Spilgti redzams arī tas, ka
Jelgavas vadība ciena savus māksliniekus,
un to novērtē arī Rīgā. Galvaspilsētā notika
māsas Lolitas Zikmanes izstāde, un uz to
ieradās arī aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics. No rīdziniekiem
dzirdēju: redz, kā jelgavnieki iestājas par
savējiem,» ar prieku nosaka R.Lagzdiņa.
Viņa spriež, ka Jelgava iezīmējas ar profe
sionāļiem. Mūsu pilsētā cilvēki ir mācījušies
par māksliniekiem. «Talsos mākslas dzīvi
vairāk veido pašdarbnieki. Tas nav slikti,
taču profesionālim darbi ir pilnvērtīgāki.
Arī es esmu izmācījusies un gribu būt kopā

ar sev līdzīgiem, tāpēc Jelgava man ir tik
mīļa,» uzsver R.Lagzdiņa.

Bēniņos – mākslinieku darbnīcas

Abas kundzes atminas, ka Jelgava arī
bijusi viena no pirmajām pilsētām, kur
iekārtoti speciāli dzīvokļi māksliniekiem ar
bēniņos – 6. stāvā – izveidotām darbnīcām,
kurām bija lieli logi. Ja palūkosieties Pasta
un Blaumaņa ielā uz piecstāvu mājām,
redzēsiet, ka bēniņos ir mazas darbnīcas.
Pēc šiem dzīvokļiem tīkoja arī rīdzinieki,
kas pārcēlās pat uz dzīvi šeit. Šajos dzīvokļos
un darbnīcās, kas veidotas ap 70. gadiem,
šobrīd strādā Gunārs Ezernieks, Landau
pāris, M.Stumbris. «Tas bija ļoti liels pluss
padomju laikā. Tiesa, tikām pat izsaukti
uz partijas komiteju, kur mums jautāja:
«Ko jūs tur augšā darāt? Kaut kādas klusās
dabiņas zīmējat?!» Mēs bijām jauni un traki.
Mūs zināja,» nosaka R.Lagzdiņa.

«Tēti, pa kurieni tu mūs ved?»
«Pa suņa taku.»

Abas mākslinieces atzīst, ka šodien
viņām Jelgavā ļoti simpatizē mākslinieku
dizaineru Ilonas un Ilmāra Drīliņu darbs,
kuri izveidojuši fantastisku galeriju vecpil
sētas sirdī. «Agrāk tieši vietā, kur tagad ir
galerija, bija mana tēva – galdnieka ceha
brigadiera – kabinets. Interesantākais
tas, ka mēs, bērni, tētim gājām pretī uz
darbu un viņš mūs mājās veda caur tādu
kā skvēriņu. Jautāju: «Tēti, pa kurieni tu
mūs ved?», bet viņš atbildēja: «Pa suņa
taku.» Tas bija īsākais ceļš uz mūsu māju
Skolotāju ielā,» stāsta S.Meškone. Māksli
niecei izstāžu, kurās viņa ir piedalījusies,
saraksts ir milzum garš, taču tikai divās no
tām esot bijusi labākā apgaismošana. Viena
no šīm vietām ir Jelgavas muzejs. «Tā ir otrā
vieta, kur es savus darbus redzēju ļoti labā
gaismā un varēju satilpināt tik daudz. Rīgā
ar izstāžu telpām ir tā, kā ir, izņemot mazās
galerijas, taču tur var eksponēt ļoti maz,» tā
S.Meškone, uzsverot, ka Jelgavas māksli
niekiem ir plašas iespējas. R.Lagzdiņa pie
bilst, ka arī atjaunotais Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis viņai šķiet simpātisks ar
savu galeriju torņa 9. stāvā.

Sākam būvēt piena paku laivas!
 Ritma Gaidamoviča

25. augustā – tradicionālie
Piena, maizes un medus svētki,
kuros jau desmito reizi notiks
Latvijā vienīgā «Rasas» piena
paku laiku regate. Līdz 16.
augustam organizatori gaida
pieteikumus regatei no draugu
kompānijām, darba kolektīviem, kas vēlas Lielupē palaist
savu no piena pakām būvēto
laivu. Katrai komandai tiks
nodrošinātas 670 tukšas 1,5
litru tilpuma piena pakas, ko
dāvina Rīgas Piena kombināts.
Kopumā sagatavots 39 000
tukšo paku.

Regatē laivu būvmateriāls ir tukšas piena
pakas un saistmateriāli. To atļauts darbināt
tikai ar cilvēka spēku. Piedalīties regatē var
ikviens interesents. Viena stingri aizlīmēta
tukša piena paka uz ūdens notur 800 – 900
gramus svara. Pakas sāks izsniegt no 13.
augusta, rīkotāji ar komandām par to sazi
nāsies personīgi. Šobrīd regatei pieteikušās
jau desmit komandas.
Aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs
Ivars Pirvics informē, ka uzņēmumiem
ir iespēja uz laivas sevi arī reklamēt, taču
tā nedrīkst būt politiska reklāma. «Šoreiz
esam nolēmuši, ka plosti, kuri nesīs re
klāmu jeb savu vārdu pasaulē, tiks vērtēti
atsevišķā nominācijā no individuālajām
laivām. Regatē noskaidrosim, kurš tad ir
atraktīvākais, spilgtākais, inovatīvākais,

stiprākais un visādi citādi nepārspētākais
kolektīvs,» stāsta I.Pirvics.
Laivas regatē piedalīsies parādes braucie
nā un sacentīsies nominācijās «Oriģinālākā
laiva», «Visatraktīvākā komanda», «Žūrijas
simpātija», «Ātrākā laiva», «Lielākā laiva»,
«Inovatīvākā laiva» un «Sviests 2012».
Ņemot vērā rekonstrukcijas darbus Pasta
salā, piena paku laivu regate šogad maina
savu mājvietu – no Lielupes kreisā krasta
un labo. Proti, regate notiks promenādē.
Interesentiem piena paku laivu regatei jā
piesakās līdz 16. augustam. Ar regates noli
kumu var iepazīties un pieteikuma anketu,
lai saņemtu Rīgas Piena kombināta dāvātos
būvmateriālus, var atrast aģentūras mājas
lapā www.kultura.jelgava.lv, sadaļā «Uzzi
ni», apakšsadaļā «Nolikumi».

