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Amatā apstiprināta
jaunā Jelgavas tiesas
priekšsēdētāja
 Ilze Knusle-Jankevica

No 5. augusta Jelgavas
tiesas priekšsēdētājas
amatā apstiprināta Jelgavas tiesas tiesnese
un līdzšinējā Jelgavas
tiesas priekšsēdētāja
pienākumu izpildītāja
Līga Ašmane, informē
Tiesu administrācija.
Tiesas priekšsēdētāja
amatā iecelta uz pieciem gadiem.

Nupat sākušies renovācijas darbi Raiņa ielā 9, un iedzīvotāji cer jauno apkures sezonu sagaidīt jau nosiltinātā mājā. «Kamēr
laika apstākļi ļauj, primārais ir nosiltināt mājas fasādi un jumtu – pēc tam jau atliks tikai iekšdarbi,» norāda mājas vecākais Uģis Ozols, piebilstot, ka papildus plānots veikt logu un durvju nomaiņu kāpņutelpās, sakārtot balkonus, nomainīt
komunikācijas, piemēram, ūdensapgādes, apkures sistēmu, un veikt kāpņutelpu kosmētisko remontu.
Foto: Vineta Zelča
 Sintija Čepanone

Cerība jauno apkures
sezonu sagaidīt šogad
renovētā mājā ir vismaz piecu SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, taču nepieciešamo
formalitāšu dēļ šis process tik raiti nevedas.
Pašlaik vistālāk tikuši
Raiņa ielas 9 dzīvokļu
īpašnieki – mājas siltināšana jau sākusies.
Šogad renovāciju bija plānots
uzsākt 12 JNĪP apsaimniekotajām
mājām, taču objektīvu iemeslu dēļ
šis process kavējas. JNĪP valdes
loceklis Juris Vidžis skaidro – lai
iekļautos renovācijas projekta termiņos un siltināšanu veiktu augstā
kvalitātē, uz nākamā gada pavasari
atlikta Katoļu ielas 17 un Lielās
ielas 3 siltināšana. Sagatavotajā
projektā veiktas korekcijas un tas
atkārtoti iesniegts izskatīšanai
Latvijas Investīciju un attīstības

aģentūrā (LIAA), savukārt pārējās
deviņas mājas LIAA tiek izvērtētas
pašlaik. «Iepirkumu konkursi par
renovācijas darbu veicējiem šajās
mājās noslēgušies, paralēli apzinām
banku piedāvājumu kredītam, un,
tiklīdz būs saņemts apstiprinājums
no LIAA, varēsim slēgt būvniecības
līgumu un uzsākt māju renovāciju,» procedūru skaidro J.Vidžis.
Iepirkumu konkurss par būvdarbu veikšanu noslēdzies arī par
Raiņa ielas 9. māju. Jāatgādina
gan, ka gada sākumā izsludinātā iepirkumu procedūra tika pārtraukta saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmumu – iedzīvotāji lēma,
ka kopumā septiņu pretendentu
piedāvātās izmaksas ir neadekvāti
augstas – un tika izsludināts jauns
konkurss. «Rezultāts apliecina,
ka mēs rīkojāmies pareizi – šis noteikti bija objektīvāks konkurss. Ja
pirmajā konkursā atšķirība starp
pretendentu piedāvājumiem par
vieniem un tiem pašiem darbiem
bija pat 100 000 latu apmērā, tad
atkārtoti izsludinātajā iepirkumu
konkursā starpība bija vairs tikai
8000 latu, kas mums ļāva izvēlēties

izdevīgāko piedāvājumu. Šajā reizē
piedāvātās cenas bija tiešām zemākas,» skaidro Raiņa ielas 9 mājas
vecākais Uģis Ozols. Šīs mājas
siltināšanu veic SIA «Amaxs».
U.Ozols lēš – kaut arī darbi sākušies tikai šajās dienās, līdz jaunajai
apkures sezonai tie būs noslēgušies.
«Kamēr laika apstākļi ļauj, primārais ir nosiltināt mājas fasādi un
jumtu – pēc tam jau atliks tikai
iekšdarbi,» tā viņš, skaidrojot, ka
līdztekus ēkas siltināšanai plānots
veikt logu un durvju nomaiņu kāpņutelpās, sakārtot balkonus, nomainīt komunikācijas, piemēram,
ūdensapgādes, apkures sistēmu,
un veikt kāpņutelpu kosmētisko
remontu. «Principā tie ir darbi,
kurus var veikt arī tad, kad laukā
līst, tāpēc domāju, ka līdz apkures
sezonai plānoto pagūsim īstenot,»
piebilst mājas vecākais.
Lai gan Raiņa ielai 9 gala sienas
un arī jumts jau ir nosiltināts, energoauditā atklājās, ka nepieciešami
papildu pasākumi siltumnoturības
uzlabošanai, kas tad arī tiks veikti
līdztekus fasādes siltināšanai.
«Tā kā gala sienas un jumts jau

bija nosiltināts iepriekš, apkures
izmaksas mūsu mājā nebija pārāk
lielas – par apkuri maksājām vidējo
cenu pilsētā. Kāpēc vienojāmies par
mājas renovāciju? Tāpēc, ka pat
tad, ja mēs par siltumu maksājam
latu kvadrātmetrā, renovēto māju
iedzīvotāji maksā 50 santīmus.
Mēs noteikti būsim ieguvēji,» tā
U.Ozols.
JNĪP tehniskais direktors Oļegs
Kukuts piebilst, ka pašlaik LIAA
apstiprinājums tiek gaidīts vēl par
deviņām daudzdzīvokļu mājām,
kuru dzīvokļu īpašnieki lēmuši
par renovācijas darbu nepieciešamību.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar LIAA
paziņojumu 31. jūlijā pārtraukta
projektu iesniegumu pieņemšana
aktivitātes «Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi» 11. projektu iesniegumu
atlases kārtā. Tādējādi LIAA jau
iesniegtie projekti par JNĪP apsaimniekošanā esošajām mājām,
visticamāk, tiks īstenoti, taču jaunus projektus pagaidām, līdz tiks
izsludināta siltināšanas aktivitātes
nākamā kārta, iesniegt nevarēs.

Naktī uz otrdienu pilsētā nebūs ūdens
 Sintija Čepanone

sten 6 SIA «Jelgavas ūdens» plāno
veikt liela diametra maģistrālā
Pirmdien, 12. augustā,
ūdensvada cauruļvada pārslēno pulksten 21 visu
gumus, kā rezultātā ievērojami
nakti pilsētā nebūs
būs pazemināts ūdens spiediens
ūdens. Iedzīvotāji jau
Jelgavas pilsētas ūdensvada tīklā,
savlaicīgi aicināti nobet atsevišķiem namiem iespējams
drošināties ar dzeramā
pilnīgs ūdensapgādes pārtrauūdens rezervēm.
kums. Minēto darbu dēļ pilsētas
ūdensvada tīklā ir iespējama ūdens
Laika posmā no 12. augusta saduļķošanās.
pulksten 21 līdz 13. augusta pulk«Jelgavas ūdens» aicina iedzī-

votājus savlaicīgi, līdz 12. augusta pulksten 21, nodrošināties ar
dzeramā ūdens rezervi, bet ūdens
saduļķošanās gadījumā ūdeni uzturā vēlams lietot novārītā veidā.
Uzņēmums atvainojas par sagādātajām neērtībām.
Jāpiebilst, ka maģistrālā ūdensvada cauruļvada pārslēgumi tiks
veikti, īstenojot projektu «Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta»,

kura laikā pašlaik notiek arī maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija
Garozas ielā.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka posmā no Teteles ūdensgūtnes
akām līdz Garozas ielai tiek izbūvēti maģistrālie tīkli 20,5 kilometru
kopgarumā. Šāds apjoms ir tādēļ,
ka Jelgavā, lai garantētu ūdensapgādes drošību, atbilstoši būvnormatīviem jāizbūvē divi maģistrālie
ūdensvada cauruļvadi.

«Rudenī būs 15 gadi, kopš strādāju Jelgavas tiesā, un desmit no
tiem esmu bijusi tiesas priekšsēdētāja vietniece. Tāpēc pretendēt
uz tiesas priekšsēdētājas amatu
pēc Kokina kunga aiziešanas pensijā likās loģisks turpinājums,» tā
L.Ašmane. Viņa norāda, ka šobrīd
tiesā vērienīgas pārmaiņas nav
nepieciešamas, jo tiesas darba
organizācija ir ļoti labā līmenī.
«Tiesa mums ir liela – 14 tiesas
sastāvi –, bet viss norit veiksmīgi.
Piemēram, ieviešam tiesā jaunās
tehnoloģijas – mums divas zāles
ir aprīkotas ar videokonferenci.
Tiesneši to atzinuši par labu
esam, un mēs šo iespēju labprāt
izmantojam. Tas ļauj ieekonomēt
laiku gan tiesai, gan citām instancēm, piemēram, ekspertiem nav
jāierodas tiesā, jo varam viņiem
«pieslēgties» tieši tad, kad tas
nepieciešams, izmantojam šo
sistēmu saziņā ar ieslodzītajiem,»
stāsta Jelgavas tiesas priekšsēdētāja, piebilstot, ka tiesas sēdes
tiek arī ierakstītas.
Jāpiebilst, ka no 1. jūlija Jelgavas tiesa kļuva par vienīgo tiesu
Latvijā, kurā skata komercstrīdus. Pagājušajā nedēļā saņemtas
jau pirmās lietas, bet, kā norāda
L.Ašmane, vēl ir pāragri spriest,
vai šo lietu skatīšanai būs nepieciešami papildu tiesneši vai
tiesa to spēs nodrošināt ar jau
esošajiem resursiem.
L.Ašmane 1993. gadā Latvijas
Universitātē ieguvusi jurista

Foto: Vineta Zelča

kvalifikāciju. Par Jelgavas tiesas
tiesnesi viņa strādā kopš 1998.
gada, bet no 2002. gada pildījusi
Jelgavas tiesas priekšsēdētāja
vietnieces pienākumus. «Lemjot
par kandidātes piemērotību Jelgavas tiesas priekšsēdētāja amatam, konkursa komisija novērtēja
tiesneses ilgstošo pieredzi tiesas
priekšsēdētāja vietnieces amatā,
iemantoto autoritāti tiesas kolektīvā, kā arī gatavību uzņemties tiesas priekšsēdētāja amata
pienākumus,» norāda Tieslietu
ministrijā.
Arī jaunās tiesu priekšsēdētājas
vietnieks tiks noteikts konkursa
kārtībā. «Saskaņā ar likumu
«Par tiesu varu» tiks izsludināts
konkurss amatam uz Jelgavas
tiesas priekšsēdētāja vietnieka
amatu. Pretendents šajā amatā
tiks iecelts ar tieslietu ministra
rīkojumu,» skaidro tiesā.
Jāatgādina, ka ilggadējais Jelgavas tiesas priekšsēdētājs Alberts Kokins darbu Jelgavas tiesā
pārtrauca 2013. gada 1. jūlijā
– viņš no darba atbrīvots pēc paša
vēlēšanās. Kā A.Kokins norādīja
laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»,
šādu lēmumu viņš pieņēmis, jo
vēlējies doties pelnītā atpūtā.

JAP 1. pusgadā pārvadājis
2,66 miljonus pasažieru
 Sintija Čepanone

SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) apkopojis 2013. gada
1. pusgada rādītājus.
Salīdzinot ar pagājušo
gadu analogā laika
posmā, audzis ir gan
pārvadāto pasažieru
skaits, gan arī darba
algas apjoms uzņēmumā.
Pilsētas pārvadājumos šā

gada 1. pusgadā kopumā pārvadāti 1,98 miljoni pasažieru,
kas, salīdzinot ar 2012. gada 1.
pusgadu, ir par 6,8 procentiem
vairāk. Savukārt starppilsētu
pārvadājumos apkalpoti par
pieciem procentiem vairāk pasažieru nekā analogā laika posmā
2012. gadā – 0,68 miljoni. JAP
Pārvadājumu nodaļas vadītāja
Viktorija Ļubļinska skaidro, ka
šie ir optimāli dati, ņemot vērā
īstenoto reisu skaita samazinājumu iepriekšējos gados.
Turpinājums 3.lpp.
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Izglītības pārvalde:
«Jelgavas skolēniem grāmatas
un darba burtnīcas nav jāpērk»
 Kristīne Langenfelde

«Mūsu valsts Satversmē noteikts, ka valsts
nodrošina iespēju bez
maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību. Taču izglītība nav
bezmaksas. Manuprāt,
jēdziens «bezmaksas
izglītība» jau pēc būtības tiek vienkāršots.
Par izglītības ieguvi
vienmēr kādam būs
jāmaksā: jautājums
tikai, kurš par to maksā
– valsts, pašvaldība vai
vecāki?» spriež Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza,
uzsverot, ka jaunajā
mācību gadā vecāki
saņems krietni lielāku
pašvaldības un valsts
atbalstu mācību grāmatu, darba burtnīcu un mācību līdzekļu
iegādei. Jau šobrīd ir
zināms, ka Jelgavas
skolēniem par savas
ģimenes līdzekļiem nebūs jāiegādājas mācību
grāmatas un arī darba
burtnīcas.
G.Auza uzskata, ka tiesībsarga
pagājušajā gadā uzsāktā diskusija par to, kas, kam un kādā apmērā ir jānodrošina un jāfinansē,
lai izdevumi vecākiem par bērnu
izglītošanu būtu pēc iespējas mazāki, vēl turpināsies. Taču šobrīd
ir skaidra šā brīža situācija, ko
nosaka grozījumi Izglītības likumā. Ar ko jārēķinās Jelgavas vecākiem, gatavojot bērnu skolai,
– saruna ar Izglītības pārvaldes
vadītāju G.Auzu.
Vēl atlicis nepilns mēnesis līdz jaunā mācību gada
sākumam. Sabiedriskajā
telpā gan mūsu valdības vadītājs, gan ministri turpina
apmainīties ar viedokļiem
par to, kas un kādā apmērā
skolēniem ir jānodrošina
bez maksas. Vai, jūsuprāt,
brīdī, kad masu medijos vēl
izskan šādas diskusijas, Jelgavas vecākiem ir skaidrs, ar
kādu ieguldījumu jārēķinās
ģimenei?
Es domāju, ka Jelgavas vecākiem šis jautājums ir skaidrs.
Izglītības pārvalde jau kopš
pagājušā mācību gada analizēja situāciju un kopā ar skolu
vadītājiem aprēķināja, kāds
finansējums nepieciešams no
pašvaldības budžeta, lai vecāku finansiālā līdzdalība bērna
izglītošanā būtu pēc iespējas
mazāka. Mācību gada otrajā semestrī sākās arī jaunais pilsētas
budžeta gads, kurā izglītības
jomai jau tika paredzēti līdzekļi,
piemēram, mācību grāmatu iegādei. Jāuzsver, ka līdz ar šādu
sistemātisku darbu ne tikai
šogad, bet jau vairākus pēdējos
gadus mēs esam panākuši to,
ka nevienam skolēnam, kurš
apmeklē Jelgavas pašvaldības izglītības iestādi, mācību grāmatas
no ģimenes budžeta nav jāpērk.
2013. gadā pašvaldība piešķīra
10 latus katram skolēnam mā-

salvetīte nonāks atpakaļ ģimenē.
Tāpat arī dzija adīšanas prasmju apgūšanai – uzadītās zeķes
bērns nesīs mājās. Turpretim,
ja skola, piemēram, lemj izcept
piparkūkas, ko pēc tam dāvināt
Ziemassvētkos, lai sagādātu prieku cilvēkiem, tad gan piparkūku
mīkla jāpērk skolai.

«Arī skolas šajā mācību
gadā izjutīs eiro ieviešanu.
Pieļauju, ka tuvākajā laikā
atsevišķos priekšmetos
nāksies mainīt mācību
līdzekļus, kuru uzdevumos
tiek pielietoti lati. Īpaši
būtiski tas ir sociālajās
zinībās, kur uzdevumi ar
latiem veidoti tieši tam, lai
bērns iemācītos nepieciešamās dzīves prasmes, kas
maksimāli pietuvinātas
reālajai situācijai ikdienā. Bērnam jau skolā ir
jāiemāca saprast naudas
vērtību, plānot izdevumus.
Un, ja mūsu valstī janvārī
būs eiro, tad arī bērnam
šie aprēķini jāveic ar eiro,»
spriež Jelgavas Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta
Auza.
Foto: Vineta Zelča

cību grāmatu iegādei, savukārt
2011. gadā tie bija 5,12 lati,
2012. gadā – 7,25 lati. Šogad arī
valsts finansē katram skolēnam
6,24 latus grāmatu iegādei. Un,
saskaitot pašvaldības un valsts
ieguldījumu, vienam skolēnam
šogad var iegādāties mācību
grāmatas par 16,24 latiem. Tas
nozīmē, ka vidēji gadā ir iespējams nopirkt trīs četras jaunas
mācību grāmatas vienam skolēnam. Valsts šajā procesā ar tik
nozīmīgu finansējumu iesaistās
pirmo gadu, taču Jelgavas pašvaldība jau līdz šim līdzvērtīgu
ieguldījumu ir sniegusi un visās
pilsētas skolās ar grāmatām
skolēni ir nodrošināti.
Bet kā ir ar darba burtnīcām, kas vairākos priekšmetos aizstāj mācību grāmatas?
Pats būtiskākais jaunums
šogad ir tas, ka valsts apņēmusies par saviem līdzekļiem
nodrošināt svešvalodu mācību
grāmatu komplektu iegādi. Jau
šā gada sākumā Izglītības un
zinātnes ministrijas speciālistiem, strādājot dažādās darba
grupās, vairākkārt uzsvērām,
ka svešvalodu mācību grāmatu
komplektus nedrīkst uztvert
kā darba burtnīcas – tās ir mācību grāmatas, kas vecākiem
izmaksā pietiekami dārgi, un to
iegāde būtu jānodrošina valstij.
Viens šāds komplekts svešvalodu apgūšanai sastāv no trim
grāmatām, tā cena ir lielāka
par 15 latiem, kas ir nozīmīga
summa ģimenei, kurā varbūt
aug ne tikai viens skolēns, kam
jāapgūst svešvaloda, vai arī
bērns jau ir tādā vecumā, kad
apgūst vairākas svešvalodas.
Tieši tāpēc šo uzskatām par ļoti
būtisku ieguvumu ģimenēm
– svešvalodu mācību grāmatu
komplekti vecākiem par savu
naudu vairs nav jāiegādājas.
Jelgavā pašvaldība, pat vēl pirms
valsts bija paziņojusi, ka segs šo
grāmatu iegādes izdevumus, jau
par saviem līdzekļiem iegādājusies visiem skolēniem svešvalodu

mācību grāmatu komplektus.
Tagad ceram, ka valsts mums šos
izdevumus kompensēs un jaunā
mācību gada 1. semestrī skolas
varēs iegādāties papildu darba
burtnīcas valodu apgūšanai.
Tomēr tās ir tikai darba
burtnīcas svešvalodā. Kā ir
ar pārējiem priekšmetiem
un arī sākumskolas klasēm,
kur mācību grāmatas ir retajā priekšmetā, bet darba
burtnīcu daudz?
Likuma grozījumi šobrīd paredz, ka pašvaldība no valsts
budžeta piešķirtajiem līdzekļiem
var iegādāties arī mācību grāmatai pielīdzinātas darba burtnīcas,
kādas tās ir, piemēram, sociālajās
zinībās. Tās gan nav tik dārgas
kā svešvalodas, bet šāda iespēja
atvieglot vecāku līdzmaksājumu
ir. Mūsu pilsētā arī nodrošinājums ar darba burtnīcām ir
labs. Vecākiem tās nav jāpērk.
Vienlaikus pedagogi vērtē, kuros mācību priekšmetos darba
burtnīcas ir iespējams aizstāt ar
digitālajiem mācību līdzekļiem
vai mainīt mācību metodes.
Tomēr jāsaprot, ka pilnībā no
darba burtnīcām atteikties nav
iespējams, jo to izmantošana
mācību procesā tomēr sniedz
citas darba iemaņas nekā, piemēram, vienkārša līniju vai rūtiņu
burtnīca.
Tātad izmaiņas tomēr šogad ir būtiskas! Vai jums
šķiet, ka vecāki labi tajās
orientējas?
Katram bērnam jau maijā, skolu beidzot, tika iedots saraksts ar
tiem mācību piederumiem, kas
jāiegādājas par ģimenes līdzekļiem, un tas arī ir pamats, pēc
kura jāvadās vecākiem. Tā kā
Jelgavā nopietni šo jautājumu
risinām jau kopš pagājušā gada
rudens, jau maijā mums bija
skaidrs, ka neviena mācību
grāmata vecākiem nav jāpērk,
tāpēc tās arī sarakstos nedrīkst
būt iekļautas. Tāpat arī darba
burtnīcas skolās ir nodrošinātas
– skolēniem izsniegtajos saraks-

Jūs jau sarunas sākumā
minējāt, ka izglītība nav bez
maksas un bieži vien varbūt
katrs no mums neaizdomājas, cik tā patiesībā maksā.
Par bezmaksas izglītību visbiežāk runā, ar to domājot, ka tās
ieguve neprasa papildu līdzekļus
ģimenēm, tomēr es uzskatu,
ka vecāku līdzdalība izglītības
apguvē būs vienmēr. Diezin vai
mēs varam iedomāties situāciju,
ka bērns uz skolu atnāk pat bez
skolas somas... Tā jau var aiziet
galējībās un nonākt līdz tam, ka
valstij un pašvaldībai jānodrošina
arī apavi vai apģērbs. Tā jau būtu
pārprasta atbildība par izglītības
pieejamības nodrošināšanu un
mācību procesu. Tas, ko šobrīd
veic pašvaldība, ir maksimāli
samazināt vecāku izdevumus par
bērnu izglītošanu, bet to izslēgt
pavisam nav iespējams.
Izglītība ir dārga, tā ir resursu
ietilpīga – pašvaldība lielāko sava
budžeta daļu atvēl izglītībai,
lai nodrošinātu izglītības infrastruktūru un mācību materiālo
bāzi, valsts maksā pedagogiem
algas un līdzfinansē mācību grāmatu iegādi, un tas, ka arī vecāki
iesaistās savu bērnu izglītošanā,
ir tikai loģiski.

tos tās nav atrodamas.
Turpmāk nepieciešams atvieglot vecāku finansiālo ieguldījumu
bērnu izglītībā tieši vasaras periodā. Proti, mācību piederumu
saraksts, ko maijā saņem vecāki,
ir attiecināms uz visu nākamo
mācību gadu. Taču bieži vien ir
tā, ka atsevišķi mācību materiāli,
piemēram, vizuālajā mākslā vai
mājturībā, nepieciešami tikai
mācību gada otrajā semestrī,
tāpēc nav pamata steigt tos iegādāt jau vasarā, ja reāli tie būs
nepieciešami tikai janvārī vai
februārī. Pieļauju, ka tas arī vaJūs pieminējāt pedagogus.
rētu atslogot vecākiem ģimenes Pēdējā laikā pedagogus sabudžeta plānošanu.
mulsinājušas ziņas, ka plānotā algas pielikuma vietā
Kā ir ar pārējiem mācību viņi savos kontos var saņemt
līdzekļiem, par kuru nodro- pat mazāku algu nekā līdz
šinājumu joprojām diskutē šim. Vai tas varētu skart arī
pat valdības līmenī? Kul- Jelgavas skolotājus?
tūras ministre spriež, ka
Jelgavas pedagogiem satraudejotājiem būtu jānodrošina kumam nav pamata – paredzēdejošanas apavi, kas ir salī- tās izmaiņas mūsu skolotājus
dzinoši dārgi, bet Ministru neskars. Šobrīd uzskatu, ka tiks
prezidents tam nepiekrīt, saglabāta esošā pedagogu darba
sakot, ka tad jau arī sporta algas likme.
čības katram skolēnam būtu
jāpērk valstij.
Jaunais mācību gads sākIzglītības likumā skaidri ir sies jau pēc pāris nedēļām.
definēti ne tikai tādi mācību Vai šobrīd visi skolēni, kulīdzekļi kā grāmatas un darba riem jau vajadzēja pieteikburtnīcas, metodiskā literatū- ties kādā no skolām, to ir
ra, bet arī noteikti individuālie izdarījuši?
mācību piederumi, kuru iegāde
Diemžēl, analizējot gan pilir ģimenes līdzatbildība bērna sētā deklarēto bērnu skaitu,
izglītošanā. Par individuālajiem gan datus par tiem, kuri ir
mācību līdzekļiem tiek nosaukts pabeiguši mācības, piemēram,
mācību procesā nepieciešamo 6. un 9. klasē, redzam, ka vēl ir
priekšmetu kopums, ko bērns pietiekami daudz skolēnu, kuri
individuāli izmanto mācību dar- nav reģistrējušies mācībām savā
bā: kancelejas preces, apģērbs, pirmajā vai nākamajā skolā. Tieapavi, specifisks apģērbs, ma- ši tāpēc aicinu vecākus to izdarīt
teriāli, ar materiāliem saprotot maksimāli ātri, lai bērns sekmīgi
individuālus mācību materiā- varētu mācības sākt jau 2. seplus, kas arī pēc mācību procesa tembrī. Šobrīd mācībām 1. klasē
nonāk atpakaļ bērna īpašumā. reģistrēti 630 bērni, uzņemšana
Piemēram, mājturībā skola no- vēl turpinās 5. vidusskolā, 2.
drošina nepieciešamās iekārtas pamatskolā un 3. sākumskolā.
mācību darbam, bet individuālos 7. klasēs uzņemti 274 skolēni
mācību piederumus – skolēns. Tehnoloģiju vidusskolā, Valsts
Lai to būtu vieglāk uztvert: skolā ģimnāzijā un Spīdolas ģimnāziir iegādātas šujmašīnas un cits jā, bet 10. klasēs reģistrēti 324
aprīkojums, bet, ja stundā ir jā- skolēni, un brīvas vietas vēl ir
šuj salvetītes, skolēnam var lūgt Tehnoloģiju vidusskolā, 4. vidusiegādāties audumu, jo izgatavotā skolā un 5. vidusskolā.

Pilsētnieks vērtē

Vai esat
sagatavojušies skolai?
Žanna, operatore:
– Savu pirmklasnieku skolai
jau esam sagatavojuši. Nupat
nopirkām vēl
kreklu, ar ko viņš ies uz skolu svētkos – 2. septembrī. Pamatā visas
nepieciešamās mantas iegādājos
ārpus Latvijas, jo tur lētāk, Jelgavā
nopirkām vien somu un kreklu.
Esam gatavi doties uz skolu!
Regnārs, mācīsies 7. klasē:
– Nē, neko vēl
neesam pirkuši. Šogad mainīšu skolu un
pat īsti nezinu,
ko man vajadzēs, jo nekādu nepieciešamo materiālu sarakstu neesmu
saņēmis. Skolas soma derēs tā pati,
treniņtērps ir, ceru, ka vēl derēs 6.
klases izlaiduma drēbes, ko uzvilkt
2. septembrī. Parasti mēs visu pērkam tikai augusta beigās – vēl taču
veselu mēnesi ir brīvlaiks!
Aleksandrs,
mācīsies Jelgavas tehnikumā:
– Domāju tam
pievērsties
nākamnedēļ.
Tiesa, es sākšu mācīties Jelgavas
tehnikumā par automehāniķi un
nemaz nezinu, ko man īsti vajadzēs.
Tur jau prasības citādākas nekā
parastā skolā. Gan jau kaut kādas
pildspalvas un klades noderēs. Bet
vispār domāju, ka varbūt jāsagaida
pirmā skolas diena – tad sapratīšu,
kas vajadzīgs.
Ināra, vecmāmiņa:
– Nē, mazdēlam skolai vēl
pilnīgi nekas
nav nopirkts.
Mammai augusta beigās būs atvaļinājums, tad
arī viņi dosies pa veikaliem. Zinu,
ka skolas somu nevajag – tā Edvardam labi saglabājusies. Jāatzīst,
ka viņš nemaz negrib iet uz skolu,
tāpēc nedomā par skolas mantu
pirkšanu.
Līga, bezdarbniece:
– Savus trīs bērnus – 3., 6. un
7. klases skolēnus – esmu
pieteikusi pašvaldības dāvanu kartēm skolas
lietu iegādei. Kad tās saņemsim,
tad arī pirksim skolai nepieciešamo.
Šobrīd esmu izstaigājusi visus trīs
piedāvātos veikalus, kuros piešķir
dāvanu kartes, izpētījusi cenas, lai
zinātu, ko kurā veikalā labāk pirkt.
Ar 40 latiem katram būs pietiekami,
lai sagatavotos skolai, jo pērn arī visām darba burtnīcām pietika no šīs
naudiņas. Šogad taču tās nav jāpērk
– skola nodrošinās! Vienam bērnam
vajag arī jaunu skolas somu.
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ziņas

Ceturtdiena, 2013. gada 8. augusts
Jelgavas pilsētas domes deputātu pieņemšanas laiki
Vārds,
uzvārds

Ievēlēts no

Pieņemšanas
laiks un vieta

Andris
Rāviņš

Zaļo un
zemnieku
savienība

katra mēneša 1. un 3.
pirmdienā no plkst.15 63005531; andris.
līdz 19; Lielā iela 11, ravins@jelgava.lv; www.
pilsētas dome, 222. twitter.com/AndrisRavins
kab.

Kontaktinformācija

Zaļo un
Vilis
zemnieku
Ļevčenoks
savienība

katra mēneša 1. un 3.
pirmdienā no plkst.13 vilis.levcenoks@
līdz 17; Lielā iela 15, jelgava.lv
LZS birojs

Zaļo un
Mintauts
zemnieku
Buškevics
savienība

pirmdienās no
plkst.15 līdz 18;
K.Barona iela 6, JPPI
«Kultūra» birojs

Zaļo un
Dace Olte zemnieku
savienība

otrdienās no
plkst.17.15 līdz 18;
28757034;
Lielā iela 11, pilsētas dace.olte@jelgava.lv
dome
katra mēneša 1. un 3.
pirmdienā no plkst.15
29127726;
līdz 19; Lielā iela 11,
rita.vectirane@jelgava.lv
pilsētas dome, 223.
kab.

Andrejs
Garančs

Zaļo un
zemnieku
savienība

pirmdienās no
29286254;
plkst.16 līdz 18;
andrejs.garancs@
Lielā iela 2, LLU
jelgava.lv
Saimniecības dienests

Ivars
Jakovels

politisko partiju
otrdienās no plkst.18
apvienība
28343072; ivars.
līdz 20; Lielā iela 20a
«Saskaņas
jakovels@jelgava.lv
– 10
centrs»

pirmdienās no plkst.16
politisko partiju
līdz 19; Lielā iela 20a. 29282222, 63025668;
Valentīns apvienība
Iepriekš sazinoties,
valentins.grigorjevs@
Grigorjevs «Saskaņas
var vienoties par citu jelgava.lv
centrs»
tikšanās laiku un vietu
politisko partiju
Sergejs
apvienība
Stoļarovs «Saskaņas
centrs»

Jurijs
Strods

nacionālā
apvienība
«Visu Latvijai!»
– «Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK»

katra mēneša 1. un 3.
pirmdienā no plkst.17
līdz 19; Lielā iela 20a.
Iepriekš sazinoties,
var vienoties par citu
tikšanās laiku un vietu

Dainis
Liepiņš

«Reģionu
alianse»

27075691; sergejs.
stolarovs@jelgava.lv

katra mēneša 1. un 3.
pirmdienā no plkst.15
29226774; jurijs.
līdz 19; Lielā iela 11,
strods@jelgava.lv
pilsētas dome, 217.
kab.

nacionālā
apvienība
Roberts
piesakoties pa
«Visu Latvijai!»
Šlegelmilhs
e-pastu vai tālruni
– «Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK»

28523832; roberts.
slegelmilhs@jelgava.lv;
skype: robertsslegelmilhs;
www.twitter.com/
Slegelmilhs

piesakoties pa e-pastu dainis.liepins@jelgava.lv

Saulvedis «Reģionu
Šalājevs alianse»

piesakoties pa
e-pastu vai tālruni

Aigars
Rublis

katra mēneša 1. un 3.
pirmdienā no plkst.15
63005508; aigars.
līdz 19; Lielā iela 11,
rublis@jelgava.lv
pilsētas dome, 219.
kab.

Jānis
Lange

«Vienotība»

«Vienotība»

29434256; saulvedis.
salajevs@jelgava.lv

katra mēneša 1.
26379455; janis.lange@
pirmdienā no plkst.18
jelgava.lv
līdz 19; Lielā iela 13

JAP 1. pusgadā pārvadājis
2,66 miljonus pasažieru
No 1.lpp.

«Pirmā pusgada rādītāji apliecina, ka autobusu kā pārvietošanās līdzekli izvēlas arvien
vairāk pasažieru – neskatoties
uz iepriekšējos gados neatkarīgi
no JAP veikto reisu skaita samazinājumu, īpaši starppilsētu pārvadājumos, tomēr esam spējuši
noturēt pasažieru uzticību un
pat palielināt pārvadāto cilvēku
skaitu. Saprotams, ka uzreiz
pēc kāda ierasta reisa slēgšanas cilvēki meklēja alternatīvu,
lai pārvietotos nepieciešamajā
maršrutā un laikā, līdz ar to
arī autobusu pasažieru skaits
strauji samazinājās, taču nu tas
stabilizējies un uzskatāms par
optimālu pašreizējai situācijai,»
vērtē V.Ļubļinska.

Lielo ielu asfaltē;
slēdz vēl vienu posmu

63023461; mintauts.
buskevics@jelgava.lv

Zaļo un
zemnieku
savienība

Rita
Vectirāne

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto: Vineta Zelča

No pirmdienas, 12. augusta,
satiksmei slēgt plānots Lielās
ielas posmu virzienā uz centru
no Dambja ielas līdz Pulkveža
O.Kalpaka ielai, informē «Pilsētsaimniecība». Līdz ar to
rekonstrukcijas darbu gaitā
satiksmei slēgts Lielās ielas
posms no Mātera ielas līdz
Dambja ielai.
Slēgtā posma apbraucamais
ceļš tiks organizēts pa Dambja,
Sakņudārza, Raiņa un Akadēmijas ielu. Jāpiebilst, ka Lielajā
ielā pirms Dambja ielas slēgta
arī vidējā braukšanas josla.
Sabiedriskais transports virzienā uz centru izmantos Dambja, Sarmas, Raiņa un Akadēmijas ielu. Autobusu pietura no
Ozolskvēra pārcelta uz Dambja ielu aiz krustojuma ar Lielo ielu. Līdz ar izmaiņām satiksmes
kustībā Sarmas ielā no Vecā ceļa līdz Raiņa ielai skolas pusē aizliegts apstāties.
Jāpiebilst, ka Lielajā ielā posmā no Mātera ielas līdz Pētera ielai sākusies asfalta apakškārtas
ieklāšana. Šo posmu var apbraukt pa Dobeles ielu un Dobeles šoseju, K.Barona ielu.

Pilsētā zāģē vecās gobas
 Sintija Čepanone

Atsākušies bīstamo koku
zāģēšanas darbi pilsētas
ielu stādījumos, un šovasar lielākoties tiek zāģētas
vecās un slimās gobas.
«Vairumā gadījumu šie
koki ir 60 – 70 gadus veci,
to saslimšanu izraisījusi
sēņu slimība, ko izplata
koksnes kaitēkļi – gobu
gremzdgrauži,» norāda
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mežzinis
Pēteris Vēveris.
Viņš stāsta, ka veco un slimo
koku zāģēšana sākta jau agrā
pavasarī, taču atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem laiks no
15. aprīļa līdz 30. jūnijam ir putnu
ligzdošanas periods, kad koku zāģēšana ir aizliegta. «Aizliegumam
beidzoties, pilsētā atsākās bīstamo
koku zāģēšana, kas tiek veikta,

gan pamatojoties uz saņemtajiem
iedzīvotāju iesniegumiem, gan arī
pilsētas ikdienas apsekošanā fiksēto. Pagājušajā mēnesī nozāģētas
apmēram desmit vecās gobas Stacijas, Cukura, Pilssalas ielā, savukārt
šomēnes ielu stādījumu sakopšana
iecerēta vēl vismaz trijās ielās
– Celtnieku ielā plānots nozāģēt
astoņas gobas, Pulkveža Brieža ielā
– četras, Jāņa ielā – trīs. Savukārt
pavasarī tiks izfrēzēti nozāģēto
koku celmi,» informē P.Vēveris.
Šī gobu Holandes slimība ir
pārņēmusi visu Eiropu, tostarp
Latviju. Arī mūsu pilsētu skāris šo
koku kaitēklis gobu gremzdgrauzis, kura darbības rezultātā tiek
bloķēti koka zaru vadaudi, traucējot barības vielu pieplūšanu zariem
un lapām. «Ja šis kaitēklis skāris
koku, faktiski divu nedēļu, mēneša
laikā tas nokalst un lapas nobirst.
Turklāt slimības attīstību veicina
ilgstošs sausums un karstums,»
skaidro mežzinis, piebilstot, ka

īpaši kritiska situācija izveidojusies
Celtnieku un Pulkveža Brieža
ielā.
«Pilsētsaimniecība», veidojot bīstamo koku zāģēšanas grafiku, ņem
vērā arī iedzīvotāju iesniegumus.
P.Vēveris norāda, ka pēc iesnieguma saņemšanas iedzīvotāju norādītie koki kopā ar pilsētas ainavu
arhitektu tiek apsekoti dabā un
lēmums par to nozāģēšanu tiek pieņemts pēc situācijas izvērtēšanas.
«Jāatzīst, ka lielākoties iedzīvotāju
iesniegumi ir pamatoti, piemēram,
koka stumbrs ir ieplīsis un apdraud
īpašuma vai cilvēku drošību vai,
teiksim, sakņu sistēma bojā mājas
pamatus. Šādos gadījumos tiek pieņemts lēmums par nevēlamā koka
nozāģēšanu,» tā mežzinis.
Līdz šim bīstamo koku izzāģēšanu veica SIA «Agne», savukārt,
līgumam beidzoties, jau tuvākajās
dienās tiks izsludināts jauns konkurss par šī pakalpojuma nodrošināšanu pilsētas stādījumos.

Palīdzi 16 skolēniem nopirkt skolas somas!

Viņa norāda, ka pasažieri acīmredzot novērtējuši arī JAP nodro-  Ritma Gaidamoviča
šināto pasažieru pārvadājumu
kvalitāti – autobusi ir tehniski
Jelgavas Sabiedrības
labā kārtībā, tīri, visi reisi tiek
integrācijas pārvalde
izpildīti saskaņā ar grafiku, arī
(SIP) arī šogad, tuvojoapkalpošanas kultūra ir augusi.
ties jaunajam mācību
«Pasažieru uzticība neapšaubāmi
gadam, aicina jelgavnieir palielinājusies,» piebilst JAP
kus iesaistīties akcijā «Ar
Pārvadājumu nodaļas vadītāja.
prieku pretī zināšanām»,
Saskaņā ar JAP apkopotajiem
palīdzot daudzbērnu
rādītājiem vidējā darba alga uzģimeņu bērniem sagaņēmumā pirmajā pusgadā bijusi
tavoties skolai. Šoreiz
608,44 lati mēnesī pirms nodokļu
atbalsts nepieciešams
nomaksas, kas ir par 15,2 pro16 Jelgavas skolēniem,
centiem vairāk, salīdzinot ar
sagādājot viņiem kva2012. gadu. Savukārt autobusu
litatīvas skolas somas,
vadītājiem vidējā darba alga šī
sporta tērpa somas un
gada 1. pusgadā bijusi 632,8 lati
sporta bumbas.
mēnesī jeb par 26,6 procentiem
vairāk nekā 2012. gadā.
SIP vadītāja Ilga Antuža

stāsta, ka šajā akcijā palīdzēs
to pilsētas ģimeņu bērniem,
kuri pēc likuma nevar saņemt
valsts atbalstu, taču ģimenēm
klājas grūti. Sadarbībā ar Sociālo lietu pārvaldi izraudzīti 16
skolēni vecumā no četriem līdz
13 gadiem, kuriem nepieciešama
palīdzība sagatavoties mācību
procesam.
«Šogad akcijā vēlamies bērniem sagādāt kvalitatīvas skolas
somas, somas sporta tērpiem un
sporta bumbas – futbola, basketbola vai volejbola –, pēc kurām
vēlmi izteikuši puiši. Tāpat ar
vecākiem esam vienojušies par
dažādām sīkām dāvanām, ko
bērni gribētu saņemt, piemēram, krāsainie zīmuļi, jauns pe-

nālis vai matu gumijas,» stāsta
I.Antuža.
Jelgavnieki, kuri vēlas palīdzēt, aicināti sazināties ar akcijas organizatoriem pa e-pastu
ilga.antuza@dome.jelgava.lv vai
tālruni 63005467.
«Ieteicams būtu ziedot dāvanu
kartes kancelejas preču veikalā,
taču ar katru ziedotāju par ziedojuma veidu vienosimies atsevišķi,» tā I.Antuža, piebilstot, ka
kvalitatīvas skolas somas cena ir
15 – 20 lati. Ziedot iespējams līdz
16. augustam, jo jau 22. augustā
pulksten 15 minētie 16 skolēni
no daudzbērnu ģimenēm tiks
aicināti kopā īpašā pasākumā,
kurā piedalīsies arī pilsētas
talismans Alnītis.
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Īsi
 SIA «Jelgavas ūdens» informē, ka
nākamnedēļ, no 12. līdz 16. augustam,
turpināsies ūdensvada tīklu profilaktiskā skalošana. Tā tiks veikta Lietuvas
šosejā, Bauskas, Lapu, Veidenbauma,
Savienības, Lāču, Viktorijas, Ķeguma,
Vidus, Platones, Viskaļu, Tērvetes, Filozofu, Raiņa un Mātera ielā. Skalošanas
laikā ūdensvada tīklā iespējama ūdens
saduļķošanās arī apkārtējās ielās, taču
tas nav kaitīgs cilvēku veselībai. «Jelgavas ūdens» atvainojas par sagādātajām
neērtībām.
 Kaut arī mūsu pilsēta var lepoties
ar spēcīgām asinsdonoru tradīcijām,
vasara ir laiks, kad arī Jelgavas pilsētas
slimnīcas Asins sagatavošanas nodaļa
cilvēkus aicina kļūt aktīvākiem un ziedot asinis. «Vieni no mūsu aktīvākajiem
donoriem – studenti – vasarā no pilsētas
izbraukuši, arī pārējie lielākoties bauda
atvaļinājumu, taču slimnīca savu darbu
turpina un asinis ikdienas darbā ir ļoti
nepieciešamas. Gaidīti ir visu grupu asins
donori,» norāda nodaļas vadītāja Solvita
Dzērve. Donori Jelgavas slimnīcas Asins
sagatavošanas nodaļā tiek pieņemti pēc
iepriekšēja pieraksta pirmdienās un otrdienās no pulksten 8 līdz 11, trešdienās
– no pulksten 14 līdz 18. «Trešdienās
asins pieņemšanu apzināti esam organizējuši pēcpusdienā, lai iespēju ziedot asinis nodrošinātu arī strādājošajiem ārpus
darba laika,» tā S.Dzērve. Pierakstīties var
pa tālruni 63026668, 63030133.
 Vairākās tirdzniecības vietās Latvijā
nopērkami suvenīri – sērkociņi ar Jelgavas pilsētas objektiem uz etiķetes.

Uzņēmums, kas izplata šos sērkociņus,
norāda, ka šobrīd uz etiķetēm tiek
izmantoti divi Jelgavas skati – Jelgavas
pils un Mītavas tilts. «Jelgavas Vēstnesis»
sērkociņus ar Jelgavas pili uz etiķetes
pamanīja veikalā «Elvi» Rūpniecības ielā.
Tur bija arī sērkociņi ar Rundāles, Bauskas
un citu apdzīvotu vietu skatiem.
 Lai noskaidrotu, kā velorikšas
pilsētā «sadzīvo» ar citiem satiksmes
dalībniekiem, pašvaldības mājas lapā
www.jelgava.lv iedzīvotāji aicināti
izteikt viedokli par jauno velorikšu pakalpojumu Jelgavā. Pašvaldība informē,
ka, saskaņojot velorikšu izmantošanu,
kā galvenais nosacījums tika izvirzīts,
lai to pārvietošanās netraucētu citiem
satiksmes dalībniekiem, tāpēc velorikšu
darbība noteikta pa konkrētiem maršrutiem, kur ir pieejami velosipēdistu vai
apvienotie gājēju un velosipēdistu celiņi,
informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē. Pašlaik ar velorikšām iespējams
doties astoņos braucienu maršrutos – līdz
ZOC, vecpilsētai, pludmalei, Raiņa parkam, savvaļas zirgiem Pils salā, 6. līnijai,
Kārklu ielai un Pērnavas ielai.
 Pasta un Sudrabu Edžus ielas
krustojumā puķu dobē «iemitinājies»
tārpiņš, kas veidots, oriģināli izmantojot vairākus blakus augošus krūmus.

«Tas ir eksperiments. Tārpiņš tur «dzīvo»
jau vairākas nedēļas, un šķiet, ka cilvēkiem patīk,» saka «Pilsētsaimniecības»
pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste Ilze Gamorja. «Ideja mums
radās nesen, nolēmām pamēģināt, kā
izskatās. Un man jau šķiet, ka izskatās
labi! Vismaz cilvēkiem, ejot uz darbu, ir
iemesls pasmaidīt,» stāsta I.Gamorja. Vēl
viens šāds tārpiņš no krūmiem izveidots
«Pilsētsaimniecības» ēkas pagalmā Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a.

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas 3. sākumskola 16. un 21.
augustā no pulksten 10 līdz 18 aicina
fotografēties topošos pirmklasniekus
un skolēnus, kam nepieciešamas
braukšanas biļetes pilsētas autobusos
(identifikācijas karte).
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«Jelgavā neviens dzīvoklis nevar
maksāt 16 latus kvadrātmetrā»
Darījumi ar nekustamajiem īpašumiem
Jelgavā 2013. gada 1. pusgadā
Objekts

Lielākais darījums

Mazākais darījums

Vienistabas
Ls 19 500 (434 Ls/m2): Raiņa iela 3a
dzīvoklis (99)
Divistabu
Ls 23 000 (438 Ls/m2): Zirgu iela 12 – 25
dzīvoklis (112)
Trīsistabu
dzīvoklis (58)
Četristabu
dzīvoklis (58)
Māja (96)

Ls 350 (16 Ls/m2):
Kazarmes iela 19 – 5
Ls 1000 (23 Ls/m2):
Lielā iela 8 – 26
Ls 1500 (35 Ls/m2):
Ls 24 500 (262 Ls/m2): Kārklu iela 4 – 13
Tirgoņu iela 9 – 1
Ls 2000 (29 Ls/m2):
Ls 24 500 (297 Ls/m2): Aspazijas iela 23 – 52
Pētera iela 10 – 7
Ls 5000 (67 Ls/m2):
Ls 15 500 (248 Ls/m2): Katoļu iela 17 – 112
Puķu iela 5 – 88
Ls 500 (19 Ls/m2):
Ābelītes iela 5*
Ls 67 002 (348 Ls/m2):
3. līnija 4c
Ls 1000 (47 Ls/m2): Rītausmas
iela 1

* Šajā adresē ir norādīts vēl viens darījums par Ls 3150 (121 Ls/m2).

Nekustamā īpašuma speciālisti uzskata, ka šobrīd visekskluzīvākie un dārgākie dzīvokļi ir Raiņa ielā 3a. Tas ir jauns projekts
un atrodas pilsētas centrā. Informācija projekta mājas lapā
liecina, ka šobrīd no 27 dzīvokļiem 17 vēl ir brīvi.

 Ilze Knusle-Jankevica

tors Svirkovskis. Laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis» izdevās
Šī gada pirmajos sešos
noskaidrot, ka šī ir divu uzņēmumēnešos saskaņā ar Zemu – SIA «DMV» un SIA «Nord
mesgrāmatas un «LurAV» – juridiskā adrese. Piezvasoft» datiem Jelgavā
not uz norādīto mobilā tālruņa
noticis 381 dzīvojamā
numuru, atbildēja sieviete, kura
nekustamā īpašuma
nemācēja pateikt, cik sen šeit ir
pārdošanas darījums
uzņēmumu juridiskā adrese un
– 285 dzīvokļi un 96
vai telpas pieder fiziskai vai juprivātmājas – par koridiskai personai. Tāpat viņš nepējo summu 3,79 milredz izskaidrojumu darījumam,
joni latu. Nekustamā
kurā par 350 latiem (16 Ls/m2)
īpašuma speciālisti vērpārdots vienistabas dzīvoklis
tē: darījumi notiek, bet
Kazarmes ielā 19. «Manuprāt,
vidējā darījuma cena
neviens dzīvoklis Jelgavā, pat
stagnē jau kopš 2010.
ne Vecpilsētas ielas rajonā, nevar
gada un piedāvājums
maksāt 16 latus kvadrātmetrā.
joprojām krietni pārJa cena ir zem simts latiem
sniedz pieprasījumu.
kvadrātmetrā, tad kaut kas nav
īsti kārtībā,» uzskata «Latio»
Nekustamā īpašuma kompā- speciālists.
nija «Ober Haus» norāda, ka
V.Svirkovskis stāsta, ka viens
2013. gada pirmajā pusgadā, no iemesliem, kādēļ norāda
tāpat kā tas bija visu 2012. gadu, samazinātu pirkuma maksu, ir
Jelgavā un tās apkārtnē dzīvokļu maksājamās valsts nodevas vai
piedāvājums ir salīdzinoši augsts maksājamā kapitāla pieauguma
un pārsniedz pieprasījumu. nodokļa samazināšana, kas jo
Pārsvarā piedāvājumā dominē aktuāli ir šobrīd, kad ļoti daudzi
divistabu un trīsistabu dzīvokļi, īpašumi tiek iegādāti izsolēs un
pieprasītākie ir divistabu. To ap- vēlāk pārdoti. Likumdošana noliecina arī statistika – no janvāra saka, ka valsts nodeva ir jāmaksā
līdz jūnijam Jelgavā pārdoti/no- pircējam, un tā ir divi procenti no
pirkti 285 dzīvokļi un vislielākais darījuma summas, bet ne mazāpieprasījums bijis tieši pēc divis- ka kā divi procenti no īpašuma
tabu dzīvokļiem (112). Darījumu kadastrālās vērtības. Savukārt
summas dzīvokļu tirgū svārstās kapitāla pieauguma nodoklis ir
jāmaksā pārdevējam. «Kapitāno 350 līdz 24 500 latiem.
la pieauguma
Grib
«Manuprāt, neviens dzī- nodoklis ir 15
patirgoties
procenti no īpavoklis Jelgavā, pat ne Vec- šuma pārdošavai krāpjas?
Nekustamo
pilsētas ielas rajonā, nevar nas un iegādes
īpašumu spestarpības,
maksāt 16 latus kvadrāt- cenu
ciālisti šīs cenu
izņemot gadījumetrā. Ja cena ir zem simts mu, ja īpašums
svārstības un
it īpaši «zemo»
latiem kvadrātmetrā, tad piederējis ilgāk
galu vērtē dapiecus gakaut kas nav īsti kārtībā,» nekā
žādi: vieni uzdus un tajā bijudarījumu, kurā par 350 si deklarēta dzīskata, ka pircējs
tirgojas un cenu
latiem (16 Ls/m2) pārdots vesvieta vismaz
nokaulē, bet citi
gadu,» skaidro
vienistabas dzīvoklis Ka- «Latio» pārstā– ka cipari «uz
papīra» ir mazarmes ielā 19, komentē vis. Piemēram,
zāki nekā dzīvē,
«Latio» speciālists Viktors ja izsolē dzīlai apietu valsti.
voklis nopirkts
Svirkovskis.
«Es nevaru izpar 5000 latu,
skaidrot, kāpēc
bet pārdots par
divistabu dzīvoklis Lielajā ielā 8 10 000, tad kapitāla pieauguma
– 26 ir pārdots par 1000 latiem nodoklis būtu 750 lati.
– šī summa ir astoņas reizes
Jāpiebilst, ka ne VID, ne Nozemāka nekā kadastrālā vērtība. tāru padomei, ne Tiesu adminisTas nepakļaujas nekādai loģikai. trācijai zemās darījumu summas,
Varbūt parādi. Varbūt saņemts it īpaši par mājām, nešķita aizdodāvinājumā senos laikos, un, mīgas vai komentējamas.
lai pārdodot nebūtu jāmaksā
kapitāla pieauguma nodoklis, Vidējā cena iestrēgusi
tiek norādīta tik smieklīga mak- 2010. gada līmenī
sa,» vērtē «Latio» tirdzniecības
Nekustamā īpašuma speciāpartneris Zemgales reģionā Vik- lists V.Svirkovskis norāda, ka

Jūnija sākumā Tirgoņu ielā 9 pārdots trīsistabu dzīvoklis (platība
– 42,7 kvadrātmetri) par 1500 latiem (35 lati kvadrātmetrā) – tā
ir šogad zemākā reģistrēto trīsistabu dzīvokļu darījumu summa.
Nekustamā īpašuma speciālisti uzskata, ka Jelgavā nav neviena mājokļa, kura vērtība būtu mazāka par 100 latiem kvadrātmetrā.

Pirmajos sešos šā gada mēnešos absolūta līdere ar pārdoto dzīvokļu skaitu ir daudzdzīvokļu māja Tērvetes ielā 88 – tur pārdoti
14 dzīvokļi: trīs vienistabas, četri divistabu, septiņi trīsistabu.

Pirmajā pusgadā lielākā summa, par kādu Jelgavā reģistrēts
nekustamā īpašuma darījums, ir 67 002 lati. Tik maksāja šī
privātmāja 3. līnijā.

Abi šie īpašumi – Melleņu ielā 25 un Saulaines ielā 9 – pārdoti par
2000 latu, sadalot pirkumu divās daļās. Šogad šādi darījumi, kad
īpašums pārdots pa daļām, bijuši vairāki, un nekustamā īpašuma
speciālisti pieļauj, ka tas tiek darīts, lai samazinātu valstij maksājamās
nodevas apmēru vai apietu pašvaldības pirmpirkuma tiesības.

nozarē, rēķinot vidējo cenu,
šādi aizdomīgi darījumi par ļoti
zemām summām netiek ņemti
vērā. «Atmetot šādus darījumus,
redzam, ka vidēji kvadrātmetra
cena Jelgavā svārstās no 201
līdz 222 latiem, kas tāda ir jau
kopš 2010. gada sākuma ar atsevišķiem spilgtiem momentiem,
kad tiek pārdoti labi izremontēti
dzīvokļi labās vietās,» tā viņš,
piebilstot, ka visdārgākie ir vai
nu dzīvokļi jaunajos projektos,
vai ļoti labi izremontēti dzīvokļi
labās vietās (centrā un tuvākajā
apkārtnē).
Pēc viņa teiktā, pilnīgi jauni
projekti Jelgavā ir tikai divi – Raiņa iela 3a un Zvejnieku iela 15 –,
bet pārējie ir sērijveida renovētas
vai daļēji uz veciem pamatiem
uzceltas mājas. Likumsakarīgi,
ka cenu ziņā līderis arī ir Raiņa
iela 3a – tur kvadrātmetra cena
ir virs 400 latiem. Nekustamā
īpašuma speciālisti to skaidro
ar atrašanās vietu, sakoptu
apkārtējo teritoriju, promenādi,
turpretī Zvejnieku iela 15, lai
gan laba māja, atrodas degradētā teritorijā, tādēļ darījumi tur
ir retums. Citās «pusjaunajās»
ēkās – renovētajās un uzceltās
uz veciem pamatiem – dzīvokļi
tiek pārdoti par 210 – 316 latiem
kvadrātmetrā. «Šajās mājās ir
modernāki risinājumi un lētāka
apkure nekā vidusmēra dzīvoklī,» piebilst V.Svirkovskis.

termiņuzturēšanās atļauju.
Tomēr nekustamā īpašuma
speciālisti uzsver, ka šajā ziņā
Jelgava ārzemniekiem nav interesanta, jo atļaujas saņemšanai
viņiem būtu jāiegādājas īpašumi
100 000 latu vērtībā, kā to nosaka Imigrācijas likums. «Tepat
blakus ir Ozolnieki ar diviem
jauniem projektiem, kuros cena
par kvadrātmetru ir no 700
līdz 1000 latiem, turklāt tur ārzemniekam termiņuzturēšanās
atļaujas iegūšanai jāiegādājas
īpašums 50 000 latu vērtībā,»
komentē V.Svirkovskis.
Saskaņā ar Tiesu administrācijas datiem Jelgavā īpašumu par summu, kas pārsniedz
50 000 latu, iegādājušies tikai
divi ārvalstu pilsoņi – Ceriņu
ielā un Filozofu ielā. Iespējams,
šiem cilvēkiem pieder vēl kāds
nekustamais īpašums Jelgavā
vai viņi plāno to iegādāties.

Mājas «dala» uz pusēm

Dati uzrāda: pusgada laikā
bijuši vairāki darījumi, kad viena
māja pārdota pa daļām. 18 no 96
gadījumiem uz vienu ēku reģistrēti divi darījumi – summas ir gan
identiskas, gan atšķirīgas, starp
darījumiem nav pārtraukuma,
kas ilgāks par 13 dienām. Gan
Zvērinātu notāru padome, Tiesu
administrācija, gan nekustamo
īpašumu speciālisti pieļauj, ka
tas tiek darīts, lai uzrādītu samazinātu īpašuma cenu un apietu
Uzdarbojas pārpircēji
pašvaldības pirmpirkuma tiesības.
Citāds viedoklis par nekustamā Pašvaldībai pirmpirkuma tiesības
īpašuma tirgu Jelgavā ir tiem,
pienākas uz jebkuru īpašumu,
kuri mājokli vēlas iegādāties.
kura sastāvā ir zeme un kurš
Viņuprāt, piedāvājums ir
tiek pārdots kā viens
ļoti mazs un nepievilveselums, nevis pa dacīgs – pārsvarā pilļām. «Kopš spēkā stāRenovētajās
sētas nomalē un
jās MK noteikumi
mājās
tādos rajonos
par pašvaldības
pārdotie dzīvokļi
kā RAF, Sapirmpirkuma
tiksmes iela.
tiesību izTērvetes ielā 88 – 14
Vadoties pēc
mantošanas
Satiksmes ielā 35a – 9
īpašumu tirkārtību un
Māras ielā 1 – 4
gotāju teiktermiņiem,
Kārklu ielā 4 – 4
tā, ka vispiemanā praksē
Raiņa ielā 3a – 1
Raiņa ielā 3 – 1
prasītākie
nav bijis gaZirgu ielā 12 – 1
ir divistabu
dījums, kad
dzīvokļi,
pašvaldība
laikraksts
lēmumu par
pēc nejaušības principa sazinājās pirmpirkuma tiesībām izskatītu
ar dažiem cilvēkiem, kuri portālā ilgāk par 20 dienām, līdz ar to
ss.lv bija ievietojuši sludinājumu, neredzu vajadzību īpašumu pārka vēlas pirkt divistabu dzīvokli. dot uz pusēm,» tā V.Svirkovskis,
Potenciālie pircēji apgalvo, ka papildinot, ka šobrīd vairs «nav
piedāvājums šobrīd ir diezgan modē» tirgot pusmājas dažādiem
mazs, it īpaši centrā un tā tuvu- pircējiem, kā tas bija agrāk.
mā, turklāt lielākoties dzīvokļus
«Ober Haus» norāda, ka 2013.
tirgo tā sauktie spekulanti, kuri gada pirmajā pusgadā potenciālo
tos par kādiem 6000 – 7000 tūk- pircēju interese par privātmājām
stošiem iegādājas izsolē un tad Jelgavā un tās apkārtnē bijusi
pārdod par 10 000 – 12 000 latu. samērā aktīva. «Lielākā daļa
Kāda sieviete novērojusi, ka tieši potenciālo pircēju interesējas par
pēdējās nedēļās strauji cēlušās kvalitatīvām, pēdējos 5 – 7 gados
dzīvokļu cenas. Viņasprāt, tam būvētām privātmājām platībā līdz
varētu būt divi izskaidrojumi: 200 kvadrātmetriem. Šādi īpašupirmkārt, cilvēki baidās no eiro mi, kas ir normālā stāvoklī un ar
ieviešanas un ka tas kaut kādā tirgus situācijai atbilstošu cenu,
mērā varētu samazināt nekusta- tiek realizēti īsā laikā. Tāpat ļoti
mā īpašuma cenu, otrkārt, vasa- svarīgs kritērijs ir apkārtējā infrarā ir «vasaras» cenas: augstākas, struktūra, tomēr būtiskākais fakjo nav jāmaksā lieli rēķini par tors, izšķiroties par mājas iegādi,
komunālajiem pakalpojumiem. ir tās cenas atbilstība pašreizējai
Uzrunātie pircēji ir vienisprātis, tirgus situācijai un pircēju finanka neremontēta divistabu dzī- siālajām iespējām, kā arī kvalitāvokļa Jelgavas centrā tirgus cena tei,» tā uzņēmuma pārstāve Ilze
Rēdere. Viņa piebilst, ka cilvēki
šobrīd varētu būt 10 000 latu.
joprojām lielu interesi izrāda par
Ārzemniekiem Jelgava
izsoļu mājām, bet pēdējos mēneneinteresē
šus klientu prasībām atbilstoši
Nekustamā īpašuma tirgu piedāvājumi tirgū parādās arvien
varētu atdzīvināt tas, ja ār- retāk – īpašumi, kas tiek iegādāti
zemnieki sāktu iegādāties ne- izsolē, parasti ir visai sliktā tehkustamo īpašumu, lai saņemtu niskā un vizuālā stāvoklī.
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Aizvadīts nakts turnīrs

Nedēļas nogalē Jelgavas ledus hallē norisinājās pirmais amatieru nakts hokeja
turnīrs, kas pulcēja maksimālo dalībnieku
skaitu – desmit komandas. Par turnīra uzvarētājiem kļuva komanda «AJNAG 420»,
kas finālā ar 5:1 pārspēja HK «Karāts». Uzvarētāju komandā spēlēja Arturs Bērziņš,
Linards Grundmans, Jānis Zariņš, Edgars
Čušs, Uldis Bušs, Dairis Zariņš un Ainis
Zalāns. 3. vieta – komandai «Mini Mītava».
Par labāko spēlētāju atzīts un īpašu balvu
saņēma Rihards Marenis. Turnīra galvenais
sponsors ir
«Betcon
Latvia», valdes loceklis
Dainis Sovinskis.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Kapteinis dosies uz PČ

Trešajā pasaules U-18 čempionātā 3x3
basketbolā Latviju pārstāvēs komanda
«Ķekari», kuras sastāvā spēlē arī jelgavnieks Kristaps Pļavnieks. Viņa pārstāvētā
komanda (Armands Ginters, Edgars Lasenbergs, Jānis Engers) junioru grupas
finālspēlē ar 22:13 pārspēja «Ķekari2» (Dāvis Geks, Ivars Žvīgurs, Raiens
Šaubergs). Jāatgādina, ka K.Pļavnieks
ar U-18 izlasi (viņš bija izlases kapteinis) pirms
divām nedēļām Eiropas čempionātā
basketbolā
izcīnīja 4.
vietu.

Noķer 38 kg samu

Žurnāls «Copes
Lietas» augusta
numurā apkopojis šī gada lielākos
makšķernieku
lomus. To guvēju
vidū ir arī Sporta
servisa centra vadītājs Juris Kaminskis
– viņš savas dzimšanas dienas rītā,
10. jūlijā, noķēris 38 kg smagu un 1,73
m garu samu. To viņš noķēra Daugavā pie
Pļaviņām, netālu no «Velniņiem», izmantojot «Cormoran» spiningu, bezinerces
spoli, 0,18 milimetru pīto auklu un ēsmu
– «Cormoran» vobleri. Jāpiebilst, ka sami
dzīvo arī Lielupē.

Hokejisti sāk trenēties

Aktīvā treniņsezona sākusies arī HK «Zemgale/
JLSS». Kluba menedžeris
Ģirts Pommers norāda:
«Esam priecīgi un lepni, ka
šovasar spēlētāju interese
par mūsu klubu ir krietni
palielinājusies. Konkurence uz sastāvu ir liela
– mūsu redzeslokā ir vairāk nekā 30 hokejistu.» Jāpiebilst, ka galvenais treneris šosezon
būs Igors Ļebedevs. Viņš lielāko daļu savas
trenera karjeras pavadījis SK «Liepājas metalurgs» hokeja sistēmā, darbojoties ar bērnu
un jauniešu komandām, 2010./2011. gadā
bija Latvijas U-18 izlases galvenā trenera
palīgs, bet pēdējās divas sezonas I.Ļebedevs
bija SK «Liepājas metalurgs» meistarkomandas galvenā trenera palīgs.
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Sporta pasākumi
 9. augustā pulksten 19 – futbols: FK
«Jelgava» – FK «Spartaks» (ZOC).
 11. augustā pulksten 10 – galda tenisa
«Veselības dienas 2013» (Sporta hallē).
 11. augustā pulksten 14.30 – Zemgales čempionāts futbolā U-17 grupā: JFK
«Jelgava» – FK «Spartaks» (ZOC).

Piedāvā darbu
SIA «Jelgawood» vajadzīgi(-as) darbinieki(-ces) koka detaļu zāģēšanai, slīpēšanai,
līmēšanai utt. ar vai bez pieredzes. Atrodamies Līvbērzē. Kontaktinformācija – info@
jelgawood.apollo.lv, tālrunis 29155630.
Irita Pierhuroviča piedāvā darbu auklei 1
gadu vecam bērnam. T.26373625.

Meklē darbu
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

BK «Jelgava» gatavojas
jaunajai sezonai; līgums
noslēgts ar sešiem spēlētājiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Pārdod
Dzīvokli skaistā vietā Valgundē, tuvu Jelgavai, Lielupe 1 km. T.27816868
Vai maina labiekārtotu 3-ist. dzīvokli 7 km
no Tukuma, 50 km Rīga, 40 km Jelgava, 25
km Jūrmala. T.27741441.
1-ist. dzīvokli ar malkas apkuri 14 km no
Jelgavas, Ls 3300. T.28811592
Skaldītu malku – alksni, bērzu, osi, ozolu.
Cenas sākot no 16 Ls/berkubā. Kvalitāte
garantēta. Tel.29800103.

Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288.
Bērza briketes. Ar piegādi 95 Ls/t. T.29907466
Sporta velosipēdu, Ls 40. T.25508582

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

Treniņus basketbolisti uzsāka 15.
jūlijā, bet sākotnēji tā vairāk bija
formas atjaunošana un pierašana pie
režīma. Nopietns treniņprocess sākās
pirmdien. «Ir piesaistīti vairāki spēlētāji, kuri apmeklē treniņus, bet pašlaik
līgums noslēgts tikai ar sešiem. Pārējos
vēl vērtējam un mēģinām izsijāt kaut
ko no esošajiem resursiem,» stāsta BK
«Jelgava» pārstāvis Renārs Zavinskis.
Viņš norāda, ka šobrīd Latvijā ir vietējo
spēlētāju trūkums – labākie devušies
spēlēt ārpus valsts, bet jaunie ir par
jaunu, lai spēlētu Latvijas čempionāta
1. divīzijā. «Ņemot vērā to, ka jaunajā
sezonā 1. divīzijai plāno pievienoties
vēl divas komandas, starp klubiem
noteikti palielināsies konkurence uz Lai gan oficiālā basketbola sezona Latvijā sāksies tikai 1. oktobrī, BK «Jelgava» treniņi jau rit pilnā sparā. Komanda
spēlētājiem,» norāda R.Zavinskis.
startēja Latvijas čempionātā 3x3 basketbolā, kas notika aizvadītajā nedēļas nogalē Rīgā, bet septembrī jelgavniekus
priecēs pārbaudes turnīrs «Jelgavas domes kauss».
Foto: Vineta Zelča
Gatavojoties jaunajai sezonai, netrūkst arī pozitīvu pārsteigumu. 3. un
4. augustā Rīgā pie Brīvības pieminekļa
notika otrais Latvijas čempionāts 3x3
basketbolā, kurā piedalījās arī BK
«Jelgava» komanda. Jelgavniekiem
– Gatim Justovičam, Kristapam Kanbergam un Artūram Dušelim – jau
otro reizi pēc kārtas izdevās kļūt par
Latvijas čempioniem, izcīnot tiesības
pārstāvēt Latviju gan Eiropas, gan pasaules turnīrā un tiekot pie 4000 ASV
dolāru lielas naudas balvas. «Bija ļoti
grūti,» rezumē G.Justovičs. Latvijas
Basketbola savienība informē, ka uzvarētāji saņēma apmaksātas ceļazīmes
uz 3x3 «WorldTour» Prāgas posmu (24.
un 25. augustā) un 3x3 «EuroTour» finālposmu Budapeštā (27. – 28. septembrī). «Domāju, ka LBL sezona mums
netraucēs un varēsim piedalīties šajos
turnīros. Ceram arī kā ceturto spēlētāju piesaistīt vēl kādu mūsu kluba
spēlētāju,» tā G.Justovičs.
Jāpiebilst, ka K.Kanbergam šis ir
otrais 3x3 čempiona tituls – arī pērn
Jelgavas komanda uzvarēja un tika
uz FIBA pasaules čempionātu. Par
pirmajiem Latvijas čempioniem 3x3
basketbolā kļuva Edgars Krūmiņš,
Lauris Mizis, K.Kanbergs un Sandis

Celtnieks, mūrēju, tīru skursteņus, mūrīšus,
plītis. Tālrunis 27478204.

Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881

Dalību «Aldara» Latvijas
Basketbola līgas 1. divīzijas
2013./2014. gada sezonas
čempionātā apstiprinājis BK
«Jelgava». No pirmdienas
basketbolisti sāka pastiprinātus treniņus, tomēr šobrīd
līgums noslēgts ar sešiem
spēlētājiem. Vienošanās panākta arī ar treneri Mareku
Bajāru, kurš klubu trenēja
aizvadītās sezonas izskaņā.

Uzvar 3x3

Betonēju sienu armatūru vai palīdzu citos
darbos. Tālrunis 28861906.

Silavs, bet Sanda vietā uz pasaules teinis – iziet laukumā oficiālā spēlē
čempionātu devās ventspilnieks Ervīns bez kapteiņa esot slikta zīme. IespēJonāts.
jams, šie pienākumi atkal tiks uzticēti
E.Krūmiņam, kurš pēc traumas jau
Būs arī Domes kauss
atgriezies ierindā un trenējas pēc inBK «Jelgava» valdes priekšsēdētājs dividuāla grafika.
Uldis Krūklītis norāda, ka šogad tiks
rīkots arī tradicionālais pārbaudes tur- «Komplektēsies» līdz martam
nīrs pirms regulārās sezonas sākuma
Vēlmi startēt Latvijas Basketbola
– Jelgavas domes kauss. Zināms, ka tas līgas 1. divīzijas čempionātā ir izteinotiks septembrī, bet
kušas 12 komandas,
precīzi datumi vēl nav
bet šobrīd Basketbola
noteikti. «Tajā laikā
savienība apstiprināLatvijā treniņnometni
jusi tikai septiņas: BK
aizvadīs Kazahstānas
«Ventspils», BK «Valkomanda, kuru esam
miera», BK «Jēkabuzrunājuši un aicināpils», Latvijas Univerjuši piedalīties,» atklāj
sitāte, BK «Jelgava»,
R.Zavinskis, piebilstot,
«Liepāja/Triobet» un
ka vēl tiks uzaicinātas
«BA Turība». Pārējām
tuvējās komandas.
ir vēl nenokārtotas
Jāatgādina, ka pasaistības un neizpildīti
gājušajā gadā Jelgavas
nosacījumi, un par tām
domes kausu izcīnīja
tiks lemts savienības
mājinieki, bet vēl turvaldes sēdē 15. aunīrā piedalījās Jonišgustā. Sezona šogad
ķu «Delikatesas», BK
sāksies 1. oktobrī.
«Jūrmala/Fēnikss» un
Saskaņā ar čempioBK «Tobol Kostanya».
nāta nolikumu komandas sastāvu var
Kluba vadība sola, ka uz Domes papildināt līdz 28. februārim, un BK
kausu būs ievēlēts arī komandas kap- «Jelgava» vadība spriež, ka visdrīzāk tā

BK «Jelgava» līgumu
uz 2013./2014. gada
sezonu pašlaik noslēdzis ar sešiem spēlētājiem: Lauri Mizi,
Sandi Silavu, Kristapu
Kanbergu, Gati Justoviču, Edgaru Krūmiņu
un Artūru Dušeli.

arī notiks, jo atrast piemērotus vajadzīgos spēlētājus ir ļoti grūti. «Visvairāk,
protams, mums trūkst garo spēlētāju,»
rezumē R.Zavinskis.

Par fārmklubu,
latu un sponsoriem

U.Krūklītis norāda, ka šobrīd arī tiek
domāts par kluba dalību 2. divīzijā, bet
to apgrūtina jaunie Basketbola savienības nosacījumi, kas paredz: jaunieši,
kuri spēlē Latvijas jaunatnes čempionātā, vienlaikus spēlēt 2. divīzijā nevarēs.
Kluba valdes priekšsēdētājs spriež – lai
nodrošinātu dalību 2. divīzijā, vēl vairāk vajadzēs kooperēties ar LLU.
Tāpat, visticamāk, arī šogad saglabāsies ieejas maksa uz spēlēm – tas ir noteikts čempionāta nolikumā. Minimālā
maksa par ieejas biļeti ir lats. «Mums
svarīgs ir katrs atbalstītājs, un prasīt
vēl ieejas maksu šobrīd nav kluba interesēs, tāpēc mēģinām to risināt, ieviešot
Lojalitātes kartes. Diemžēl pilnībā
atteikties no maksas nevaram, jo to
nosaka Basketbola savienība,» komentē
BK «Jelgava» valdes priekšsēdētājs.
Ikviens, kas vēlas atbalstīt BK «Jelgava», par to var informēt pa e-pastu
bkjelgava@inbox.lv. Klubs priecāsies
par jebkuru atbalstu.

Dažādi
Pļauju zāli. T.26395804.
Juridiskais birojs ADEMIDE – dzīvokļu, zemes pirkuma līgumi; SIA reģistrācija; maksātnespējas lietas. Vairāk – www.ademide.
lv, Raiņa 14 (bij. pasts). T.29179847
Rozentālberga juridiskais birojs piedāvā
bezmaksas juridiskās konsultācijas.
Sniedzam kvalitatīvu, ātru un profesionālu
juridisko palīdzību. T.27106096
Licencēta firma (noslēgts līgums ar JNĪP)
maina un plombē ūdens skaitītājus – 10
Ls/gab. Zvanīt 29758491
Zīlniece. T.26180906, 29742875.
Pļauju zāli. T.25994203
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Remontē automātiskās veļasmašīnas mājās. T.29587816.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
… atmiņas
Ir saules gabaliņi,
Kas visam mūžam
Nerimst gaismu dot.
/J.Silazars/
Skumju brīdī, atvadoties no tēta, esam
kopā ar kolēģi Nataļju Bogdanovu.
Jelgavas Izglītības pārvaldes kolēģi
un izglītības iestāžu vadītāji

Aizsaulē aizgājuši
EIŽENS MIRONOVIČS (1933. g.)
ILMĀRS MASTEIKO (1958. g.)
ZIGURDS GRĪNBERGS (1935. g.)
VALENTĪNA RAMPĀNE (1939. g.)
OLGA FREIBERGA (1936. g.)
OLGA KREICE (1936. g.)
ZINAIDA CVETKOVA (1938. g.).
Izvadīšana 08.08. plkst.12 no Baložu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
AUGUSTS ALBERTS PRIEDE (1925. g.).
Izvadīšana 08.08. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

12. augusts, pirmdiena
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
7.35  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
8.02 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1664.sērija.
9.25  «Piedzīvojumi Borneo salā». Komēdija. 2012.g.
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Saderināšanās gredzens». ASV melodrāma. 2006.g.
13.05 «Zeme no putna lidojuma». Dok. seriāls. 20.sērija.
14.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.20 «Es - savai zemītei».*
14.50 «Province» (ar subt.).*
15.20 «Ielas garumā».*
15.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.05 «Dabas grāmata».*
16.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 49. un 50.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1664.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē». (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 91. un 92.sērija.
19.30  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 5.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 2013.g. 6.sērija.
22.10 «Viss notiek!»
22.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «“Minox” leģenda». Dokumentāla filma.
0.25 «Es būšu, ja tu būsi. «Liepājas dzintaram» – 30».
1.25 «Rīgas svētki 2006. «Zem zvaigžņotās debess»».
2.50 «Degošais krūms». Čehijas vēsturiska drāma. 2013.g.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Persijā». 1.sērija.*
6.34 «Avārijas brigāde. Lidosta».
6.39 «Munks un Lemijs. Mamma». Animācijas filma.
6.45 «“SeMS” piedāvā... Kaiser Chiefs».*
7.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
8.08 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.30 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes
vieglatlētikā». Pārraide no Maskavas.
11.30  «Noķert kadrā». Dok. filma. 24. un 25.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti. Piedāvā Jūrmalas TV».*
13.15 «Labākais no “Euromaxx.” Deutsche Welle žurnāls».
13.45 «“Grand Prix” izcīņa spīdvejā ». 2008.g. 30.augusts.
15.45  «Izmisušie vecāki». Seriāls. 40.sērija.
16.40  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 26. un 27.sērija.
17.45 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes
vieglatlētikā». Pārraide no Maskavas.
21.10 «Kad stārķis palidojis garām». 2.sērija.
21.40 «Šodien. Ziņas». (krievu val.)
22.03 Sporta ziņas (krievu val.).
22.06 Laika ziņas (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija
22.55 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
23.05 «“Ghetto Games 2013”».
23.20  «Izmisušie vecāki». Seriāls. 39.sērija.
0.15  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.05 «Tas ir Igo. Dzied I.Fomins».*
2.45 «Labākās latviešu mūzikas izlase». “Mikrofona”
dziesmas.

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 10.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Citas svarīgākas lietas». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «Precamies!?!»
12.55 «Ģimenes ligzda».
13.30 «Galileo».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Dežūreņģelis 2». Seriāls (ar subtitriem). 11.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 15. un 16.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 85.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 85.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs. 2013.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mēness tumšajā pusē». Seriāls. 2012.g. 1.sērija.
22.10 «Kaukāza gūstekne» (ar subt.). Komēdija. 1966.g.
23.55 «Labie puiši». ASV seriāls. 16.sērija.
0.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 15. un 16.sērija.
2.25 «Degpunktā».
2.50 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.15 «Precamies!?!»

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 75.sērija.
5.50 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 13.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 3». Animācijas seriāls.
8.50 «Olivers un Spoks». ASV ģimenes filma. 2011.g.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 104.sērija.
12.45 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.10 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 25.sērija.
13.40 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 541. – 543.sērija.
15.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 25.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 31.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 56.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».

20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 25.sērija.
21.00 «Kobra 17». Seriāls. 14.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». Seriāls. 268. un 269.sērija.
24.00 «Dimantu paradīze. Uzspēlē, lai vinnētu!» 2013.g.
0.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 31.sērija.
1.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 75.sērija.
2.40 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 13.sērija.
3.30 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 104.sērija.
3.50 «Simpsoni 3». Animācijas seriāls. .

13. augusts, otrdiena
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
7.35  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
8.02 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1665.sērija.
9.25  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 5.sērija.
10.15  «Blondīne». ASV drāma. 2001.g. 1.sērija.
11.50 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.05  «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules 2».
13.05 «Viss notiek!»*
13.35 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.50 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
14.50 «Province». (ar subt.).*
15.20 «Ielas garumā».*
15.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.10 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 25.sērija.
16.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 51. un 52.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1665.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē». (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 93. un 94.sērija.
19.30  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 6.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aculiecinieks».
21.30 «Būt latvietim. Kanāda». Dok. f. 2.sērija.
22.00 «Pasaules telpa».
22.30 «Tiksimies Peipusa krastā».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Titāniks». Drāma. 1.sērija.
0.55 «Rīgas svētki 2012. «Rīga, mana baltā Rīga»».
2.50 «LTV portretu izlase». Aktrise Rēzija Kalniņa.
3.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Persijā». 4.sērija.*
6.34 «Munks un Lemijs. Vizīte». Animācijas filma.
6.39 «Avārijas brigāde. Rietumu ekspresis». Anim. f.
6.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
7.15 «Olimpieša portrets».*
7.35 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
8.08 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
8.30 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes
vieglatlētikā». Pārraide no Maskavas.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 ««Grand Prix» izcīņa spīdvejā». 2009.g. 1.augusts.
15.45  «Izmisušie vecāki». Seriāls. 41.sērija.
16.40  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 28. un 29.sērija.
17.45 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes
vieglatlētikā». Pārraide no Maskavas.
21.40 «Šodien. Ziņas» (krievu val.)
22.03 Sporta ziņas (krievu val.).
22.06 Laika ziņas (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.
22.55 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
23.05 «Tavs auto».
23.35 «Autosporta programma nr.1».
0.10  «Specvienība». Seriāls. 8.sērija.
1.00  «Izmisušie vecāki». Seriāls. 40.sērija.
1.50 «Miega rūķi». Animācijas filma.
2.05  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 26. un 27.sērija.
2.35 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*
3.10 «“Grand Prix” izcīņa spīdvejā».* 2009.g. 1.augusts.

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2». Krievijas seriāls. 11.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Luī 2». ASV seriāls. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Dauntonas abatija 2». Seriāls. 10.sērija.
12.00 «Precamies!?!»
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 113.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Dežūreņģelis 2». Seriāls (ar subtitriem). 12.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 17. un 18.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 86.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 86.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Patiesības kalns». Vācijas melodrāma. 2010.g.
23.05 «Nikita». ASV seriāls. 3.sērija.
0.05 «Labie puiši». ASV seriāls. 17.sērija.
0.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 17. un 18.sērija.
2.35 «Luī 2». ASV seriāls. 9.sērija.
2.55 «Degpunktā».
3.20 «Šodien novados».
3.30 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 113.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 76.sērija.
5.50 «Purvāji». ASV seriāls. 1.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 3». Animācijas seriāls.
8.50 «Neparastā pievilcība». ASV komēdija. 2011.g.
11.00 «Kobra 17». Seriāls. 13.sērija.

tv programma
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 105.sērija.
12.50 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.20 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 26.sērija.
13.40 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 544. – 546.sērija.
15.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 26.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 32.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subtitriem). 3.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 57.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 26.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». ASV seriāls. 6.sērija.
22.00 «Mūsdienu Latvijas garša 3». 2.sērija.
22.45 «Paralēlās dzīves». ASV seriāls. 11.sērija.
23.50 «Sazvērestība». ASV seriāls. 15.sērija.
0.45 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 32.sērija.
1.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 76.sērija.
2.25 «Purvāji». ASV seriāls. 1.sērija.
3.10 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 105.sērija.
3.35 «Simpsoni 3». Animācijas seriāls.

14. augusts, trešdiena
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
7.35  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
8.02 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1666.sērija.
9.25  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 6.sērija.
10.15  «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 2013.g. 6.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Lūgšana krustā». Dokumentāla filma.
12.25 «Vertikāle».*
12.55 «Pasaules telpa».*
13.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Titāniks». Drāma. 1.sērija.
15.20 «Ielas garumā».*
15.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.05 «Kas te? Es te!»*
16.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1666.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 95. un 96.sērija.
19.30  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 7.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.12 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Latgales Māras ceļš». Dokumentāla filma.
22.00 «Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētki Aglonā. Tautas Krusta ceļš».
0.15 «Nakts ziņas».
0.30 «Zebra».
0.45 «Bīstamā robeža 2». Seriāls. 11.sērija.
1.30 «Rīgas svētki 2008. Aktieru koncerts».*
3.24 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
6.05 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
6.32 «Olimpieša portrets».*
6.45 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
7.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
7.30 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes
vieglatlētikā». Pārraide no Maskavas.
11.30  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 28. un 29.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti».* Piedāvā Skrundas TV.
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes junioriem spīdvejā». 2010.g.
15.40  «Izmisušie vecāki». Seriāls. 42.sērija.
16.35  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 30.sērija.
17.05 «Autosporta programma nr.1».*
17.35 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
18.20 «Makšķerēšanas noslēpumi».
18.50 TIEŠRAIDE! «Pārbaudes spēle futbolā». Igaunija – Latvija.
21.05 «Ātruma cilts».
21.40 «Šodien. Ziņas». (krievu val.)
22.03 Sporta ziņas (krievu val.).
22.06 Laika ziņas (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”.
22.55 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
23.05 «Izdzīvotāji 4». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
24.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 92.sērija.
0.50  «Izmisušie vecāki». Seriāls. 41.sērija.
1.45  «Zaļā paradīze». Dokumentāls seriāls. 24.sērija.
2.15 «“SeMS” piedāvā... Mika».*
2.40  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 31.sērija.
3.10 «Pasaules meistarsacīkstes junioriem spīdvejā». 2010.g.

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2». Seriāls (ar subtitriem). 12.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī 2». ASV seriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Patiesības kalns». Melodrāma. 2010.g. 10.sērija.
12.00 «Precamies!?!»
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 114.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Dežūreņģelis 2». Seriāls. 13.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 19. un 20.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 87.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija».
Turcijas seriāls. 87.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 2010.g. 8.sērija.
22.05 «Tumsas robeža». Krimināldrāma. 2010.g.
0.30 «Labie puiši». ASV seriāls. 18.sērija.
1.20 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 19. un 20.sērija.
2.50 «Degpunktā».
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 114.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 8. augusts

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 77.sērija.
5.50 «Purvāji». ASV seriāls. 2.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 3». Animācijas seriāls.
8.20 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.
8.50 «Mīļotais kucēns». ASV ģimenes filma. 2012.g.
11.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 6.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». ASV seriāls. 106.sērija.
12.50 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.20 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 27.sērija.
13.40 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 547. – 549.sērija.
15.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 27.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 33.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subtitriem). 4.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 58.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 27.sērija.
21.00 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subtitriem). 15.sērija.
22.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 13.sērija.
23.00 «“Terra Nova”». Seriāls. 11.sērija.
24.00 «Bokseris». ASV drāma. 2011.g. 2.sērija.
0.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 33.sērija.
1.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 77.sērija.
2.35 «Purvāji». ASV seriāls. 2.sērija.
3.25 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 106.sērija.
3.45 «Simpsoni 3». Animācijas seriāls.

15. augusts, ceturtdiena
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
7.35 «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
8.02 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1667.sērija.
9.25  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 7.sērija.
10.15 «Tiksimies Peipusa krastā».*
10.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.30 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.00 «Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas svētki Aglonā. Svētā Mise».
15.05 «Zebra».*
15.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 94.sērija.
16.17  «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 21.sērija.
16.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1667.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē». (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 97. un 98.sērija.
19.30  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 8.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  «Šerloks 2». Detektīvseriāls. 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs
uzņemšanas svētki Aglonā. Svētku kopsavilkums».
0.15 «Lūgšana krustā».* Dokumentāla filma.
1.10 «Rīgas svētki 2012. “Rīgas mīļdziesmas”».*
2.00 «Ar vēju un dzintaru matos.*

LTV7
6.05 «Uzpasaka». Animācijas filma.
6.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
6.45 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs»*.
7.08 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
7.30 «Ražots Eiropā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.30 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes
vieglatlētikā». Pārraide no Maskavas.
11.00  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 30. – 32.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti».* Piedāvā TV “Spektrs”.
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Eiropas meistarsacīkstes spīdvejā Daugavpilī». 2012.g.
15.45 «Rožu dārzs». Seriāls. 1.sērija.
16.45  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 33.sērija.
17.20 «Ātruma cilts».*
17.50 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes
vieglatlētikā». Pārraide no Maskavas.
20.50 «Makšķerē kopā ar Olti!»
21.20 «“Ghetto Games 2013”».*
21.40 «Šodien. Ziņas». (krievu val.)
22.03 Sporta ziņas (krievu val.).
22.06 Laika ziņas (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
23.05 «Lidojuma plāns».
23.40 «Motociklisti».*
0.10  «Izmisušie vecāki». Seriāls. 42.sērija.
1.00 «Izdzīvotāji 4». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
1.50 «Latviešu kino zelta dziesmas».*
3.10 «Eiropas meistarsacīkstes spīdvejā Daugavpilī». 2012.g.

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2». Seriāls (ar subtitriem). 13.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī 2». ASV seriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Priestera mīla». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Precamies!?!»
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 115.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Dežūreņģelis 2». Seriāls (ar subtitriem). 14.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 21. un 22.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 88.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 88.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.

20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dabas stihiju varā 2». Dok. seriāls. 12.sērija.
21.40 «Mentālists 4». ASV seriāls. 14.sērija.
22.40 «“Supernatural 5”». ASV seriāls. 19.sērija.
23.40 «Tumšajā dzelmē». Trilleris. 1999.g.
1.10 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 21. un 22.sērija.
2.45 «Luī 2». ASV seriāls. 11.sērija.
3.10 «Degpunktā».
3.35 «Šodien novados».
3.45 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 88.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 78.sērija.
5.50 «Purvāji». ASV seriāls. 3.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.
8.50 «Greznā dzīve». ASV komēdija. 2011.g.
10.20 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
11.00 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». ASV seriāls. 107.sērija.
12.50 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.20 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 28.sērija.
13.40 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 550. – 552.sērija.
15.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 28.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 34.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subtitriem). 5.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 59.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 28.sērija.
21.00 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 8.sērija.
22.00 «Svešie: Atdzimšana». Fantastikas trilleris. 1997.g.
0.05 «Pārkāpt robežu 4». Seriāls. 8.sērija.
1.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 34.sērija.
2.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 78.sērija.
2.50 «Purvāji». ASV seriāls. 3.sērija.
3.30 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 107.sērija.
3.55 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.

16. augusts, piektdiena
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
7.35  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 13.sērija.
8.02 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.30  «Gaišā piemiņā». Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
9.25  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 8.sērija.
10.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.35  «Zobenu karaliene». Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Karlas pasaule». Dānijas ģimenes filma. 2007.g.
14.10 «Mans zaļais dārzs».*
14.40 «Province» (ar subt.).*
15.10 «Ielas garumā».*
15.40 «Karosta». Dokumentāla filma.
16.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 95.sērija.
16.27  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 22.sērija.
17.00  «Gaišā piemiņā». Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē». (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 99. un 100.sērija.
19.30  «Kā radās iepirkšanās?» Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  «Midsomeras slepkavības 13». Detekt. 6.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Nakts vēstules». Koncertuzvedums Kuldīgas estrādē.
1.55 «“Mikrofona” dziesmas».*
3.25 «Krāsainās pasaules». Dokumentāla filma.
3.35  «Zobenu karaliene». Seriāls. 7. un 8.sērija.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Persijā». 5.sērija.*
6.35 «Rezgalības 4». Animācijas filma.
6.45 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs»*.
7.08 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
7.35 «Labākais no “Euromaxx.” Deutsche Welle žurnāls»
8.08 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.30 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes
vieglatlētikā». Pārraide no Maskavas.
11.15 «Olimpieša portrets».*
11.30  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 32. un 33.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti».* Piedāvā Valmieras TV.
13.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Dānijas “Grand Prix” izcīņa spīdvejā».* 2013.g.
14.40 «Itālijas “Grand Prix” izcīņa spīdvejā».* 2013.g.
15.45 «Rožu dārzs». Seriāls. 2.sērija.
16.45  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 34.sērija.
17.15 «Tavs auto».*
17.45 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes
vieglatlētikā». Pārraide no Maskavas.
21.10  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 35.sērija.
21.40 «Šodien. Ziņas». (krievu val.)
22.03 Sporta ziņas (krievu val.).
22.06 Laika ziņas (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.
22.55 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
23.05 «Imanta dienas Cēsīs 2012».*
1.25 «Imanta – Babīte».*
2.00 «Dillī Dallī Saules dārzā». Animācijas filma.
2.10 «Starptautiskais folkloras festivāls “Baltica 2012”».
3.05 «Avārijas brigāde. Šampinjoni».
3.10 «Dānijas “Grand Prix” izcīņa spīdvejā».* 2013.g.

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2». Seriāls. 14.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī 2». ASV seriāls. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 2013. gada 8. augusts
10.00 «Mīla – tas ir tikai vārds». Vācijas drāma. 2006.g.
12.00 «Precamies!?!»
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 116.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Dežūreņģelis 2». Seriāls. 15.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 23. un 24.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Seriāls. 89.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 89.sērija. Turpinājums.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Greizais spogulis». Humora raidījums (ar subt.).
23.05 «Intermeitene». Drāma. 1989.g.
2.00 «Luī 2». Seriāls.
2.20 «Degpunktā».
2.45 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 24.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 79.sērija.
5.50 «Purvāji». ASV seriāls. 4.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.
8.50 «Zokomons». Indijas piedzīvojumu filma. 2011.g.
11.00 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 8.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 108.sērija.
12.50 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.20 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 29.sērija.
13.40 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 553. - 556.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 35.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subtitriem). 6.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 60.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 3.sērija.
21.00 «Uz slavas asmens». ASV komēdija. 2007.g.
22.50 «Tracis mājās». ASV komēdija. 2009.g.
0.40 «Pietiek!» ASV drāma. 2002.g.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 35.sērija.
3.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 79.sērija.

17. augusts, sestdiena
LTV1
6.05 «SIB-Īrija». Dokumentāla filma. 5.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 21.sērija.
8.00  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 21.sērija.
8.30  «Luijs». Animācijas seriāls. 100.sērija.
8.40 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 43.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs 2». Anim. Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?» Kulinārijas raidījums.
11.00  «Karlas pasaule». Dānijas ģimenes filma. 2007.g.
12.40  «Šerloks 2». Detektīvseriāls. 1.sērija. (ar subt.).
14.20 «Nakts vēstules». Koncertuzvedums Kuldīgas estrādē.*
17.00  «Kā radās iepirkšanās?» Dok. f. 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē». (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». Talsi. Lielā, Ūdens, Kalēju un Kalna ielas.
19.00 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.12 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Kāzu valsis». ASV melodrāma. 2009.g.
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 «Bēgošais zirgs». Vācijas traģikomēdija. 2007.g.
0.55 «“Mikrofona” dziesmas».*
2.30 «Rīgai - 800. Rīga dejo».*

LTV7
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. “Mikrofona” dz.».*
7.35 «Bruņrupuči». Animācijas filma.
7.50 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. 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 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 19. un 20.sērija.
14.15 «“Ghetto Games 2013”».*
14.30 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes
vieglatlētikā». Pārraide no Maskavas.
15.00 TIEŠRAIDE! «Diennakts basketbola turnīrs
“Krastu mačs”».
15.10 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes
vieglatlētikā». Pārraide no Maskavas.
18.05 TIEŠRAIDE! «Diennakts basketbola turnīrs
“Krastu mačs”».
18.15 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes
vieglatlētikā». Pārraide no Maskavas.
19.30 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.00 TIEŠRAIDE! «Diennakts basketbola turnīrs
“Krastu mačs”».
21.10 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 5.sērija.
22.00 TIEŠRAIDE! «Diennakts basketbola turnīrs
“Krastu mačs”».
23.15 «Olimpieša portrets».*
23.30 «Misija Londonā». Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.*
24.00 «Diennakts basketbola turnīrs “Krastu mačs”».

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2». Krievijas seriāls. 15.sērija.
5.50 «Noderīgie draugi». ASV seriāls. 11.sērija.
6.15 «Viņpus 2». Seriāls. 42.sērija.
7.05 «Degpunktā».
7.40 «Betmens 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Galileo».
9.00 «Māju sajūta».

10.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
12.00 «Herijas likums 2». Seriāls. 16.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 5». Seriāls. 8.sērija.
14.00 «Afoņa» (ar subt.). Krievijas komēdija. 1975.g.
15.55 «Pēdējais ceļamalks». Francijas drāma. 2009.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Deja uz varavīsknes». Vācijas melodrāma. 2007.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Laternu stundā». Šlāgermūzikas raidījums.
21.30 «Agata Kristi. Erkils Puaro 6». Seriāls. 2.sērija.
23.45 «Nodevība». ASV spraiga sižeta filma. 2011.g.
1.25 «Pēdējais ceļamalks». Francijas drāma. 2009.g.
3.15 «Noderīgie draugi». ASV seriāls. 11.sērija.
3.35 «Galileo».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 80.sērija.
5.45 «Purvāji». ASV seriāls. 5.sērija.
6.50 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
7.25 «Darbarūķis Menijs». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums».
8.20 «Bakugani». Animācijas seriāls.
9.05 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Mūsdienu Latvijas garša 3».*
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.
15.35 «Uz slavas asmens». ASV komēdija. 2007.g.
17.25 «Spiegot nav viegli». ASV komēdija. 1996.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Hanna Montana». ASV ģimenes filma. 2009.g.
21.40 «Alfijs». ASV un Lielbritānijas komēdija. 2004.g.
23.45 «Prezidenta cilvēks 2». Spraiga sižeta trilleris. 2002.g.
1.30 «Spiegot nav viegli». ASV komēdija. 1996.g.
2.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 80.sērija.
3.40 «Purvāji». ASV seriāls. 5.sērija.

18. augusts, svētdiena
LTV1
6.05 «SIB-Īrija». Dokumentāla filma. 6.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 22.sērija.
8.00  «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 22.sērija.
8.30  «Luijs». Animācijas seriāls. 101.sērija.
8.40 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 44.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 26.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00  «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules 2».
12.00 «Dievkalpojums».*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».*
17.00 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 21.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».
18.50 «Bella». Vācijas piedzīvojumu melodrāma. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.08 Laika ziņas..
21.15 «Ar velomūziku uz Likteņdārzu».
21.20 «Degošais krūms». Drāma. 2013.g. 2.sērija.
22.40 «Aculiecinieks».*
22.55 «Nakts ziņas».
23.10  «Blondīne». ASV drāma. 2001.g. 2.sērija.
0.45  «Midsomeras slepkavības 13». Detekt. 6.sērija. .
2.20 «Bīstamā robeža 2». Seriāls. 11.sērija.
3.00 «Rīgas svētki 2006. “Zem zvaigžņotās debess”».

LTV7
6.05 TIEŠRAIDE! «Diennakts basketbola turnīrs “Krastu mačs”».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala
skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 TIEŠRAIDE! «Diennakts basketbola turnīrs
“Krastu mačs”».
13.10 TIEŠRAIDE! «Diennakts basketbola turnīrs
“Krastu mačs”».
14.00 TIEŠRAIDE! «Diennakts basketbola turnīrs
“Krastu mačs”».
14.40 TIEŠRAIDE! «Pasaules meistarsacīkstes
vieglatlētikā». Pārraide no Maskavas.
18.30 «Latvijas “Grand Prix” izcīņa spīdvejā».
21.00 «Motociklisti».
21.30  «Specvienība». Seriāls. 9.sērija.
22.20  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 4.sērija.
23.10 «Imanta – Babīte pietur...»*
23.45 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 19. un 20.sērija.
1.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 37. un 38.sērija.
2.55  «Zaļā paradīze». Dokumentāls seriāls. 25.sērija.
3.25 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».*

LNT
5.00 «Betmens 2». Animācijas seriāls.
5.45 «Viņpus 2». Seriāls. 43.sērija.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.55 «Galileo».
7.25 «Impija brīnumzeme». Animācijas filma. 2008.g.
9.00 «Ģimenes ligzda».
9.30 «Mans mīļais draugs 3».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
10.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
12.00 «Agata Kristi. Erkils Puaro 6». Seriāls. 2.sērija.
14.10 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 11.sērija.
15.05 «Dabas stihiju varā 2». Dok. ser. 12.sērija.
15.35 «Galileo».
16.00 «Bernards». Animācijas seriāls.
16.10 «Laternu stundā». Šlāgermūzikas raidījums.
17.05 «Dzīves krustcelēs». 5.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis». Humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Dauntonas abatija 3». Seriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.
22.30 «Hloja». Drāma. 2009.g.
0.20 «Līdz pēdējam vīram». Spraiga sižeta filma. 1996.g.
2.05 «Afoņa». Krievijas komēdija. 1975.g.
3.30 «Dzīves krustcelēs». 5.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 81.sērija.
5.45 «Purvāji». ASV seriāls. 6.sērija.
7.00 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.35 «Darbarūķis Menijs». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums».
8.20 «Bakugani». Animācijas seriāls.
8.40 «Māmiņu klubs».
9.15 «“Ievas” pārvērtības 3».*
10.00 «Superbingo».
11.00 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 3.sērija.
11.40 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.45 «Televeikala skatlogs».

14.00 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 12.sērija.
14.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.00 «Hanna Montana». ASV ģimenes filma. 2009.g.
17.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 10.sērija.
18.00 «Saimnieks meklē sievu». Real. šov. 2012.g. 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Latviešu zelta drudzis». Dokumentāla filma. 2013.g.

Jauns apģērbu veikals
10. augustā tiks atvērts jauns apģērbu veikals «City
Mix» Katoļu ielā 19 (ieeja no Sudrabu Edžus ielas
puses). Apģērbu piedāvājums jauniešiem, sievietēm un
vīriešiem. Veikala darba laiks: no plkst.10 līdz 19.

Jau gandrīz gadu veikals «ELIT veselība» strādā
tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža» Driksas ielā
4. Šajā laikā veikals ieguvis lielu popularitāti starp
Jelgavas iedzīvotājiem, tādēļ apmeklētāju ērtībai
veikals «ELIT veselība» atvērts arī tirdzniecības centrā
«Valdeka» Rīgas ielā 11a. Veikalā pieejams plašs preču
sortiments – vitamīni, minerālvielas, sporta uzturs, pirts
preces. Vienaldzīgs nepaliks neviens pircējs!

Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 15. augustam, sūtot
pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas – pa tālruni 26456942.

Vairāk informācijas par veikalu «ELIT veselība» var
iegūt: www.shop.elit.lv.
Esiet veseli!

aicina jauniešus
vecumā no 16 - 24 gadiem
pieteikties apmācību semināriem IT jomā

Lieliska iespēja paplašināt
zināšanas modernajās tehnoloģijās
Tēmas

Datums

Laiks

Microsoft Office 365

13. augusts

pl.9:00 -14:00

WEB lapu un baneru izveide

16. vai 23. augusts

pl.9:00 -14:00

Digitālie prezentāciju rīki –
14. vai 20. augusts
datu vizualizācija ar Infogr.am

pl.9:00 -14:00

Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33, Jelgavā
Apmācības ir bez maksas
Dalībnieks par katru apgūto tēmu saņem sertifikātu
Pieteikšanās mājas lapā: eprasmes.lv

Papildus informācija:
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava,
Antra Škinča , tālr: 63012154; 26511680,
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv

Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

Tirdzniecības centrā «Valdeka»
atvērts veikals «ELIT veselība»
Specializētie veikali «ELIT veselība» piedāvā preces un
produktus veselībai, skaistumam un ilgdzīvošanai.

«Hercogā» – mantu tirdziņš
25. augustā no plkst.10 līdz 14 ģimenes restorānā
«Hercogs» – bērnu rudens apģērbu, apavu un mantu
tirdziņš! Jauni un lietoti apģērbi, apavi un mantas
bērniem; apģērbi un aprūpes piederumi grūtniecēm.
Darbosies stūrītis «Dāvinu»: atnes lietas, kas tev vairs
nav vajadzīgas, – citam tās noderēs!

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar
iespējām apgūt astrologa profesiju, kā arī
saņemt zināšanas citos ezotēriskos virzienos.

20.10 «X cilvēki: sākums. Vilknadzis». Trilleris. 2009.g.
22.15 «Neiespējamā misija 3». Spraiga sižeta filma. 2006.g.
0.50 «Dzimis, lai brauktu». Spraiga sižeta filma. 2011.g.
2.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 81.sērija.
3.20 «Purvāji». ASV seriāls. 6.sērija.
4.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
4.30 «Nakts joki».

«Vārds uzņēmējiem»

IT manai nākotnes karjerai

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

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (līdz 01.08.2013. – Jelgavas 1. ģimnāzija)
turpina skolēnu uzņemšanu 5., 6. un 7. klasē, kā arī brīvajās vietās vidusskolas posmā.
Skolēniem tiek piedāvātas iespējas pēc izvēles daudzveidīgi padziļināt savas zināšanas un prasmes gan ikdienas mācību
procesā, gan fakultatīvajās un interešu izglītības nodarbībās matemātikā, IT, robotikā, netradicionālajā matemātikā,
profesionālajā angļu valodā, mājturībā un tehnoloģijās, sportā u.c.
Skola nodrošina veiksmīgu visu jaunpienākušo skolēnu adaptācijas procesu, iespēju jaunizveidoto 6. klašu audzēkņiem
sekmīgi sagatavoties valsts pārbaudes darbiem.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā skolēni iegūs kvalitatīvu pamatizglītību, kas mērķtiecīgi sasaistīta ar darba
tirgū konkurētspējīgu vidējo izglītību.
Skola nodrošinās mācību darba nepārtrauktību, kļūstot par skolu visu vecumu skolēniem, tādējādi audzēkņiem nebūs
vajadzības mainīt skolu pēc 6. vai 9. klases.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 2013./2014. mācību gadā vienīgā pilsētā piedāvās 5., 6., 7. klašu skolēniem apgūt
pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas un profesionāli orientētu (mājturība un tehnoloģijas)
programmu, kā arī 10. klašu skolēniem mācīties inženierzinātņu novirziena klasē.
Skolēnu uzņemšana – skolas kancelejā. Tālrunis informācijai 63045548.

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

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
«Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 1,5 līdz 4 gadu vecuma bezmaksas
grupās ar latviešu un krievu valodas
apmācību, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
pirmsskolas sagatavošanas grupās ar vecāku
līdzfinansējumu 15 Ls/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.tālrunis 20021871, 26448426.
AS «Baltijas ekspresis» konkursa kārtībā
aicina darbā Jelgavā
Dīzeļlokomotīves vadītājus(-as)
(mašīnistus(-es)).
Prasības pretendentiem:
- vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kompetences
sertifikāts vai dīzeļlokomotīves mašīnista apliecība
ar tiesībām vadīt lokomotīvi;
- latviešu valodas zināšanas – otrā (vidējā) pakāpe;
- priekšroka tiks dota kandidātiem ar Rīgas Valsts
tehnikuma vai Daugavpils Transporta un sakaru tehniskās skolas izglītību un kandidātiem ar iepriekšēju
pieredzi darbā dzelzceļa transporta jomā.
Dīzeļlokomotīves vadītāju (mašīnistu) palīgus.
Prasības pretendentiem:
- vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kompetences
sertifikāts;
- latviešu valodas zināšanas – otrā (vidējā) pakāpe;
- priekšroka tiks dota kandidātiem ar Rīgas Valsts
tehnikuma vai Daugavpils Transporta un sakaru tehniskās skolas izglītību un kandidātiem ar iepriekšēju
pieredzi darbā dzelzceļa transporta jomā.
CV un motivācijas vēstuli ar iepriekšējo amatu pienākumu īsu aprakstu sūtīt pa faksu 63623594, e-pastu
be@asbe.lv, adresējot Personāla daļai; pa pastu
– Sanatorijas iela 29, Ventspils, LV-3602.
Papildu informācija – pa tālruni 63624232.
Iesniegšanas termiņš – 18. augusts.

Jelgavas Tehnikums
Tālrunis 63025605
www.jelgavastehnikums.lv

2013./2014. m.g. aicina
apgūt kvalifikācijas
Ar pamatskolas izglītību,
iegūstot vidējo profesionālo izglītību (3. kvalifikācijas līmenis), mācību ilgums 4 gadi:
1. Inženierkomunikāciju tehniķis;
2. Mēbeļu galdnieks;
3. Apdares darbu tehniķis;
4. Viesmīlības pakalpojumu speciālists;
5. Klientu apkalpošanas speciālists.
Ar vispārējo vidējo izglītību, iegūstot vidējo
profesionālo izglītību (3. kvalifikācijas līmenis),
mācību ilgums 1,5 gadi:
1. Bārmenis (saņem ESF stipendiju līdz Ls 80).
Jelgavas Tehnikums sadarbībā ar AS «Amo
Plant» piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz
25 gadiem ar pamatskolas izglītību (no 17
gadu vecuma) vai vispārējo vidējo izglītību,
iegūstot arodizglītību (2. kvalifikācijas līmenis),
mācību ilgums – 1 gads, apgūt kvalifikāciju:
1. Autoatslēdznieks (saņem ESF stipendiju
līdz Ls 80).
Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.
Visi izglītojamie saņem stipendiju.
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37,
Jelgava.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 9. augustā pulksten 19 – uzvedums «Olgai Dreģei – 75». Režisors – Valdis Lūriņš. Piedalās Mirdza Martinsone, Juris Strenga, Baiba Indriksone, Leons Krivāns, Sarmīte Rubule,
Jānis Reinis un Gints Andžāns. Uzvedumā muzikāla un asprātības pilna atkalredzēšanās
solās būt ar seriāla «Sirdsmīļā Monika» varoņiem, kas uz skatuves būs pilnā sastāvā, lai
pārsteigtu un liktu smaidīt ikvienam skatītājam. Būs jauni dueti, veselīgs humors, dejas
un līksma sadziedāšanās visa vakara garumā. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (Uzvaras parkā).
 15. augustā no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena: iespēja iepazīties ar
pēdējā mēneša laikā saņemtajiem jaunumiem. No pulksten 12 līdz 18 katrā pilnā
stundā – apmācības «Mana bibliotēka: e-katalogs, grāmatu rezervēšana, pagarināšana
internetā». Pulksten 17 – ekskursija «Iepazīsti bibliotēku!» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 16. augustā pulksten 16 – Ukrainas Republikas Neatkarības proklamēšanas 22.
gadadienai veltīts pasākums. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4).
 16. augustā no pulksten 22 līdz 2 – vasaras nakts dejas ar grupu «Fortis». Biļešu cena
– Ls 2; studentiem un pensionāriem – Ls 1 (Uzvaras parkā).
 23. augustā no pulksten 22 līdz 2 – vasaras nakts dejas ar grupu «Pilnmēness». Biļešu
cena – Ls 2; studentiem un pensionāriem – Ls 1 (Uzvaras parkā).
 24. augustā – Piena, maizes un medus svētki (Raiņa parkā). «Rasas» piena paku laivu
regate (uz Lielupes). Komandu pieteikšanās – līdz 10. augustam. Ar regates nolikumu
un pieteikuma anketu var iepazīties mājas lapā www.kultura.jelgava.lv, sadaļā «Uzzini»,
apakšsadaļā «Nolikumi». Aizpildītā pieteikuma anketa jāiesniedz «Kultūras» birojā Jelgavas
kultūras nama 2. stāvā vai jāsūta pa e-pastu evelina.bucele@kultura.jelgava.lv.
 24. augustā pulksten 17.30 – LLU 150 gadu jubilejas sadziedāšanās svētki «Mēs
joprojām mīlam Tevi...» kopā ar Maestro Raimondu Paulu, studentiem, darbiniekiem,
absolventiem, koriem, viesmāksliniekiem – Madaru Botmani, Juri Jopi, Normundu Rutuli,
Jāni Paukštello, mūziķu grupu Raita Ašmaņa vadībā. Koncerta mākslinieciskais vadītājs
diriģents – Arvīds Platpers, režisore – Anna Jansone. Ieeja – Ls 1; skolēniem, studentiem
un pensionāriem, uzrādot apliecību, – bez maksas (Jelgavas pils pagalmā).

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 8. augusts

Piedalies akcijā
«Garšas tūre Jelgavā!»
un nopelni unikālu dāvanu!

Izstādes
 Līdz 11. augustam – izstāde «Tukuma mākslinieku grupai 30» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 26. augustam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde
(Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 15).
 Līdz 31. augustam – Jelgavas Mākslinieku biedrības izstāde «Ziedi» (Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 15. septembrim – jelgavnieka jūrnieka Daiņa Matīsa 15 gadus veidotā uzpirksteņu
izstāde «Uzpirksteņi stāsta» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 15. septembrim – ādas dizaina izstāde «Knuts Skujenieks. Poga» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Visu vasaru – tautastērpu izstāde «Kur tu augi, daiļa meita». Tajā apskatāms arī Jelgavas tautastērps un Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes sievas Justīnes tautastērps,
ko dzimtas piederīgie uzdāvināja muzejam (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).

Plenēra «guvums» – izstāde
bibliotēkā un Mākslas skolā
 Ritma Gaidamoviča

Kamēr citi bauda atvaļinājuma
laiku, pilsētas mākslinieki ar
draugiem cītīgi pastrādājuši
un Zinātniskajā bibliotēkā un
Mākslas skolā piedāvā Jelgavas
mākslinieku 2. starptautiskā
plenēra izstādi «Augstkalnes
vasara». «Mākslinieki nerunā,
bet dara! To apliecina lielais
septiņu dienu laikā tapušais
darbu skaits, tāpēc šoreiz izstāde izkārtota pat divos «pieturas punktos» – bibliotēkā
un Mākslas skolā,» tā Jelgavas
Mākslinieku biedrības priekšsēdētājs Māris Brancis. Izstāde
būs aplūkojama līdz septembra
beigām.
Šis bija otrais Jelgavas Mākslinieku biedrības rīkotais plenērs, un tajā piedalījās 15
mākslinieki no Jelgavas, Lietuvas, Krievijas
un ASV. Viņu septiņu dienu veikums aplūkojams bibliotēkā un Mākslas skolā – kopā
eksponēti vairāk nekā 40 darbu, kuros var
sajust kultūrvēsturiskās Augstkalnes elpu
un redzēt Augstkalni mākslinieku acīm.
«Plenēri ir jārīko, jo tie satuvina cilvēkus.
Ikdienā mēs katrs strādājam savā darbnīcā, bet te, septiņas dienas kopā dzīvojot,
strādājot un atpūšoties, rodas pavisam
citi iespaidi,» atzīst M.Brancis, piebilstot,
ka plenēra vide arī rosina ražīgāk strādāt
– ja visi atnestu savus plenērā tapušos

Foto: Vineta Zelča

darbus, noteikti būtu trīs izstādes. Katrs
mākslinieks nedēļas laikā radījis vidēji sešus
septiņus darbus. «Izņemot mani, jo es jau
neko nemālēju,» piebilst M.Brancis.
Plenēra laikā tapušo darbu izstādes atklāšanā piedalījās arī Augstkalnes vidusskolas,
kur mākslinieki dzīvoja, direktors Aivars
Valdiņš. Viņš atzina, ka domā par veidu, kā
daļu darbu iegūt skolas īpašumā.
Plenērā un līdz ar to arī izstādē piedalās
Jelgavas Mākslinieku biedrības biedri Ilona
Drīliņa, Gunārs Ezernieks, Ilze Ezerniece,
Anna Kaltigina, Anda Kalniņa, Ivars Klaperis, Harijs Daina Liepiņš, Katrīna Vīnerte,
Inita Vilks un Asnate Marts Zutere, kam
pievienojās arī Latvijas Mākslas akadēmijas students Kaspars Iljins no Jelgavas,
akvarelists Egils Skuja no Biržiem Lietuvā,
maskaviete agrākajos gados bieža viešņa
Latvijas plenēros Marina Afanasjeva un
Zaļeniekos dzimušais mākslinieks no ASV
Gatis Cīrulis.
Jāpiebilst, ka reizē ar šīm izstādēm Jelgavas kultūras namā atklāta G.Cīruļa un
viņa sievas Katjas Rekas izstāde «Palagi»
– abi mākslinieki mākslas darbos cenšas
parādīt, ka mājas ir tur, kur mēs guļam
un pamostamies. «Šodien, kad robežas ir
caurumainas un saknes raujas pa jaunajiem
ceļiem, mums un daudziem citiem pasaules iemītniekiem mājas ir tur, kur guļam
un kur pamostamies. Izstāžu darbos mēs
analizējam ideju vai ilūziju par to, kas ir
māja mainīgajā pasaulē,» tā G.Cīrulis. Šī
izstāde kultūras namā aplūkojama līdz 31.
augustam.

Pamatēdiens «Hercoga bura»

ir gatavots no krāsnī ceptas īpaši marinētas cūkgaļas, kuru
pasniedz ar karamelizētiem skābētiem kāpostiem, dažādiem
ceptiem dārzeņiem un saknēm, brūkleņu biezeni un mārrutkiem.
Ģimenes restorāna «Hercogs» (Krišjāņa Barona ielā 3) īpašnieks
šefpavārs Andris Rūmītis akcijas laikā aicina savā restorānā
nobaudīt «Hercoga buru», kas šeit maksā 5,90 latus.

Kārtainais deserts «Šarlotes skūpsts»
ir olu-biezpiena krēma un divu veidu sulas želejas uzputeņu
kārtojums, kurā deserta maigā garša tiek atsvaidzināta ar
augļu-ogu biezeņa mērci. Desertu dekorē ar svaigām ogām.
Bistro «Silva» (Driksas ielā 9) vadītāja Sandra Blūmane akcijas
laikā piedāvā nogaršot «Šarlotes skūpstu», kas «Silvā» maksā
0,95 latus.

 Ritma Gaidamoviča

Atspirdzinošā
dzēriena
«Jelgavas bellini»

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs (JRTC) sadarbībā
ar pilsētas uzņēmējiem 20.
augustā dos startu jaunai
akcijai – «Garšas tūre Jelgavā!». Tās laikā no 20. augusta līdz 1. oktobrim ikvienam
tiek piedāvāta iespēja pēc
izstrādāta maršruta iepazīt
Jelgavu, kā arī trīs ēdināšanas iestādēs nobaudīt mūsu
pilsētas īpašos ēdienus, par
to krājot zīmodziņus. Dalībnieki, kuri būs nobaudījuši
Jelgavas pamatēdienu «Hercoga bura», desertu «Šarlotes skūpsts» un dzērienu
«Jelgavas bellini», saņems
unikālu pašmāju ražotāja
«Latvijas keramika» veidotu
dāvanu – fondī trauku ar pilsētas un akcijas simboliku.
Speciāli šai akcijai JRTC ir izveidojis
jaunu tūrisma maršrutu, kurā iekļauti
12 interesantākie apskates objekti
mūsu pilsētā un trīs ēdināšanas uzņēmumi – ģimenes restorāns «Hercogs»,
bistro «Silva» un krodziņš «Istaba» –,
kuros klientiem tiek piedāvāti Jelgavas īpašie ēdieni. Lai piedalītos akcijā
un savā īpašumā iegūtu fondī trauku
ar Jelgavas pilsētas un akcijas simboliku, «Hercogā» jānobauda Jelgavas
pamatēdiens «Hercoga bura», «Silvā»
– deserts «Šarlotes skūpsts», bet «Istabā» – dzēriens «Jelgavas bellini».
Katrā vietā ēdināšanas uzņēmuma
personāls bukletā, ko varēs saņemt
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī
vai ēdināšanas uzņēmumā, iespiedīs
zīmogu, kas apliecinās, ka konkrētais
ēdiens ir nobaudīts. Akcijas noteikumi
paredz: ja vienā uzņēmumā ir vēlme
nobaudīt visus pilsētas ēdienus, zīmogs tiks iespiests tikai par to ēdienu
vai dzērienu, kas akcijas laikā jāiegādājas konkrētā uzņēmumā. Tas nozīmē: ja vēlies sakrāt visus trīs zīmogus
un iegūt balvu, obligāti jāapmeklē visi
trīs minētie uzņēmumi nedēļas jeb
septiņu dienu laikā, kas tiks atzīmēts
bukletā.
Akcija paredzēta līdz 1. oktobrim,
un ikviens tās dalībnieks, kurš nedēļas
laikā būs sakrājis visus trīs zīmogus,
dāvanu varēs saņemt turpat ēdināšanas iestādē, kur iespiests pēdējais
zīmogs.
JRTC vadītāja Anda Iljina skaidro,

viena no galvenajām
sastāvdaļām ir smiltsērkšķu
sula, taču izmantoti arī
konservēti persiki, smalcināts
ledus, dzirkstošs dzēriens,
piemēram, «Mežezers»,
«Rīgas šampanietis».
Krodziņa «Istaba» (Jāņa
Čakstes bulvārī 7) vadītāja
Kristīne Šmite akcijā piedalās
ar dzērienu «Jelgavas
bellini», kas šajā krodziņā
nobaudāms par 2 latiem.

Foto: Vineta Zelča

ka tūrisma maršrutā ir iekļauti ne
tikai ēdināšanas uzņēmumi, bet arī
tūrisma objekti, lai kā tūristiem, tā
arī pašiem jelgavniekam dotu iespēju
iepazīt savu pilsētu labāk, uzzināt,
iespējams, ko jaunu. «Šajā maršrutā,
apskatot pilsētas jaunos un kultūrvēsturiskos objektus, piedāvājam
pa ceļam pamielot arī savas garšas
kārpiņas, nobaudot Jelgavas īpašos
ēdienus un dzērienu. Tādējādi varam
popularizēt gan pilsētas bagāto vēsturi, gan šodienas izaugsmi, gan pilsētas
garšas nianses,» tā A.Iljina.
A.Iljina stāsta, ka ideja par tūrisma
maršrutu ar gastronomisku ievirzi bijusi jau sen. «Esam pārliecinājušies, ka
pasaulē un arī Latvijā, īpaši Vidzemē
un Kurzemē, šāda veida tūrisms kļūst
arvien populārāks. Arī mums tūristi
jautājuši, vai mūsu reģionā ir tūrisma
maršruti ar degustācijām. Tagad būs,»
stāsta A.Iljina, uzsverot, ka impulsu
šai akcijai devis uzņēmējs restorāna
«Hercogs» īpašnieks Andris Rūmītis.
«Mums ar ēdināšanas uzņēmumiem ir
izveidojusies veiksmīga sadarbība, jo
labs un viesmīlīgs tūrisms iet kopsolī
ar vietējā ēdiena baudīšanu. Tāpēc arī
radās doma sadarbībā ar uzņēmējiem
sākt gastronomisko tūrismu, reizē popularizējot Jelgavas īpašos ēdienus,»
stāsta A.Iljina.
Uzņēmēji, kuri iesaistījušies akcijā,
atzīst, ka saskaņā ar pārdošanas datiem Jelgavas ēdieni ir klientu izvēles

augšgalā, īpaši «Hercoga bura». Taču
tajā pašā laikā esot jūtams, ka liela
daļa jelgavnieku vēl nemaz nezina, ka
pilsētai ir savi ēdieni, un pauž izbrīnu,
kad oficianti tos piedāvā. Uzņēmēji
piebilst, ka arī tūristiem oficianti šos
ēdienus vienmēr īpaši izceļ un gandrīz
katrs, kuram tos piedāvā, arī paļaujas uz ieteikumu. Krodziņa «Istaba»
vadītāja Kristīne Šmite stāsta, ka
«Hercoga bura» ir pieprasīta – tai pat
ir «pastāvīgie klienti», kas, ierodoties
krodziņā, vienmēr izvēlas tikai šo
ēdienu. Tiesa, Jelgavas dzēriens vēl
nav paspējis kļūt tik populārs, tāpēc
viņa cer, ka akcijas laikā popularitāte
augs. «Hercoga» īpašnieks šefpavārs
A.Rūmītis aprēķinājis, ka mēnesī
restorānā tiek pārdotas vidēji 100
«Hercoga buras», un tas esot labs
rādītājs. Savukārt «Silvas» vadītāja
Sandra Blūmane atzīst, ka «Šarlotes
skūpstam» viņas vadītajā bistro ir
noiets.
Runājot par akcijas ieguvumiem,
gan JRTC vadītāja, gan uzņēmēji
atzīst, ka vispirms šī ir iespēja vēl
reizi popularizēt Jelgavas ēdienus,
piesaistīt tūristus ne tikai ar apskates
objektiem, bet arī ēdieniem. A.Iljina
uzsver, ka šī arī ir iespēja sākt attīstīt
gastronomiskā tūrisma novirzienu, jo
jau oktobrī plānota nākamā akcija, kad
ēdināšanas iestādes ēdienkartē iekļaus
dažādus ēdienus, kas pagatavoti no
vietējo ražotāju produkcijas.

