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Jaunlaulāto atslēgām
radīti Mīlestības koki

29. augustā svinīgi tiks atklāta SIA «Jelgavas Pils aptieka» dāvana pilsētai – trīs no metāla veidoti Mīlestības koki, kas radīti
Foto: Krišjānis Grantiņš
speciāli tam, lai koku zaros atslēgas varētu stiprināt jaunlaulātie.
 Sintija Čepanone

Metālmākslinieks Aldis
Sproģis pabeidzis darbu pie trīs Mīlestības
koku izveides – jau
no augusta beigām
tajos, simboliski kopā
saslēdzot divu cilvēku
dzīves, savā kāzu dienā
atslēgas varēs stiprināt
jaunlaulātie. Mīlestības
koki ir SIA «Jelgavas
Pils aptieka» dāvana
pilsētai uzņēmuma 20.
jubilejā.
«Šogad SIA «Jelgavas Pils aptieka» atzīmē savu 20. jubileju,
savukārt nākamgad nozīmīgi
svētki, 750 gadi, gaidāmi pilsētai
– tieši šie notikumi mūs pamudināja pasniegt dāvanu savai
pilsētai Jelgavai. Kad ar ideju
vērsāmies pašvaldībā, mums
piedāvāja īstenot šādu pilsētai
tik aktuālu vides objektu, un
mēs ar prieku atsaucāmies
– mūsu dāvana būs ne tikai

vizuāli skaista, bet arī praktiski izmantojama,» stāsta SIA
«Jelgavas Pils aptieka» vadītāja
Dina Kurzemniece, piebilstot,
ka uzņēmuma jaunā devīze ir
«Ar mīlestību Tavai veselībai»
un sarūpētie trīs Mīlestības koki
ar to tematiski sasaucas.
Mīlestības koku ideju metālā
pēc Intas Palsones skices realizēja A.Sproģis no SIA «LA.metal»
– viņa rokām metāla konstrukcijas radītas tādiem pilsētnieku
jau atzinīgi novērtētiem darbiem
kā aitiņas, stārķi, eži, taureņi,
baltie lāči ziemā un salmu zaķi
ap Lieldienām. Runājot par
Mīlestības kokiem, viņš ir lakonisks: «Galvenais, lai cilvēkiem
patīk.» Viņš norāda, ka koki veidoti trīs dažādos izmēros – augstākais ir 2,20 metrus augsts,
pārējie augstumā ir attiecīgi 1,80
un 1,70 metri. D.Kurzemniece
vērtē, ka dizains, neraugoties uz
to, ka Mīlestības koki darināti no
metāla, tiem piešķir vieglumu,
un A.Sproģis atklāj, ka katrā
kokā ir apmēram 60 lapiņas jeb

metāla cilpiņas, kurās var stiprināt atslēgas, taču tām paredzēti
arī koka zari.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» pilsētas zaļo
zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja skaidro,
ka sākotnēji tiks uzstādīti trīs
Mīlestības koki zaļajā zonā pie
Mītavas tilta, taču perspektīvā
šādi praktiski vides objekti varētu tikt izvietoti arī citviet pilsētā
– vietās, kuras savā kāzu dienā
ierasti apmeklē jaunlaulātie, piemēram, Mīlestības alejā Dobeles
šosejas malā. «Jau pašlaik sagatavota pamatne trīs izgatavoto
Mīlestības koku uzstādīšanai
– tie tiks izvietoti zaļajā zonā pie
Mītavas tilta kafejnīcas ēkas,» tā
I.Gamorja.
D.Kurzemniece pārliecināta,
ka šie koki harmoniski iekļausies pilsētvidē un kļūs par iecienītiem vides un foto objektiem
kā jaunlaulātajiem, tā ikvienam
jelgavniekam un pilsētas viesim.
«Un svarīgākais, ka šādā veidā
tiks atrisināts pilsētai tik aktu-

četros maksājumos: 2014. gadā
nodokļa maksāšanas termiņi
Pašvaldība atgādina, ka šogad kārtējais nekustamā
noteikti 2. aprīlis, 15. maijs,
īpašuma nodokļa (NĪN) ceturkšņa nomaksas datums
15. augusts un 15. novembris,
ir 15. augusts, un iedzīvotājus aicina nekavēties
tādējādi rītdiena, 15. augusts,
ar nodokļa maksājumiem – pretējā gadījumā tiks
ir pēdējais termiņš, līdz kuram
aprēķināta nokavējuma nauda un parāds būs piejāveic kārtējais ceturkšņa makdzenams bezstrīda kārtībā.
sājums.
Pašvaldības Finanšu nodaļas
NĪN par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts vadītājas vietnieks nodokļu
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Vecākus aicina novērtēt
sava bērna skolu
 Sintija Čepanone

Vēl tikai līdz 25. augustam Jelgavas pilsētas
vispārējo izglītības iestāžu skolēnu vecākiem,
aizpildot īpaši sagatavotu anketu, ir iespēja
paust savu viedokli par
skolu, kurā mācās viņu
bērns. Tas ļaus iegūt objektīvāku vērtējumu, piešķirot Jelgavas pilsētas
izglītības kvalitātes Gada
balvu skolām.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC) direktore Sarmīte Vīksna aicina vecākus
nebūt kūtriem un izteikt savu viedokli. Konkurss «Jelgavas pilsētas
izglītības kvalitātes Gada balva»,
kas izsludināts, uzsākot 2013./2014.
mācību gadu, organizēts ar mērķi
motivēt skolas inovatīvam, kvalitatīvam darbam, konkurētspējas paaugstināšanai un izcilības
sasniegšanai. Skolu vērtēšana
pēc īpaši izstrādātiem kritērijiem
notika jau visa mācību gada laikā,
izglītības iestāžu sasniegumus
izvērtējot vairākās jomās – vērtēti
gan skolēnu sasniegumi, gan skolotāju profesionālā pilnveide un
radošā darbība, gan skolas direktora inovatīvā darbība, gan skolas
darbība skolēnu personības/talantu
attīstīšanai, skolas tēls un vides
drošība. «Šajā vērtēšanas procesā
aicinām iesaistīties arī bērnu vecākus – viņu viedoklis ir ļoti svarīgs, lai
žūrijas komisija, apkopojot izglītības

ālais jautājums par atslēgām,
kuras pie tiltiem simboliski
saslēdz jaunlaulātie: tā kā tās ar
laiku sarūsē un bojā tiltu vizuālo
skatu, atslēgas regulāri tiek noņemtas, un nereti pāriem, kas
atslēgas piestiprinājuši, tas raisa
rūgtumu. Taču līdz ar Mīlestības
koku izvietošanu šis jautājums
būs atrisināts – jaunlaulātie
atbilstoši kāzu tradīcijām varēs
pāriet pāri Mītavas tiltam un,  Sintija Čepanone
Mīlestības kokā saslēdzot atPilsētas izglītības iestāslēgu, simboliski savienot savas
žu vadītāji plāno jaunā
dzīves vienā ģimenē,» spriež uzmācību gada darbu, un
ņēmēja, piebilstot, ka Mīlestības
viena no prioritātēm ir
koku svinīgā atklāšana plānota
pedagogu darba slo29. augustā pulksten 14.30, kad
džu plānošana un to
jaunlaulātie koka zaros saslēgs
nodrošinājums izglītības
pirmo simbolisko atslēgu.
programmu īstenošanai.
Mīlestības koku izgatavošanu
Lielākoties visās skolās
sedza SIA «Jelgavas Pils aptiepedagogu vakances jau
ka». To, cik izmaksāja šīs idejas
aizpildītas, taču atsevišīstenošana, uzņēmuma vadītāja
ķu mācību priekšmetu
neatklāj, uzsverot: «Tā ir mūsu
skolotāji tomēr vēl nedāvana pilsētai un visiem tās
pieciešami.
iedzīvotājiem, un esam priecīgi,
ka arī šādi spējam iepriecināt
Izglītības pārvaldes vadītāja
jelgavniekus.»
Gunta Auza skaidro, ka pašlaik
izglītības iestāžu vadītāju prioritāte
ir izglītības programmu īstenošanai
nepieciešamo resursu plānošana un
jau tagad zināms, ka līdz ar grozījautājumos Ingars Bušs atgādi- jumiem MK noteikumos par pedana, ka saskaņā ar likumu «Par gogu darba samaksu un notikušo
nodokļiem un nodevām» par pedagogu paaudžu maiņu papildus
nodokļa samaksas termiņa no- būs nepieciešami atsevišķu mācību
kavējumu nodokļa maksātājam priekšmetu skolotāji.
«MK noteikumu grozījumos,
tiek aprēķināta nokavējuma
nauda – no laikā nenomaksātā kas spēkā stāsies 1. septembrī,
pamatparāda 0,05 procenti par noteikts, ka pedagoga slodze nedēļā
nedrīkst pārsniegt 40 stundas, kā
katru nokavēto dienu.
arī noteikts, ka izglītības iestāžu
Turpinājums 3.lpp.

Kārtējais NĪN nomaksas termiņš – 15. augusts
 Sintija Čepanone

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

iestāžu iesniegtos materiālus, objektīvi varētu izvērtēt arī emocionālo
gaisotni skolā. Vecāku viedoklis ir
būtisks, jo tas uz procesiem skolā ir
skatījums no malas, norādot gan uz
lietām, kas vēl būtu pilnveidojamas,
gan uz tām, kas ir īpaši uzteicamas
un kuras būtu vērts aizgūt citām
izglītības iestādēm,» saka S.Vīksna,
vecākus mudinot aizpildīt aptaujas
anketu, jo tieši viņu vērtējums var
izšķirt to, vai skola, kurā mācās viņu
bērns, saņems izglītības kvalitātes
Gada balvu.
Aptaujas anketu var aizpildīt
elektroniski (http://ej.uz/konkursaaptauja-vecakiem), tāpat tā ievietota izglītības iestāžu mājas lapās,
kā arī pieejama izdrukātā veidā
ZRKAC Svētes ielā 33. Ja ģimenē
ir vairāki skolas vecuma bērni,
anketa jāaizpilda par katru skolēnu
atsevišķi, jo skolu vērtēšana notiks
trijos vecumposmos: sākumskolas
posmā (1. – 6. klase), pamatizglītības posmā (7. – 9. klase) un vidējās
izglītības posmā (10. – 12. klase),
un konkursa galvenā balva – 5000
eiro – tiks piešķirta katrā no šiem
izglītības posmiem. Jāuzsver, ka
anketas ir anonīmas un atbildes tiks
izmantotas tikai apkopotā veidā.
Aizpildīto anketu vecāki lūgti
nogādāti ZRKAC – šim mērķim, lai
nodrošinātu sniegto atbilžu konfidencialitāti, 1. stāva foajē izvietota
speciāla urna.
Jāpiebilst, ka pēc konkursa rezultātu apkopšanas un izvērtēšanas
uzvarētāji tiks paziņoti Jelgavas
pilsētas Skolotāju dienai veltītā
svinīgā pasākumā oktobrī.

Trūkst atsevišķu mācību
priekšmetu pedagogu
vadītāju, vietnieku, izglītības metodiķu, struktūrvienību vadītāju kā
mācību priekšmeta pedagoga darba
apjoms nedrīkst pārsniegt deviņas
stundas nedēļā, līdz ar to papildus
nepieciešami atsevišķi skolotāji,»
skaidro G.Auza.
Lai nodrošinātu mācību darbu,
pašlaik mūsu pilsētas skolās ir
vairākas vakances – nepieciešami
pagarinātās dienas grupas skolotāji, vizuālās mākslas un mūzikas
skolotājs uz nepilnu slodzi, latviešu
valodas skolotājs mazākumtautību
izglītības programmā, mājturības
un tehnoloģijas mācību priekšmeta skolotājs. Par darba iespējām
pedagogi var interesēties Izglītības
pārvaldē.
«Drīzumā pilsētas pedagogu
kolektīvā aicināsim pirmsskolas
izglītības skolotājus un atbalsta
personālu: logopēdu, psihologu, speciālo pedagogu – mācību gada otrajā
semestrī pilsētā durvis vērs divas
jaunas pirmsskolas izglītības iestādes, tādēļ būs nepieciešami arī jauni
pedagogi,» tā G.Auza, piebilstot, ka
kopumā pedagogu nodrošinājums
mūsu izglītības iestādēs ir labs un
tās vēl veic tikai atsevišķus darbus,
lai sagatavotos jaunajam mācību
cēlienam.

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

viedokļi

Automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātājiem atlikušas vēl divas nedēļas, kuru laikā tiem ir dota iespēja pašiem novērst
pārkāpumus nodokļu aprēķinu jomā un deklarēt gan saimnieciskās
darbības ieņēmumus, gan darbiniekus, gan darbiniekiem aprēķinātās
algas pilnā apmērā. Jau septembrī Valsts ieņēmumu dienests (VID)
sola uzsākt vērienīgus preventīvos un represīvos pasākumus pret automobiļu apkopes un remonta nozares nodokļu maksātājiem, informē
ziņu aģentūra LETA.
VID ēnu ekonomikas apkarošanā kā vienu no prioritārajām nozarēm
jau ir noteicis automobiļu apkopes un remonta nozari un jau šī gada
jūnija beigās paziņoja, ka tieši šīs nozares nodokļu maksātājiem nodokļu nemaksāšanas risku konstatēšanas gadījumā vispirms tiks veikti
preventīvie nodokļu administrēšanas pasākumi un nepieciešamības
gadījumā arī nodokļu kontroles pasākumi, dodot divus mēnešus laika
pašiem novērst pārkāpumus savā saimnieciskajā darbībā.
Nepieciešamības gadījumā šajā procesā tiks iesaistīta arī biedrība
«Auto asociācija», ar kuru VID ir noslēgta vienošanās par sadarbību,
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lai kopīgi veicinātu godīgu komercdarbības vidi automobiļu apkopes
un remonta nozarē.
VID regulāri veiktie nodokļu nemaksāšanas risku izvērtējumi liecina,
ka tieši automobiļu apkopes un remonta nozarē ir vērojams augsts
nodokļu nenomaksas risks. Šiem nodokļu maksātājiem tiek konstatēti riski, kas norāda ne tikai uz algu izmaksu «aploksnēs», bet arī
uz faktisko ieņēmumu neuzrādīšanu pilnā apmērā un to iespējamo
slēpšanu, tādējādi notiek ne tikai izvairīšanās no nodokļu nomaksas,
bet arī tiek kropļota godīga konkurence un veselīga uzņēmējdarbības
vide kopumā, ziņo LETA.
«Jelgavas Vēstnesis» jautāja VID, cik Jelgavā ir autoservisu, kas nu
viņiem būs jāpārbauda, taču diemžēl dienests tā arī nesniedza atbildi
uz šo jautājumu.
«Auto asociācija» jau iepriekš norādījusi, ka VID plānotās aktivitātes
ēnu ekonomikas izskaušanā autoservisu nozarē palīdzēs šai nozarei
«attīrīties». Ko par plānotajām VID aktivitātēm domā Jelgavas autoservisu vadītāji?

«Ja VID nāks ar
represijām, es aizstāvēšos»
Gita Zakrepska, autoservisa
«Komandors» vadītāja:
«Man ir tikai viens jautājums
– VID nāk ar domu šo jomu sakārtot vai sodīt? Manuprāt, pašreizējā retorika vairāk izklausās
pēc vēlmes iebiedēt. Es jau esmu
nolēmusi: ja mērķis būs nākt pie
uzņēmēja ar represijām, es aizstāvēšos. Jau šobrīd esmu piesaistījusi juristu un vajadzības
gadījumā lūgšu viņa palīdzību.
Esam sakārtots uzņēmums, kas
legāli darbojas, bet, protams,
piekasīties var vienmēr, taču es
šādām provokācijām nepakļaušos. Esmu jau dzirdējusi no kolēģiem – citu servisu vadītājiem
–, ka viņi pat neaizdomājas par
šīm plānotajām pārbaudēm,
vienkārši atsaka: «Gan jau
atnāks, uzliks kaut kādu sodu,
samaksāšu, un lieta beigta.» Es
šādam stilam nepiekrītu: ja reiz
soda, tad es gribu zināt, par ko,
kāpēc, kur esmu kļūdījusies.
Nianses jau var būt vienmēr,
tāpēc esam gatavi sadarboties
ar VID, ja šīs akcijas mērķis
tiešām ir sakārtot nozari. Nav
jau noslēpums, ka valstī darbojas virkne tā saukto garāžas
servisu, kas tad arī kropļo to
tirgu. Lai gan no cenu viedokļa
pakalpojuma ņēmējam nekāda
būtiska ieguvuma nav. Zinu,
ka vēl pirms laika, piemēram,
bremžu kluču nomaiņa servisā
maksāja 12 latus, bet garāžā tos
nomainīja par 10 latiem. Ekonomija – divi lati, taču garāžas
darbinieks ar to nopelna krietni
vairāk nekā serviss, kurš maksā visus nodokļus. Tieši tāpat

ir ar rezerves daļu iepirkšanu
– vienam servisam, kurš veic
lielāku pasūtījumu, rezerves
daļas izmaksās lētāk nekā kādam, kurš strādā individuāli un
konkrētās rezerves daļas iepērk
retāk. Mūsu jomā jau pat ir bijuši tādi gadījumi, ka, piemēram,
kāds «kaktu kantoris» atnāk pie
vairumtirgotāja un uzdodas par
«Komandora» pārstāvi, samaksā
skaidrā naudā un uz mūsu uzņēmuma bonusa rēķina saņem sev
atlaides. Mēs ar vairumtirgotāju
esam līgumattiecībās, mums
cena ir izdevīgāka, un šādi
krāpniecības gadījumi ir bijuši.
Tagad strikti esmu pieteikusi
vairumtirgotājiem par šādiem
gadījumiem ziņot uzņēmumam.
Mūsu valstī
autoservisu
biznesa joma
ir nesakārtota. Mēs taču
nevaram iedomāties, ka apdrošinātājs, izmaksājot KASKO atlīdzību pēc
nelaimes gadījuma, piemēram,
pārbaudītu, kur un kā mašīna
pirms tam remontēta. Vācijā tā
ir norma – piemēram, noticis
ceļu satiksmes negadījums,
vainīgas bremzes. Vispirms
tiek pārbaudīts, kas bremzes
remontējis, un tad atlīdzību
var piedzīt no servisa, ja darbs
bijis nekvalitatīvs, vai arī, ja
remonts nav veikts, atlīdzību
īpašniekam vienkārši nemaksā,
jo viņš nav atbildīgi izturējies
pret savu auto.
Atbildīga izturēšanās vienam

pret otru ir tas, kas mūsu valstī
klibo. Nu jau ir nonācis tik tālu,
ka zinu savus kolēģus, kuri biznesu pārcēluši uz kaimiņvalsti
– tepat uz Jonišķiem. Tuvu,
var apkalpot gan Latvijas, gan
Lietuvas automašīnas, bet,
kas pats būtiskākais, Lietuvas
ieņēmumu dienests ir kā diena
pret nakti, salīdzinot ar Latvijas VID. Kolēģis stāsta, ka tur
dienests nevis biedē ar sankcijām, bet ir gatavs darīt visu, lai
palīdzētu tavam biznesam labi
darboties. Tā ir attieksme – tu
aizej uz dienestu vienkārši lūgt
palīdzību, kā konkrētā situācijā
pareizāk rīkoties, un saņem
pretimnākošu atbildi. Kā ir pie
mums?! Tu ar jautājumu vērsies VID, saņem
birokrātisku
atbildi, kas tev
jau nu noteikti nepalīdz, un
nākamajā dienā
jau vari gaidīt,
ka nāks tevi sodīt!
Tāpēc vienīgais, uz ko šobrīd,
gaidot septembri, varu cerēt – ka
VID pie mums kā uzņēmējiem
nāks profesionāli un saprotoši.
Ja es jutīšu šādu attieksmi, noteikti būšu gatava sadarboties.
Nevienu bagātu servisa īpašnieku neesmu redzējusi. Serviss ir
pakalpojumu sniedzējs – baigajās
ekstrās te iedzīvoties nevar. Vai
VID aktivitātes ieviesīs izmaiņas
Jelgavas servisu biznesā? Nedomāju gan, jo tie, kas legāli strādā,
turpinās strādāt, bet nelegālie
– tu jau nevari noķert lapsu aiz
astes, ja lapsai nav astes…»

«Nevienu bagātu
servisa īpašnieku
neesmu redzējusi.»

«Valstij naudiņu
«160 servisi Jelgavā – mana
vajag – gan jau
galva nesaprot, kur Jelgavā tik
kādu sodiņu uzliks» daudz servisu var atrasties!»
Edgars Būčiņš, «Mārtiņa
riepu servisa» struktūrvienības
vadītājs:
«Principā mēs no šādām akcijām nebaidāmies. Mums viss
ir kārtībā, strādājam legāli un
baidīties nav no kā. Ieraugot tās
summas, ko mēs katru mēnesi
nomaksājam nodokļos, bail paliek. Bet, protams, vienmēr jau
var atrast, kur piesieties, kaut
ko, kas nav īsti kārtībā. Var jau
saprast to VID – valstij naudiņas
trūkst, un kaut kāds sodiņš ir
jāuzliek.
Mēs fiziski te nevaram kaut
ko izdomāt, šmaukties. Nezinu,
ko tas VID trako – jau pirms cik
gadiem mums ieviesa grāmatvedības sistēmu kā obligātu,
kurā tu skaidri redzi, cik un kas

tev ienāk, cik un kas tev iziet.
Ja šajā jomā pret kaut ko var
vērsties, tad tikai pret garāžu
biznesu, bet to jau pārbaudīt
nevar.
Bet, ja godīgi, es pat nejūtu,
ka «kreisie kantori» mums traucētu. Drīzāk vēl palīdz. Ja autoīpašnieks vienreiz ir aizbraucis
uz šādu «kaktu kantori», otrreiz
viņš tur mūžā vairs nebrauks un
meklēs normālu servisu. Protams, var jau būt arī izņēmumi
– kāds labs meistars, kurš savā
garāžā strādā, bet tur jau ir tā
atšķirība, ka tāds bizness nevar
būt ilglaicīgs – agri vai vēlu kāds
viņu pamanīs. Mēs negribam
darboties vienu dienu, bet gan
gadu desmitiem, tāpēc arī strādājam godīgi.»

Ziedonis Jasevičs, SIA «Auto
Fans» valdes priekšsēdētājs:
«Ja jūsu ģimenē būtu notikusi
nelaime un kādam tuviniekam
būtu nepieciešama operācija,
diezin vai jūs skrietu uz slimnīcas
reģistratūru un skaļā balsī jautātu, kur šo operāciju var uztaisīt pa
lēto. Bet pie mums servisā šādu
jautājumu uzdod diezgan bieži.
Cilvēki, uzzinot cenu servisā, ir
gatavi meklēt garāžu, kur viņiem
sola lētāk.
Mūsu servisā darbiniekiem nav
minimālās algas, mums nestrādā
15 mehāniķi, kuri noformēti
darbā uz trīs stundām dienā. Mēs
visus iepirkumus veicam no lielajiem piegādātājiem, ar kuriem
simtprocentīgi norēķināmies ar
pārskaitījumu – tātad maksājam
Sagatavoja Kristīne Langenfelde, foto Krišjānis Grantiņš nodokļus.

Nesen kāds man ziņoja, ka
Jelgavā esot reģistrēti 160 uzņēmumi, kas darbojas servisa
jomā. Mana galva pat nesaprot,
kur mūsu pilsētā var atrasties
tik daudz servisu?! Un te jau
mēs redzam, ka tā nav veselīga
konkurence. Vienīgais, ko es varu
teikt: lai VID veicas un viņi tiek
galā ar šo problēmu!
Mums darba pietiek, un, ja
kādam labāk patīk mašīnu remontēt pie kaimiņa garāžā, lai
remontē! Bet, skatoties uz saviem
klientiem, droši vien tādu ir
gana daudz, jo mūsu uzņēmumā
vismaz 70 procenti no klientiem
ir lielie uzņēmumi ar savu autoparku – «Latvenergo», «Sadales
tīkli», ātrā palīdzība, pašvaldības
utt. – viņi jau nevar izvēlēties garāžas servisu. Bet tajā pašā laikā

mums ir privātie klienti, kuri pie
mums brauc jau desmit gadus
– mašīnas mainās, bet serviss
– ne, jo viņš atradis to, kuram
uzticas.
VID tagad paziņo par īpašu
kampaņu, bet, kad pirms gadiem
pieciem aktīvākie Jelgavas servisu
īpašnieki jau bija sagatavojuši
šādu vēstuli par nelegāliem servisiem, kas darbojas mūsu pilsētā, un nosūtīja to gan VID, gan
Finanšu policijai, gan domei, tad
atbilde tika saņemta viena – neko
jau nevaram izdarīt. Un mēs jau
arī saprotam, ka tā ir cīņa ar
vējdzirnavām. Naivi ir tie cilvēki,
kas iedomājas, ka garāžā viņam
remonts ir pa lēto – ja pie tā Jāņa
nosauktā cipara mēs pieliktu visus
nodokļus, tad vēl varētu paskatīties, kam sanāk lētāk…»

Pilsētnieks vērtē

Vai Krievijas sankcijas
jūs mudinās vairāk
pirkt Latvijas preci?
Svetlana, ierēdne:
– Man vienmēr
lielāka uzticība
ir bijusi Latvijas
precei, tāpēc
ikdienā cenšos
izvēlēties pašmāju ražojumus. Domāju, ka manā ikdienā šīs sankcijas
neko nemainīs. Manuprāt, mūsu
prece ir kvalitatīva, garšīga un atradīs
vietu citu valstu tirgos – uzņēmējiem
vien pašiem jārīkojas. Skaidrs gan
tas, ka cenas mūsu precei šī iemesla
dēļ nemainīsies, jo citiem ES valstu
ražotājiem un zemniekiem ir lielāks
atbalsts nekā mūsējiem, kam jācīnās
pašiem.
Aigars, būvnieks:
– Man ir vienalga. Vienmēr
skatos preces
cenu, lai tā
būtu man pieņemama, tad arī kvalitāti. Man nav
tik būtiski, lai iegādātais produkts
būtu ražots Latvijā. Galvenais, lai
labi garšo. Mūsu ģimeni šīs izmaiņas daudz neietekmēs. Manuprāt,
mūsējiem arī bez Krievijas būs tirgi,
kur realizēt savu ražojumu.
Žanna, mājsaimniece:
– Es jau visu laiku cenšos atbalstīt pašmāju
ražotājus un iespēju robežās
izvēlos mūsu preces un pārtikas
produktus. Tiesa, nenoliegšu, ka
cenai ir liela nozīme un pērku lētāko,
kas diemžēl nereti ir importa prece.
Ja pašmāju ražotāji kaut nedaudz
pazeminās cenas, pieļauju, tas
varētu ietekmēt manus iepirkšanās
paradumus – labprāt priekšroku
dotu Latvijas ražojumam, bet ar to
pirktspēju šobrīd ir tā, kā ir.
Jolanta, pārdevēja:
– Es jau tagad
izvēlos tikai
Latvijā ražotos
piena produktus, gaļu, tās
izstrādājumus. Domāju, šīs sankcijas
neietekmēs ne manus, ne arī pārējo
iedzīvotāju pirkšanas paradumus.
Cilvēki tomēr skatās cenu, un ne
jau vienmēr ievestais ir sliktāks, bet
lētāks gan. Man jau šķiet, ka latvieši
pēdējos gados vairāk pievērš uzmanību tam, ko ēd, un priekšroku dod
Latvijas precei.
Jānis, plānotājs:
– Domāju, ka
Krievija šajā
piena un gaļas
«karā» zaudēs
– viņiem pārtikas rūpniecība nav tā stiprākā. Es
Latvijas precei priekšroku došu, ja
tā atbildīs maniem uzstādītajiem
parametriem: pieņemama cena,
produkts ir dabīgs un garšīgs. Ja
godīgi, mani šī politika kaitina.
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Kārtējais NĪN nomaksas
termiņš – 15. augusts
No 1.lpp.

«Noteiktajā laikā nenomaksātais nodoklis un nokavējuma
nauda saskaņā ar pašvaldības
lēmumu ir piedzenama bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu
uz nodokļa maksātāja naudas
līdzekļiem, kustamo mantu un
nekustamo īpašumu. Un šajā gadījumā nodokļa maksātājam ir
jārēķinās ar to, ka viņam papildus NĪN un nokavējuma naudai
būs vēl jāsedz arī ar piedziņas izpildi saistītās izmaksas,» skaidro I.Bušs, uzsverot, ka saskaņā
ar likumu par nodokļa pilnīgu
nomaksāšanu noteiktajā laikā ir
atbildīgs NĪN maksātājs.
Informācija par NĪN un tā
nomaksu ir pieejama portālā
www.epakalpojumi.lv. Tāpat
jautājumus par NĪN, parāda
summas un nokavējuma naudas
apmēru var precizēt Jelgavas
pilsētas domes Finanšu nodaļā
Lielajā ielā 11, 106., 107. un

108. kabinetā, vai pa tālruni
63005589, 63005491, 63005596,
63005552, 63005550.
Jāatgādina, ka, veicot NĪN samaksu, svarīgi ir korekti norādīt
maksājuma veikšanai nepieciešamo informāciju. Ērtākais un
drošākais veids nomaksāt NĪN
ir portālā www.epakalpojumi.lv,
jo tur maksātājam automātiski
parādās visa nepieciešamā informācija. Taču to var izdarīt arī
Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldes norēķinu punktos
vai bankā – tad maksājuma
uzdevuma precīza norādīšana
ir operatora kompetencē. Savukārt, maksājumu veicot caur
internetbanku, būtiski ir maksājuma mērķī precīzi norādīt
nodokļa maksātāja personīgā
konta numuru par zemi un
personīgā konta numuru ēkām
vai īpašuma adresi, vai īpašuma
kadastra numuru, par kuru
veikts maksājums.

Meklēs labākos tirgotājus
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas Tirgotāju asociācija rīko ikgadējo
konkursu «Latvijas labākais tirgotājs 2014».
Konkursa pirmā kārta
notiks lokālā mērogā,
un kandidātus – Jelgavas pilsētas tirdzniecības, ēdināšanas
un pakalpojumu uzņēmumus – izvērtēs
pašvaldība. Uzņēmumus konkursam var
pieteikt līdz 20. augustam. To var darīt
kā paši uzņēmēji, tā
Jelgavas iedzīvotāji.
Konkursā var piedalīties pārtikas preču veikali, rūpniecības
preču veikali, jaukto preču
veikali, specializētie veikali,
aptiekas, degvielas uzpildes stacijas, kioski, ēdināšanas objekti
un pakalpojumu sniegšanas
uzņēmumi. Pieteikt konkursam
Jelgavas pilsētas uzņēmumus
var līdz 20. augustam pa e-pastu
redaktors@dome.jelgava.lv vai
tālruni 63005558 vai 63005574.
Galvenais, kas tiks vērtēts visos

objektos, ir apkalpošanas kultūra, iekārtojums, preču klāsts,
kārtība un tīrība, speciālie piedāvājumi un informācija.
Konkursa «Latvijas labākais
tirgotājs 2014» mērķis ir panākt
pircēju un apmeklētāju apkalpošanas kultūras paaugstināšanu, tirgotāju un krodzinieku
profesionalitātes pieaugumu,
kā arī popularizēt labākos
tirdzniecības, ēdināšanas un
pakalpojumu uzņēmumus un
to darbiniekus. Papildu informācija par konkursu pieejama
Latvijas Tirgotāju asociācijas
mājas lapā www.lta.lv vai pa
tālruni 67297364.
Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā
konkursam bija pieteikušies 167
Latvijas uzņēmumi, no kuriem
finālā iekļuva 49. Ekspertu komisija piešķīra astoņas galvenās
balvas, 34 uzņēmumi saņēma
uzvarētāja diplomu, 13 tika
atzīti par laureātiem, diviem
piešķirta atzinība par iekļūšanu
finālā. Uzvarētāja diplomu saņēma arī divi Jelgavas uzņēmumi
– bistro un kafejnīca «Silva»
(SIA «Viktorija B») un SIA «Astarte nafta» degvielas uzpildes
stacija Ozolnieku novadā.

Tuvākajās nedēļās
karstā ūdens
nebūs daļā Pārlielupes
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas centralizētās
siltumapgādes uzņēmums «Fortum Jelgava» veic siltumtīklu renovācijas darbus, kuru
laikā atsevišķās vietās
pilsētā uz laiku tiek
atslēgta karstā ūdens
piegāde. Šajā un nākamajās divās nedēļās
ar šādām neērtībām
saskarsies Pārlielupes
iedzīvotāji.
Uzņēmums informē, ka šonedēļ līdz piektdienas, 15. augusta,
pulksten 22 karstā ūdens nav
vairākās ēkās Loka maģistrālē
– Loka maģistrālē 7, 11, 13 un
19.
Nākamās nedēļas sākumā
– no 18. augusta pulksten 8 līdz
19. augusta pulksten 22 – karstā
ūdens piegāde tiks pārtraukta
Loka maģistrālē 1, 5, 9 un 21.
Savukārt no 21. augusta pulk-

sten 8 līdz 30. augusta pulksten
18 karstā ūdens piegādes pārtraukums plānots šādām ēkām:
Kronvalda ielā 3, 5, 22 un 24,
Rīgas ielā 11a, Brīvības bulvārī
31a, Zāļu ielā 1 un 1a. Uzņēmums atvainojas iedzīvotājiem
par sagādātajām neērtībām un
norāda, ka ar plānotajiem karstā
ūdens atslēgumiem var iepazīties mājas lapas www.fortum.
lv sadaļā «Privātpersonām»,
«Piegādes pārtraukumi», tāpat
mājas lapas labajā malā ir koši
sarkans baneris ar uzrakstu
«Uzmanību!».
Jāatgādina, ka uzņēmums
«Fortum Jelgava» projekta
«Siltumenerģijas pārvades un
sadales sistēmas efektivitātes
paaugstināšana Jelgavā» laikā
šovasar plāno atjaunot siltumtrasi 2790 metru garumā – gan
renovēt pazemes siltumtrasi,
gan demontēt virszemes siltumtrasi un tās vietā izbūvēt pazemes komunikācijas (Saldus ielas
rajonā un Aviācijas ielā).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Dabā pārbauda fiziku,
ķīmiju un matemātiku
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Īsi
 Pašvaldības iestāde «Kultūra» aicina piena, maizes, medus produktu
tirgotājus un amatniekus līdz 25.
augustam pieteikties Piena, maizes
un medus svētku tirgum, kas notiks
30. augustā Raiņa parkā no pulksten
9 līdz 15. Tāpat dalībnieki vēl līdz 15.
augustam aicināti pieteikties tradicionālajai piena paku laivu regatei.
Šobrīd savus spēkus ar piena paku kuģi
Lielupes ūdeņos izmēģināt pieteikusies
21 komanda. Pieteikuma anketu un
nolikumu gan tirgum, gan piena paku
laivu regatei var atrast mājas lapā www.
festivali.jelgava.lv.
 Jelgavas Pensionāru biedrība informē, ka nākampiektdien, 22. augustā,
pulksten 10 biedrības telpās Dobeles
ielā 62a notiks kārtējā biedru pilnsapulce. Jelgavas Pensionāru biedrības
biedriem ierašanās obligāta.

«Nekad matemātikas prāta spēlēs neesam izmantojuši sērkociņus vai puķes, mums noteikti skolā
nestāstītu arī par to, kā, piemēram, bankā notiek
datu šifrēšana,» spriež Kristaps un Krišjānis.
Foto: Krišjānis Grantiņš
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ 60 Junioru universitātes (JU) dalībnieki piedalās
vasaras vides izglītības nometnē «Junioru universitāte
izbrauc dabā». Skolēni izzina simetriju dabā, konstruē
gaisa pūķus, pēta piesārņojumu jūrā, bet šodien, 14.
augustā, Tērvetes Dabas parkā pētīs, cik lielu smagumu
var panest skudras, un skaidros, cik ātri pārvietojas
gliemezis. Šovakar paredzēts arī nakts pārgājiens Svētes pamatskolas apkārtnē, bet visu nedēļu tiek veidots
digitālais albums, kurā video un foto iemūžinātas visas
nodarbības. Šo materiālu pilsētas skolotāji vēlāk varēs
izmantot dabaszinību un matemātikas stundās.
Vasaras nometnē piedalās 60
nu jau 6. – 8. klases skolēni, kas
ir puse no pašvaldības finansētās
JU dalībniekiem. JU darbojas
skolēni ar augstiem rezultātiem
eksaktajos priekšmetos. Atšķirībā no iepriekšējo gadu nometnēm
šogad gandrīz katru dienu nodarbības notiek citā vietā, un to kā
ieguvumu atzīmē gan dalībnieki,
gan skolotāji. JU dalībniekiem
nodarbības notiek ZRKAC, pie
jūras, Tērvetes Dabas parkā un
Svētes pamatskolā. Nodarbībās
uzmanība tiek vērsta uz dabas
izzināšanu un saudzīgu attieksmi pret vidi, veicot pētnieciskos
darbus vidē, reizē iesaistot matemātiku un dabaszinības. Skolēni
mācījušies šifrēšanu, ķīmiskos
procesos noteica dominējošās
krāsas dabā, mācījās fotografēt,
filmēt, veidot prezentācijas, ma-

temātiskās prāta spēlēs pētīja
simetriju dabā, eksperimentējot
ar putnu spalvām, noskaidroja,
kā piesārņojums jūrā ietekmē
putnu dzīvi. «Šī nav mācīšanās,
bet gan eksperimentēšana, tāpēc,
neraugoties uz vasaras brīvlaiku,
gribas nākt. Turklāt šogad viss
nenotiek vienā vietā. Man patika
ķīmijas nodarbība, kad pētījām
augu krāsas. Mūsu uzdevums
bija laukā sameklēt dažādus
augus un tos sasmalcināt. Pēc
tam aplējām tos ar acetonu un
ar krāsu indikatoriem noteicām,
kura krāsa ir dominējošā,» stāsta
4. sākumskolas skolniece Laura
Kaņepone. Klasesbiedri Kristaps Dauksts un Krišjānis Ozols
atzīst, ka no JU un šīs vasaras
nometnes ir vairāki ieguvumi
– satiec jaunus draugus, uzlabo
zināšanas matemātikā un dabas-

zinībās, kas vēlāk atspoguļosies
arī atzīmēs, un iemācies to, ko
skolā nemāca, turklāt to pats
izpēti praktiskos darbos. «Šķiet,
ka skolēni ir sailgojušies pēc
skolas, grib mācīties ko jaunu un
viņiem interesē tas, ko darām.
Viņi uzdod daudz jautājumu,»
stāsta skolotāja Agnese Šusta,
kuras pārziņā ir matemātikas
nodarbības. Šodien skolotāja ar
nometnes dalībniekiem Tērvetes
Dabas parkā noskaidros, cik ātri
pārvietojas gliemezis, un aprēķinās, cik laika tam nepieciešams,
lai aprāpotu apkārt zemeslodei,
izzinās, cik tālu var aizlēkt varde un paši lēks, kā arī pētīs, cik
smagus priekšmetus var panest
skudras. Tāpat nometnes dalībnieki pētīs dižkokus, iemācīsies
strādāt ar koku sugu noteicēju.
Bet vakarā Svētes pamatskolas
apkārtnē būs nakts piedzīvojumu pārgājiens ar dažādiem
šķēršļiem, bērni mācīsies kurt
ugunskuru, izzinās, kas nepieciešams, dodoties pārgājienā. Rīt,
15. augustā, kas būs nometnes
noslēguma diena, skolēni pabeigs
veidot prezentācijas un konkursā
tiks pārbaudītas viņu nedēļas
laikā gūtās zināšanas.
Nometni finansiāli atbalsta
Jelgavas pilsētas pašvaldība
un Latvijas Vides aizsardzības
fonds.

Profesionālās skolas vēl gaida audzēkņus
 Ritma Gaidamoviča

Jaunus audzēkņus vēl
gaida pilsētas profesionālās skolas – Jelgavas
Amatu vidusskola un
Jelgavas tehnikums.
Amatu skolā tiek uzņemti audzēkņi visās programmās pēc 9.
klases, 8. klases, 7. klases un pēc
vidusskolas. Jelgavas tehnikumā
īpaši tiek gaidīti jaunieši, kuri vēlas
apgūt apdares darbu tehniķa vai
mēbeļu galdnieka profesiju, vietas
ir arī klientu apkalpošanas specialitātē, pēc vidusskolas – namu pārziņu, bārmeņu un autoatslēdznieku
specialitātē.
Amatu vidusskolas direktore
Edīte Bišere stāsta, ka vislabāk
ar uzņemšanu veicies pavāru un
frizieru specialitātē pēc 9. klases, kā
arī topošo grāmatvežu un vizāžistu
uzņemšanā pēc vidusskolas. Taču
joprojām audzēkņi ar pamatizglītību gaidīti šādās specialitātēs:
tērpu stila speciālists, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, CNC
darbagaldu iestatītājs, maizes un
miltu konditorejas izstrādājumu
speciālists, pavārs, konditors, fri-

zieris. Pēc 8. klases – pavāru palīgs,
pēc 7. klases – montāžas darbu
atslēdznieks. Tāpat audzēkņus
uzņem specialitātēs pēc vidusskolas, kur viena vai pusotra gada
laikā var iegūt viesmīļa, friziera,
vizāžista, CNC darbagaldu iestatītāja, modista, loģistikas darbinieka,
grāmatveža, tērpu stila speciālista,
restorānu pakalpojuma speciālista
vai pavāra profesiju. Programmās
pēc vidusskolas var mācīties jaunieši
no 17 līdz 29 gadiem un par mācīšanos saņemt stipendiju līdz 113
eiro mēnesī. Uzņemšana Amatu
vidusskolā notiek līdz 30. augustam.
Informācija – www.javs.lv.
Jelgavas tehnikuma direktore
Janīna Rudzīte stāsta, ka šobrīd
skolā uzņemti nedaudz vairāk kā
200 audzēkņi. Pieprasītākā ir automehāniķu programma, kur pat
Izglītības un zinātnes ministrijai
lūgta atļauja izveidot papildu grupu.
Līdz ar to šobrīd automehāniķos
uzņemti vairāk nekā 50 audzēkņi.
Šī programma jau vairākus gadus ir
pieprasītākā, un šogad interese augusi arī tādēļ, ka tieši automehāniķi
drīz tiks pie pilnīgi jaunas laboratorijas ar mūsdienīgu aprīkojumu. Labi
nokomplektējusies arī viesmīlības

pakalpojumu speciālistu un klientu
apkalpošanas speciālistu grupa.
«Vēl līdz 22. augustam gaidām
jauniešus, kuri pēc 9. klases vēlas
apgūt apdares darba tehniķa vai
mēbeļu galdnieka profesiju. Šajās
specialitātēs esam saņēmuši vismazāk pieteikumu,» stāsta J.Rudzīte,
piebilstot, ka dažas brīvas vietas ir
arī inženierkomunikāciju tehniķa
specialitātē. Tāpat skolā tiek gaidīti
audzēkņi pēc vidusskolas – jaunieši
no 17 līdz 29 gadiem –, kuri gada
vai pusotra gada laikā vēlas iegūt
bārmeņa, autoatslēdznieka vai
nama pārziņa profesiju. Pēdējā ir
pilnīgi jauna izglītības programma,
kas balstīta darba vidē: teorētiskās
nodarbības notiks tehnikumā,
bet praktiskās tiks īstenotas kopā
ar Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldi. Šajās trīs programmās
audzēkņiem tiek maksāta Eiropas
Sociālā fonda stipendija līdz 113
eiro mēnesī, ja audzēknis sekmīgi
mācās, viņam nav kavējumu un
izpilda mācību plānu. Pieteikties
mācībām var Dobeles ielā 43 no
pirmdienas līdz ceturtdienai no
pulksten 8 līdz 16, piektdienā – no
8 līdz 15. Sīkāka informācija – mājas
lapā jelgavastehnikums.lv.

 Uzņēmēji par Latīņamerikas tirgu
aicināti uzzināt Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras rīkotajā izbraukuma
Eksporta rītā 19. augustā no pulksten
10 līdz 13 viesnīcā «Zemgale» Skautu
ielā 2, Jelgavā. Par Meksikas un Brazīlijas
tirgu stāstīs zivju pārstrādes uzņēmuma
«Brīvais vilnis» pārdošanas speciāliste
Irma Arredondo, bet pieredzi Brazīlijas
tirgū atklās inovatīvu laboratorijas iekārtu
izstrādes un ražošanas uzņēmuma «Biosan» starptautiskās pārdošanas speciāliste Katrīna Djačenko. Dalības maksa: 10
eiro plus PVN. Reģistrācija – pa e-pastu
jelgava@chamber.lv.
 Pašvaldība plāno Ganību ielas
posmā no Atmodas ielas līdz 1. līnijai
izbūvēt apgaismojumu. Kā norāda
«Pilsētsaimniecības» vadītāja pienākumu
izpildītājs Māris Mielavs, iestāde iepriekš
vairākkārt saņēmusi iedzīvotāju lūgumus
ierīkot tur apgaismojumu, un šogad tas
tiks izdarīts. Izvērtējot iedzīvotāju lūgumus, tehniskās un finansiālās iespējas,
apgaismoja izbūves darbi tika paredzēti
šī gada iestādes budžetā. Šajā Ganību
ielas posmā plānots izbūvēt 18 laternas,
un tas tiks izdarīts līdz ziemas periodam.
Darbi tiks sākti, kad konkursā būs noskaidrots uzņēmējs, kas tos veiks.
 Sestdien, 16. augustā, pie tirdzniecības centra «Valdeka» notiks kārtējais
zemnieku, amatnieku un mājražotāju
Brāļu tirgus.
 Pašvaldībai jādomā, ko iesākt ar tās
īpašumā esošo divstāvu ēku Mātera
ielā 35a – izsole, kurā ēku bija plānots
pārdot, nenotika, jo tai nepieteicās
neviens pretendents, informē pašvaldības pārstāve Līga Klismeta. Tagad
pašvaldības Privatizācijas komisijai jāizvērtē situācija un jāpiedāvā risinājumi, kā
rīkoties tālāk, piemēram, pārdot īpašumu
atkārtotā izsolē vai meklēt citus variantus.
L.Klismeta uzsver, ka Privatizācijas komisijas piedāvājums tiks vēl izskatīts domes
sēdē. Nekustamais īpašums sastāv no
zemesgabala 638 kvadrātmetru platībā
un uz tā esošās būves. Ēka sastāv no 32
telpām, to kopējā platība ir 464,6 kvadrātmetri. Izsoles sākumcena bija noteikta
57 000 eiro.

Ritma Gaidamoviča
AS «RAUTAKESKO» ir «Kesko» korporācijas uzņēmums, kam pieder «K-rauta» veikalu tīkls, kas
specializējas būvniecības, dārza un saimniecības
preču, darba rīku un iekārtu tirdzniecībā.

Aicinām pievienoties savai komandai
«K-rauta» veikalā Jelgavā
NOLIKTAVAS DARBINIEKU(-CI).
Darba pienākumi:
• pieņemt noliktavā preces saskaņā ar
pavaddokumentiem;
• izvietot preces paredzētajās vietās un
uzturēt kārtību noliktavā;
• veikt preču komplektēšanu un izdošanu
klientiem;
• nodrošināt preču piegādi.
Prasības:
• latviešu un krievu valodas zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar datoru.
Piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu stabilā
starptautiskā uzņēmumā;
• profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas;
• nepieciešamās apmācības.
CV ar norādi «Noliktavas darbinieks» lūdzam
sūtīt pa e-pastu cv@rautakesko.lv.
Atbildi sniegsim tiem kandidātiem, kuri tiks
aicināti uz darba pārrunām.
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«PET pudele ir mūžīgs materiāls»
Jelgavas rūpnīca «EKO PET», kas ir atkritumu pārstrādes uzņēmuma
«PET Baltija» meitas uzņēmums, sākusi ražot jaunu produktu – kristalizētās PET (polietilēnteraftalāta) pārslas, kas ir izmantojamas pārtikas
iepakojuma ražošanai. Uzņēmums šo produktu sāka ražot apmēram
pirms mēneša, un šajā laikā viss saražotais eksportēts partneriem ES
un NVS valstīs. Uzņēmuma «PET Baltija» ambīcijas ir lielas – kļūt par
prasmīgāko un konkurētspējīgāko PET pārstrādes uzņēmumu ne vien
Baltijā, bet arī Ziemeļeiropā, nodrošinot augstas kvalitātes produkciju
atbilstoši klienta vajadzībām. Līdz ar to arī šogad uzņēmums plāno
investēt attīstībā un ražošanā.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā ieskatu atkritumu pārstrādes
procesā, kas tiek īstenots Jelgavā, – «PET Baltija» pārstrādā PET pudeles un samaļ pārslās, bet «EKO PET» daļu pārslu pārstrādā, tādējādi
paplašinot to pielietojumu un palielinot kā produkta, tā uzņēmumu
pievienoto vērtību. Jāpiebilst, ka abi šie uzņēmumi ietilpst «Eco Baltia»
grupā un tos ir grūti nodalīt – kā saka uzņēmumu direktors Kaspars
Fogelmanis: «Kur beidzas «PET Baltija», sākas «EKO PET».»
Uzņēmumi «PET
Baltija» un «EKO
PET» ir saistīti un
atrodas vienās telpās – pirmais no
plastmasas pudelēm ražo pārslas,
no kurām daļa tiek
pārstrādātas otrajā,
radot produktus ar
augstu pievienoto
vērtību. Uzņēmumi
strādā nepārtrauktā režīmā 24 stundas septiņas dienas
nedēļā un visu saražoto produkciju 100 procentu apmērā eksportē. «PET Baltija» pērn apgrozījis 18 573
124 eiro, kas ir par diviem procentiem mazāk nekā 2012. gadā, un, pēc «Lursoft»
datiem, kas aktualizēti 6. augustā, tas ir devītais lielākais apgrozījuma rādītājs starp
Jelgavas uzņēmumiem, kuri iesnieguši pārskatu par pagājušo gadu. Uzņēmuma
peļņa pērn bija 262 775 eiro, kas ir teju par 80 procentiem mazāka nekā 2012. gadā.
Savukārt «EKO PET» rūpnīca nav nostrādājusi pilnu gadu, tāpēc uzņēmums uzskata,
ka tā finansiālie dati neparāda reālo situāciju, un nevēlas tos publiskot.
Uzņēmumā
«PET Baltija»
pudeles vispirms tiek
sašķirotas un
attīrītas. Lai
gan šķirošana tiek veikta
automātiski, process
nav pilnīgs
un pudeles
vēlreiz tiek
pāršķirotas.
«Atšķirībā no
citām Eiropas
rūpnīcām pie
mums to, ko neizdara mašīna, dara cilvēks – tas ir roku darbs. Tomēr vienlaikus tā ir
arī dubulta kontrole un augstāka kvalitāte,» norāda uzņēmumu direktors Kaspars
Fogelmanis. Jāpiebilst, ka atsevišķi tiek atdalīti pudeļu korķi, jo tas ir cits materiāls
– PET pārslu ražošanā tie neder, bet tiek pārstrādāti SIA «Nordic Plast» rūpnīcā Olainē.
Uzņēmumos «PET Baltija» un «EKO PET» šobrīd strādā 105 darbinieki.
Visvairāk PET pārslu
rūpnīcai «EKO PET»
piegādā blakus esošais plastmasas pudeļu pārstrādātājs
– tās tiek sabērtas
maisos, kas tiek marķēti. Uzņēmumu direktors Kaspars Fogelmanis stāsta, ka
«EKO PET» stundā
pārstrādā 1200 kilogramus pārslu. Vienā
šādā maisā ir apmēram tonna PET pārslu, kas varētu būt saražotas no apmēram
20 000 puslitra pudeļu.
«EKO PET» rūpnīca tika atklāta pagājušā gada 12. jūnijā, un tās jauda ir apmēram
7300 tonnas PET granulu gadā – no tāda daudzuma granulu var saražot 270 miljonus PET pudeļu. Tas ir daudz vairāk nekā nepieciešams Latvijā – mūsu valstī vidēji
gadā tiekot izmantoti apmēram 160 miljoni plastmasas pudeļu. Tagad uzņēmums
sācis ražot arī kristalizētās PET pārslas. Rūpnīcas izveidē investēti 5,26 miljoni eiro,
piesaistot arī ES līdzfinansējumu.
Ražotnē ir arī izveidota laboratorija, kurā
tiek ņemti paraugi no katras partijas. Arī
uzņēmums pārbauda paraugus, izvērtējot to
ķīmisko sastāvu un atbilstību visiem standartiem. Pārslās, no kurām plānots ražot pārtikas
iepakojumu, nedrīkst būt metāla daļiņu,
citu plastmasu, ķīmisku piemaisījumu, tāpēc
nederēs pudeles, kurās bijis ieliets, piemēram,
benzīns vai līdzīgas vielas, jo pat apjomīgais
pārstrādes process negarantē, ka piejaukumi
pilnībā tiks atdalīti un plastmasu varēs lietot
saskarē ar pārtiku.

Kā skaidro uzņēmumu direktors Kaspars Fogelmanis, kristalizācija nozīmē to, ka PET pārslas tiek apstrādātas ar vakuumu,
atsūcot visus piemaisījumus, ja tādi vēl palikuši pēc pārstrādes procesa. Tikai kristalizētas pārslas var izmantot pārtikas iepakojuma ražošanai. Viņš norāda, ka arī šīs pārslas tiek izgatavotas no pārtikas iepakojuma – pudelēm, kastītēm, paciņām. Gatavā
produkcija – kristalizētās pārslas – pilnībā tiek eksportēta uz ES valstīm. «Latvijā jau ražošana pārsvarā ir iznīcināta,» kritisks ir
uzņēmējs. Jāpiebilst, ka lielāks pieprasījums pēc pārtikas iepakojuma ir vasarā, kad vairāk tiek patērēti dzērieni, pusfabrikāti,
uzkodas. Process, kurā no pudeles tiek izgatavotas pārslas, ilgst apmēram trīs stundas. K.Fogelmanis norāda, ka pudeļu pārstrādes procesā nav materiāla zudumu, līdz ar to plastmasa ir mūžīgais materiāls, ko var pārstrādāt atkal un atkal.

Uzņēmumu pārstāvis Kaspars Fogelmanis norāda, ka pagaidām izejvielu – tukšo PET pudeļu – pietiek, tomēr lielākā daļa tiek
ievesta: no Latvijas te nonāk visas savāktās pudeles, bet tā ir vien maza daļa no kopējā nepieciešamā apjoma. Pārējās pudeles
tiek iepirktas ķīpās no Baltijas valstīm, Polijas, Somijas un citām Skandināvijas valstīm, kur darbojas depozītsistēma.
Lai pārbaudītu, kā Latvijā varētu darboties šāda sistēma, uzņēmumu grupa pagājušajā gadā īstenoja pilotprojektu, pieņemot
plastmasas pudeles par maksu. Eksperimenta mērķis bija savākt divus miljonus PET pudeļu jeb aptuveni 75 tonnas. Akcijas laikā
no marta līdz gada beigām caur taras punktiem tika savākti 1,5 miljoni pudeļu jeb 56 tonnas, kas ir aptuveni viens procents no
kopējā PET pudeļu apjoma, kas gada laikā tiek savāktas Latvijā. «Secinājām, ka šādas sistēmas ieviešana un uzturēšana Latvijā
ir pārāk dārga, bet pozitīvi ir tas, ka cilvēki ir gatavi šķirot atkritumus, tikai jāpiepalīdz, izvietojot dalītās atkritumu vākšanas
konteinerus tuvāk dzīvesvietai. Vēl akcijas laikā novērojām, ka bezpajumtnieki izsaimniekoja un demolēja sadzīves atkritumu
konteinerus, meklējot tukšās pudeles, jo tā viņiem bija iespēja tikt pie naudas, bet izmētātos atkritumus jau viņi aiz sevis nesavāca,» tā K.Fogelmanis. Uzņēmumu grupa šā gada sākumā pasūtīja aptauju, lai noskaidrotu arī sabiedrības
viedokli par atkritumu šķirošanu. 37 procenti respondentu norādīja, ka jau šobrīd šķiro atkritumus, bet
64 procenti būtu gatavi to darīt arī bez kādām īpašām piemaksām, ja tiks attīstīts šķiroto konteineru
tīkls. Saskaņā ar aptauju aktīvākie atkritumu šķirotāji esot tieši zemgalieši. Starp citu, tiek uzskatīts,
ka minimālais laiks, kas nepieciešams, lai plastmasas pudele sadalītos dabā, ir 80 gadi.
Rūpnīcā «EKO PET»
ražošanas process
ir maksimāli automatizēts un visu
paveic iekārtas:
maiss ar pārslām
tiek piestiprināts,
pacelts, pārslas paņemtas, pārstrādātas, apstrādātas
un atkal izbērtas
Jelgavā ražotās PET pārslas tiek izmaisos. «Ļoti būmantotas dažādu produktu izgatavotiska loma ražošanā – paraugi glabājas arī uzņēmušanas procesā ir
ma telpās, lai uzskatāmi parādītu, kur
priekšsildītājam,
paliek savāktās tukšās pudeles. No
PET pārslām tiek izgatavotas sprie- kas noņem no pārslām lieko mitrumu. Tas ir ļoti svarīgi, jo kausēšanas procesa laikā
gošanas lentes, tekstilšķiedra (no jebkāds mitrums bojā materiālu,» norāda uzņēmuma direktors Kaspars Fogelmanis.
tās ražo apģērbu, segas, paklājus), Viņš piebilst, ka pārslas zināmu laiku tiek noturētas reaktorā, tādējādi nodrošinot
vienreiz lietojamie galda piederumi, pārtikas nekaitīguma prasības – tas ir obligāts nosacījums, lai no pārslām varētu
plēve, PET preformas jeb sagataves, ražot jaunu pārtikas iepakojumu.
no kurām tiek pūstas pudeles, un cita
Tehniskās iespējas «EKO PET» rūpnīcā ļauj no PET
veida iepakojums. Samērā ekskluzīvs
pārslām ražot arī granulas – arī tās iespējams
ir bruģis, kas tiek izgatavots no PET
izmantot pārtikas iepakojumiem. Paplašinot
un smiltīm. Tā ražošanas izmaksas
iekārtu tehniskās iespējas, rasta iespēja ražot arī
esot ļoti lielas, tomēr pēc šī produkta
kristalizētās PET pārslas, kas ļauj daudzveidot
pieprasījums esot Krievijā – ir cilvēki,
produktu portfeli un ražot to produktu, kas ir
kas gatavi maksāt lielu naudu tādēļ
pieprasītāks konkrētajā tirgus situācijā.
vien, ka pie šī bruģa ziemā nelīpot
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica,
sniegs.
foto Ivars Veiliņš un no uzņēmuma arhīva
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Jelgavas «vēstnieki» Rīgā
– «Armet»

Par Jelgavas
čempioniem ielu
basketbolā 17+
grupā kļuvuši
«Armet» basketbolisti – Gatis Justovičs, Andris Justovičs, Edgars Krūmiņš,
Arvis Vālodze. Titulētā komanda tad arī
pārstāvēs mūsu pilsētu «Ghetto Basket»
superfinālā 30. augustā Rīgā. Jelgavas
čempionātā kopumā tika aizvadīti četri
posmi. Sacensības rīkoja Jelgavas pilsētas
pašvaldība sadarbībā ar biedrību «Pērkons
SK», īstenojot projektu «Tavs laiks kopā
ar «Ghetto games»» Jaunatnes politikas
valsts programmas 2014. gadam valsts
budžeta finansējuma ietvaros.

Volejbolisti sadalīs balvas

Sestdien, 16. augustā, pulksten 11 Zemgales Olimpiskajā centrā notiks Jelgavas
pludmales volejbola turnīra finālposms,
kurā tiks noskaidroti Jelgavas čempioni
un vērtīgo naudas balvu ieguvēji. Pēc aizvadītajiem diviem posmiem līderos izvirzījušies Jurģis Kijoneks un Gints Kamols,
bet organizatori norāda, ka izredzes
uzvarēt ir arī pāriem, kuri nav startējuši
iepriekšējos posmos. Komandas var
pieteikties pa e-pastu vkbiolars@gmail.
com (jānorāda katra spēlētāja vārds
un uzvārds, kontakttālrunis un e-pasta
adrese) līdz piektdienas pulksten 22 vai
sacensību dienā līdz pulksten 10.15.
Jāatgādina, ka turnīra galvenā balva ir
300 eiro, otrās vietas ieguvējiem – 200
eiro, trešajai vietai – 100 eiro.
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sports
Tehniskie svētki

Svētdien, 17. augustā, sporta un atpūtas
kompleksā «Rullītis» norisināsies Tehnisko
sporta veidu svētki, kas notiks jau astoto
reizi. Programmā: pulksten 10 – reģistrēšanās, pulksten 11 – ātruma aplis,
pulksten 13 – «Igates» Lemans kartings,
pulksten 14 – mini dragreiss, pulksten 16
– drifts, pulksten 20 – apbalvošana. Papildu informācija par pasākumu – mājas
lapā www.mehiem.lv. Skatītājiem ieejas
maksa pasākumā būs 2 eiro. Maksa par
autostāvvietu – arī 2 eiro. Pasākumu organizē biedrība «Mehu absolventi» kopā
ar ilggadējiem un uzticamiem sadarbības partneriem – biedrību «Jaunatnes
tehnisko sporta veidu centrs», Jelgavas
pilsētas domi, Sporta servisa centru un
pašvaldības iestādi «Kultūra».

Jelgava paceļ 86 030 kg

Otrdien Jelgavā notika Latvijas Pauerliftinga federācijas rīkotais pārbaudījums,
kura ir Latvijas spēcīgākā pilsēta. Spiežot
svaru stieni guļus uz reižu skaitu, jelgavnieki kopā pacēla 86 030 kg (piedalījās 71
dalībnieks). Sieviešu grupā visstiprākā bija
Diāna Timermane (110x, 2200 kg), un šis
ir otrs labākais rezultāts Latvijā kopumā
sievietēm. Jauniešu grupā uzvarēja Ivans
Pospelovs (350x, 7000 kg), kas arī ir otrs
labākais rezultāts valstī. Vīriešu grupā jaunu Latvijas rekordu uzstādīja Sandis Kūms
(122x, 6100 kg). Jelgavai gan neizdevās
atņemt Alūksnei Latvijas spēcīgākās pilsētas titulu (158 460 kg). Par stiprākās Latvijas pilsētas titulu jau cīnījusies Alūksne,
Bauska, Gulbene, Cēsis, Jūrmala, Sigulda,
Kuldīga un Jelgava.

Ar izcilu braucienu
desmitniekam nepietiek
 Ilze Knusle-Jankevica

Maskavā norisinājās pasaules čempionāts smaiļošanā
un kanoe airēšanā, kurā
kopā ar pārinieku Aivi Tintu
no Liepājas startēja arī jelgavnieks Gatis Pranks. Viņi
šajā čempionātā piedalījās
tikai vienā distancē – 1000
metros kanoe divniekiem
– un izcīnīja tajā 14. vietu.
Kā norāda G.Pranks, mērķis šajā
čempionātā bija iekļūt desmitniekā.
Sākums bija labs: puiši iekļuva pusfinālā, kas arī bija izšķirošais brauciens, jo
katra pusfināla brauciena trīs ātrākās
laivas iekļuva A finālā un tālāk cīnījās
par medaļām un 1. – 9. vietu. «Tas bija
brauciens uz dzīvību un nāvi,» tā par
pusfināla braucienu saka Gatis, piebilstot, ka sportisti tajā «izlikuši sevi visu».
Lai gan viņu uzrādītais laiks ir abu
sportistu individuālais un arī ekipāžas personiskais rekords šajā distancē
– 3:34,745 minūtes –, tā bija piektā vieta, un iekļūt A finālā Latvijas komandai
neizdevās. «Jā, mēs esam pielikuši,
un laiks, kādā veicam distanci, mums

ir ātrāks, bet vietu ziņā, salīdzinot ar
pagājušā gada pasaules čempionātu,
esam zemāk. Tas tāpēc, ka nākamgad
būs atlases sacensības olimpiskajām
spēlēm – visi ir pielikuši, ne tikai mēs.
Patiesībā pārsteidza vidējās masas
augstais līmenis un blīvie rezultāti,
piemēram, poļus pusfinālā apsteidzām
par pussekundi, bet B finālā viņi bija
ātrāki,» stāsta sportists.
Analizējot paveikto, sportists norāda,
ka nevarot pat īsti atrast, kur piesieties
– laikapstākļi bija ļoti labi (silts gaiss un
ūdens, bez vēja, brīvi var elpot), arī distancē izdarīts maksimums. «Tas bija izcils
brauciens – mēs izdarījām pilnīgi visu, ko
varējām. Labi, varbūt varētu pielikt divus
īrienus, kas varbūt uzlabotu mūsu laiku
par divām sekundes desmitdaļām, bet tas
mūsu kopējo pozīciju neuzlabotu,» spriež
sportists. Viņš piebilst, ka pēc pusfināla
brauciena viņš juties tā, it kā viņam pāri
būtu pārbraucis ceļa rullis.
B finālā Latvijas ekipāža finišēja
piektajā vietā no deviņām laivām ar
laiku 3:39,688 minūtes. Tas viņiem
kopvērtējumā deva 14. vietu. Finālbraucienā Gatis un Aivis apsteidza
Meksikas, Uzbekistānas, Itālijas un
Ķīnas sportistus. G.Pranks atzīst, ka

Draudzīgākais autoserviss Jelgavā SIA «Anru
Motors» aicina darbā autoatslēdzniekus(-ces).
Pieredze obligāta. Tālrunis 29553492.
AS «Auto-remonts» aicina darbā kvalificētus(-as) automehāniķus(-es) un to mācekļus(-les). Tālrunis 63026966.
Celtniecības firma SIA «VipEtalon» aicina darbā
palīgstrādniekus(-ces). Tālrunis 26782868.
Sporta komplekss «Zemgale» piedāvā darbu sētniekam(-cei). Tālrunis 29454953.
Kurinātājam(-ai) pirtī Pļavu ielā 4. Zvanīt
ceturtdien, piektdien, sestdien no pulksten
11 līdz 17. Tālrunis 29225453.
Auklītei. Tālrunis 925376079.

Meklē darbu
Aprūpētāja no Bauskas novada meklē darbu. Varu dzīvot pie klienta mājās. Strādāju
ar brīvdienām. Tālrunis 20659205.
Sieviete – varu palīdzēt saimnieciskos un
dārza darbos. Tālrunis 24782022.
Vīrietis – jebkuru darbu. Tālrunis 29870655.
Autovadītājs ar lielu darba pieredzi meklē
darbu. Ir visas kategorijas un 95. kods, kā
arī visas smagās tehnikas vadītāja kategorijas. Tālrunis 29682212.

Pārdod
2-istabu dzīvokli Jelgavas novadā. T. 28394528
Granti, smilti, šķembas, melnzemi. T.26816035
Smiltis, melnzemi, šķembas, granti. T.26782868
Bērza kantainās skaidu briketes, ar piegādi
130 EUR/t. T.27029553
Ozola briketes 145 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
Skaldītu malku. T.20500836

Gatis
Pranks un
Aivis Tints pasaules
čempionātā smaiļošanā un
kanoe airēšanā izcīnīja 14. vietu, līdz
ar to starptautiskā sezona Gatim beigusies.
Taču pēc divām nedēļām viņš vēl startēs Latvijas
Foto: no G.Pranka arhīva
čempionātā.
arī fināla brauciens padevies labs un
bez kļūdām, tomēr izcils tas nebija.
«Vispirms jau tas bija ļoti agri no
rīta – pusastoņos pēc Latvijas laika.
Cēlāmies jau piecos, bet nebijām līdz
startam vēl kārtīgi pamodušies un
jutāmies mazliet izsisti no sava ritma.
Otra lieta – nebija vairs to emociju,
kas mums bija pusfinālā un kalpoja kā

 Ilze Knusle-Jankevica

Pērk
Steidzami pērku apaļas un ovālas necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

papildu dzinulis. Jo pusfinālā braucām
uz visu banku,» tā kanoe airētājs.
Jāpiebilst, ka līdz ar pasaules čempionātu G.Prankam starptautiskā
sezona ir beigusies. Viņš uzskata, ka
šim divniekam ir perspektīva – jāpieliek spēks un izturība un nākamgad
jāmēģina cīnīties par ceļazīmi uz olimpiskajām spēlēm.

Jelgavas pauerliftinga kluba «Apolons»
atlēts Igors Semjonovs
Eiropas čempionātā
svaru stieņa spiešanā
guļus savā svara kategorijā izcīnījis 8. vietu.
Tās viņam bija pirmās
starptautiskās sacensības. «Adrenalīns tur
ir milzīgs! Šķita, ka no
iesildīšanās telpas to
varētu nest ārā maisiņiem. Es arī to izjutu,
un tas bija par daudz.
Tagad saprotu, ka sacensībām jānoskaņojas pilnīgi citādāk,» tā
sportists, kurš plāno
nākamgad startēt pasaules čempionātā.
Foto: Latvijas Pauerliftinga federācija

Jelgavnieks Igors Semjonovs
Eiropas čempionātā svaru
stieņa spiešanā guļus izcīnījis
8. vietu svara kategorijā līdz
120 kilogramiem, uzspiežot
292,5 kilogramus. Izvērtējot
visus apstākļus, viņš uzskata,
ka starts pirmajās starptautiskajās sacensībās ir labs. «Tās
ir sacensības pašam ar sevi.
Ja nevari uzspiest 310 kilogramus, tad tu nevari uzvarēt
pusi, kas spiež 317 kilogramus,» bez mazākās nožēlas
saka sportists.

viņam bija par lielu un nepildīja savas
funkcijas. «Mans svars bija uz robežas,
bet garais pārbrauciens uz Čehiju, kas bija
1600 kilometri, un karstais laiks – plus 32
grādi – darīja savu. Svars sāka kristies,»
tā I.Semjonovs.
Igors uz čempionātu brauca ar mērķi
uzspiest vismaz 300 kilogramus un
cīnīties par medaļu, tomēr tas viņam
neizdevās. Pirmajā mēģinājumā viņš
viegli tika galā ar 285 kilogramiem, bet
otrajā uzspieda 292,5 kilogramus. Trešajā mēģinājumā pieteiktais svars 310

Piedāvā darbu

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

«Adrenalīnu ārā var nest maisiņiem»

Jelgavas pauerliftinga kluba «Apolons»
pārstāvis I.Semjonovs šoreiz startēja
svara kategorijā līdz 120 kilogramiem,
tāpēc pirms čempionāta viņam nācās
nomest svaru, jo līdz tam Igors startēja
svara kategorijā virs 120 kilogramiem.
Sportists neslēpj, ka tas bija taktisks
gājiens, jo tas palielināja viņa konkurētspēju un izredzes cīnīties par medaļu.
«Starptautiskajā līmenī svara kategorijā
virs 120 kilogramiem vairumam sportistu personīgais svars sākas no 150 – 160
kilogramiem, līdz ar to arī viņu rezultāti
ir ļoti augsti. Manā gadījumā nomest deviņus kilogramus nekā uzēst 50 bija daudz
vieglāk,» stāsta sportists. Svara samazināšana izrādījās nekontrolējama – plānoto
deviņu kilogramu vietā sportists zaudēja
12 kilogramus, līdz ar to ekipējuma krekls
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kilogrami, kas ir arī Igora personiskais
rekords, viņam nepadevās tehnikas un
spēka trūkuma dēļ – par sevi lika manīt
lielais svara zudums. «310 kilogrami
ir mans personiskais rekords – tas ir
ņemams svars, varbūt pat vēl vairāk –,
bet šoreiz nepaveicās,» nosaka sportists.
Viņš piebilst, ka arī gatavošanās laiks
čempionātam bijis pārāk īss – Latvijas
čempionātā martā viņš guva pleca traumu
un divus mēnešus netrenējās.
Tomēr, izvērtējot visus apstākļus, Igors
uzskata, ka viņa sniegums Eiropas čem-

pionātā ir labs. «Vispirms jau uzstādīju
jaunu Latvijas rekordu svara kategorijā
līdz 120 kilogramiem un izpildīju arī
starptautiskā sporta meistara normatīvu,» lepojas sportists. Tāpat viņš uzskata,
ka šī bijusi ļoti vērtīga pieredze un labs
treniņš, gatavojoties pasaules čempionātam 2015. gada maijā. Arī tajā sportists
plāno startēt svara kategorijā līdz 120
kilogramiem. «Es sapratu, ka pirmām
kārtām tā ir cīņa pašam ar sevi un stieni,
jo viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no tā, ko
vari izdarīt tu pats,» secina I.Semjonovs.

Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā.
T.29884983

Dažādi
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/
likvidēt uzņēmumu; noslēgt darījumu; iesniegt
prasību tiesā. Raiņa 14, t.29179847 www.
ademide.lv
Skursteņu tīrīšana un labošana. T.27073304
Siltinām mājas ar termoputām. T.25215503
«Verners DE» sadzīves tehnikas veikalā Jelgavā, Dobeles šosejā 2, augustā – atlaides
pieprasītākajām sezonas precēm.
Gāzes balonu piegāde un uzstādīšana
Jelgavā. T.63022096
Automātisko veļasmašīnu remonts mājās.
T.29587816
Atjauno vannu emalju. T.20605520.
SIA «Kreatīvs» ražotājs piedāvā visus apbedīšanas piederumus – kapu pieminekļus, skulptūras,
kapu labiekārtošana. T.29537176, 29140295
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un 28651582 vai
ierodoties personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtības
Visa dzīve ir kāpšana kalnā,
kura virsotni mēs nepazīstam, jo tie,
kas reiz to sasnieguši, neatgriežas.
/Zenta Mauriņa/
Izsakām līdzjūtību Guntas Micānes ģimenei
un tuviniekiem, viņu pavadot pēdējā gaitā.
Jelgavas pilsētas dome
Izsakām līdzjūtību Jurim Jurjānam sakarā
ar meitas Ineses traģisko nāvi.
SIA «Plars» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
OLESJA KIRILLOVA (1985. g.)
VLADIMIRS MUSTAJEVS (1952. g.)
GUNTA MICĀNE (1938. g.)
IVARS PRANKS (1939.g.)
GAĻINA ORLOVA (1947. g.).
Izvadīšana 14.08. plkst.13 Bērzu kapsētā.
STEFĀNIJA ZĀLĪTE (1917. g.).
Izvadīšana 16.08. plkst.13 Baložu kapsētā.
NADEŽDA JONOVA (1941. g.).
Izvadīšana 16.08. plkst.13 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 18. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1867.sērija.
9.35 «Kad pārņem mīlestība». Romantiska komēdija. (ar subt.).
11.15 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 37.sērija.
12.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.25 «Nepieradinātā Amerika». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Zvaigžņu dālderi». Vācijas pasaku filma. (ar subt.).
14.45 «Lai dzīvo bērni! 4». Dokumentāla filma.
15.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1867.sērija.
16.30 «Smilšu pils». Animācijas filma.
16.40 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 30.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Aculiecinieks».*
19.05 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 9.sērija.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 38.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
22.10 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 7.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Pasaule bez gala». Vēsturiska drāma. 4.sērija. (ar subt.).
1.05 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»».* Igaunijas studentu koncerts.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Persijā». 4.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.10 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 3. un 4.sērija.
8.10 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.30 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.10 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
9.40 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma. (ar subt.).
10.40 «Hārtlenda 7». Seriāls. 11.sērija.
11.35 «Bezengija. Alpīnisms Kaukāzā». 1.daļa.
11.50 ««Troksnis» viss vēl nav bijis...»*
12.40 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
13.10 «Spots».*
13.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā».
Latvija – Slovākija.
16.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 12.sērija.
17.05 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
17.20 «Ar vilcienu pa Indiju». Dokumentāla filma. 3.sērija.
18.10 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 7.sērija.
20.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
20.20 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «Midsomeras slepkavības 7». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
23.50 «1000 jūdzes Persijā». 1.–3.sērija.
1.20 «Motociklisti».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «R.Pilčere. Gliemežvāku meklētāji». Melodrāma. 2.sērija.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 23.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 46.sērija.
17.40 «Rīgas svētki 2014. Dienasgrāmatas».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 26.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 JAUNUMS! «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
0.15 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 26.sērija.
2.05 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 196.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 115. un 116.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 7.sērija.
8.20 «Dzelzs vīrs 2». ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
10.50 «Māmiņu klubs».
11.20 «Rīta pikniks».
11.55 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 117. un 118.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 696. un 697.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 76.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 50.sērija.
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 8. un 9.sērija.
17.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 50.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 3.sērija.
22.00 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 12.sērija.
0.00 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
3.00 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 7.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 50.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 19. augusts
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».* Kopenhāgena – sens
Ziemeļeiropas valstu mūzikas kultūras centrs.
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1868.sērija.

9.35 «Izsauciet vecmāti! 3». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 38.sērija.
11.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.45 «Bella». Vācijas piedzīvojumu melodrāma. (ar subt.).
13.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Galapagu salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
14.35 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1868.sērija.
16.15 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
16.40 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 31.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Aculiecinieks».*
19.05 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 10.sērija.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 39.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Pasaules vēsture». Dok.filma (ar subt.). 8.sērija.
22.15 «Lilīhammera». Seriāls. 7.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Cukura nams». LTV iestudējums. 7. un 8.sērija.
0.40 «Viss vienalga, mierā neliks! Austra Pumpure».
LTV dokumentāla filma.
1.40 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Persijā». 5.sērija.
6.35 «SeMS. Laboratorija».*
7.05 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 5.sērija.
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
10.40 «Hārtlenda 7». Seriāls. 12.sērija.
11.35 «Ar vilcienu pa Indiju». Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.25 «Bezengija. Alpīnisms Kaukāzā». 2.daļa.
12.40 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
13.10 «Spots».*
13.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā».
Latvija – Rumānija.
16.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 13.sērija.
17.00 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
17.10 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.10 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 10.sērija.
20.05 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
21.05 «Boksergarnele». Dokumentāla filma.
22.05 «Tavs auto».
22.35 «Autosporta programma nr.1».
23.05 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
23.50 «1000 jūdzes Persijā». 4. un 5.sērija.
0.50 «Alpu klīnika». Vācijas un Austrijas daudzsēriju filma. 3.sērija.

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 46.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Kā noķert miljonāru». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 3.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 24.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 47.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 27.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 TV PIRMIZRĀDE! «Garmišas šokolāde». Vācijas komēdija.
23.10 «Nikita 3». ASV seriāls. 7.sērija.
0.05 «Dombura studija».
1.50 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 27.sērija.
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 197.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 117. un 118.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 8. un 9.sērija.
8.50 «Absolvente». ASV romantiska komēdija.
10.50 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 3.sērija.
11.55 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 119. un 120.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 698. un 699.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 77.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 51.sērija.
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 10. un 11.sērija.
17.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 51.sērija.
21.00 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 13.sērija.
22.05 «Kurjers». ASV seriāls. 12.sērija.
23.10 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
0.20 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 8.sērija.
0.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.55 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 77.sērija.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 197.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 51.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 20. augusts
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».* Kopenhāgenas mūsdienīgā seja.
5.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1869.sērija.
9.35 «Lilīhammera». Seriāls. 7.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 39.sērija.
11.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.40 «Zvaigžņu dālderi». Vācijas pasaku filma. 2011.g.
12.45 «Vertikāle».*
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Pasaules vēsture». Dok.filma (ar subt.). 8.sērija.
14.30 «Mans zaļais dārzs».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».

tv programma
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1869.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 32.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Aculiecinieks».*
19.05 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 11.sērija.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 40.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 8.sērija.
22.10 «Aizaugušā grāvī viegli krist». Rīgas kinostudijas drāma. 1986.g.
23.45 «Nakts ziņas». 23.54 Sporta ziņas. 23.56 Laika ziņas.
0.00 «Zebra».
0.15 «Liepājas blūzs». LTV videofilma. 1. un 2.sērija.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Persijā». 6.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 6.sērija.
7.35 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.40 «Hārtlenda 7». Seriāls. 13.sērija.
11.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.40 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
13.10 «Spots».*
13.40 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā». Pārraide no Cīrihes.
16.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 14.sērija.
17.00 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
17.15 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
17.45 TIEŠRAIDE! «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16
kadetiem». Latvija – Grieķija.
20.00 TIEŠRAIDE! «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā». Latvija – Zviedrija.
22.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 16.sērija.
23.35 «1000 jūdzes Persijā». 6. un 7.sērija.
0.35 «Zoodārzu mazuļi 2». Dokumentāla filma. 10.sērija.
1.05 «Imanta–Babīte pietur...»*
1.35 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 47.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Garmišas šokolāde». Vācijas komēdija. 2010.g.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 4.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 25.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 48.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 28.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 23.sērija.
22.10 «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs.
23.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
0.05 «Augšāmcelšanās». ASV drāma. 1999.g.
1.50 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 28.sērija.
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Galileo 2».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 198.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 119. un 120.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 10. un 11.sērija.
8.50 «Atpūta zaļumos». ASV filma visai ģimenei. 1988.g.
10.50 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 13.sērija.
11.55 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 121. un 122.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 700. un 701.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 78.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 52.sērija.
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 12. un 13.sērija.
17.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 52.sērija.
21.00 «Virtuve». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 15. un 16.sērija.
0.10 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 10.sērija.
0.40 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.45 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 78.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 198.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 52.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 21. augusts
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
Odense – H.K.Andersena un K.Nilsena pilsēta.
5.30 «LTV portretu izlase».* Režisors E.Freibergs.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1870.sērija.
9.35 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 8.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 40.sērija.
11.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.40 «Savējie». Seriāls. 15. un 16.(noslēguma) sērija.
12.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
13.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Zebra».*
13.45 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
14.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1870.sērija.
16.15 v«Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 33.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Aculiecinieks».*
19.05 «Meklējot sesto maņu. Ukraina». Dok.seriāls. 12.sērija.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 41.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

Ceturtdiena, 2014. gada 14. augusts
21.15 «Parādes beigas». Vēsturiska drāma (ar subt.). 4.sērija.
22.20 «Kaisle». Lielbritānijas romantiska drāma. 1.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Koncerts «Rakstītāja», veltīts rakstnieces B.Martuževas piemiņai».*
0.50 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
1.35 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Persijā». 7.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 7.sērija.
7.35 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Gribas drusku pablēņoties. Koncerts». Studija «Dauka».
10.40 «Hārtlenda 7». Seriāls. 14.sērija.
11.35 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dokumentāla filma.
12.10 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dok.filma.
12.25 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
12.55 «Spots».*
13.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
13.55 «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā».
Latvija – Zviedrija.
15.55 «Hārtlenda 7». Seriāls. 15.sērija.
16.50 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 2.sērija.
17.50 TIEŠRAIDE! «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16
kadetiem». Latvija – Horvātija.
20.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
20.35 «Virzība uz pašpietiekamību». Dokumentāla filma.
21.45 «Ātruma cilts».
22.15 «Uz meža takas».*
22.45 «Motociklisti».
23.15 «Boksergarnele». Dokumentāla filma.
0.10 «Autosporta programma nr.1».
0.40 «Tavs auto».*
1.10 «1000 jūdzes Persijā». 8.sērija.
1.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 48.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Līgavas medusmēnesis». ASV melodrāma. 2011.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 3».
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 26.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 49.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 29.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dzīves krustcelēs». 10.sērija.
22.15 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
23.20 TV PIRMIZRĀDE! «Atlants iztaisnoja plecus. 1.daļa».
ASV fantastikas drāma. 2011.g.
1.10 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 29.sērija.
2.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 199.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 121. un 122.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 12. un 13.sērija.
8.50 «Es un mana ēna». ASV ģimenes komēdija. 1995.g.
10.40 «Virtuve». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
11.55 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 123. un 124.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 702. un 703.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 79.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 53.sērija.
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 14. un 15.sērija.
17.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 53.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
22.00 «Universālais kareivis. Atmaksas stunda».
ASV spraiga sižeta filma.
0.15 «Kinomānija 6».
0.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.55 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 79.sērija.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 199.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 53.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

1.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
2.05 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 3. un 4.sērija.
3.35 «Kaisle». Lielbritānijas romantiska drāma. 2012.g. 1.sērija.
4.22 «Dzintara ceļš. No Bārtas līdz Vislai».
«Telefilma Rīga» dokumentālā filma.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Persijā». 8.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
10.00 «Apzinies saistības». Dokumentāla filma.
10.35 «Hārtlenda 7». Seriāls. 15.sērija.
11.30 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.25 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
12.55 «Spots».*
13.25 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.55 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16 kadetiem».
Latvija – Horvātija.
15.55 «Hārtlenda 7». Seriāls. 16.sērija.
16.50 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 3.sērija.
17.50 TIEŠRAIDE! «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16
kadetiem». Latvija – Bosnija un Hercegovina.
20.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
20.35 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
21.05 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 25.sērija.
22.30 «Lanževēna burvju triki 3». 12. un 13.sērija.
23.25 «Spots».*
23.55 «1000 jūdzes Persijā». 9. un 10.sērija.
0.55 «Motociklisti».*
1.25 «Parandžas un augsti papēži». Dok.filma. 5. un 6.sērija.
2.25 «Imanta–Babīte pietur...»*
2.55 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
3.25 «Sporta studija».
4.10 «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā».
Latvija – Zviedrija.

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 49.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mana bijušā drauga kāzas». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 27.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 50.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 30.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 «Bērnijs». ASV kriminālkomēdija. 2011.g.
1.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 30.sērija.
2.25 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 200.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 123. un 124.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 14. un 15.sērija.
8.50 «Īkstīši». Ģimenes piedzīvojumu filma. 1997.g.
10.55 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
11.55 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 125.sērija.
12.25 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 126.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 704. un 705.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 80.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 54.sērija.
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 16.–18.sērija.
18.25 «Iespējams tikai Krievijā 2». Amatiervideo raidījums.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 54.sērija.
21.00 «Bīstamās kāzas». ASV komēdija. 2003.g.
22.55 «Ādams». ASV romantiska drāma.
0.55 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 14. un 15.sērija.
1.45 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 80.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 200.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 54.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 22. augusts
LTV1

Sestdiena, 23. augusts
LTV1

5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
Festivālu pilsētas Orhusa un Roskilde.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 8.sērija.
9.30 «Ar savu tautas dziesmu. Dzejnieks Jānis Peters».*
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 41.sērija.
11.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.45 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 3. un 4.sērija.
13.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 ««Dzintariņam» – 60!
TDA «Dzintariņš» 60 gadu jubilejas koncerts».*
15.50 «Droši uz ielas». CSDD mācību filma.
16.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
16.40 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
17.10 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.35 «Spiegs pingvīnu barā». Dok.filma. 3.sērija. (ar subt.).
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 42.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Rīga 2014. Kultūras dīvāns».
21.35 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Parādes beigas». Vēsturiska drāma (ar subt.). 4.sērija.
0.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*

5.05 «Eiropas muzikālās pilsētas».* Mūzikas un mākslas pilsēta Olborga.
5.30 «LTV portretu izlase».* Rakstnieks Ēriks Hānbergs.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Baltijas ceļa 25. gadadiena». Ziņu speciālizlaidums.
10.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
10.30 «Karla un Katrīne». Dānijas ģimenes filma. (ar subt.).
12.00 «Rīgas Doma kora skolas 20 gadu jubilejas koncerts».*
14.00 «Baltijas ceļa 25. gadadiena». Ziņu speciālizlaidums.
14.30 «Aculiecinieks».*
14.45 «Rošvilu māja. Māja baiļu varā». Francijas vēsturiska
ģimenes drāma. 2010.g. 4.sērija. (ar subt.).
16.35 «Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
17.30 «Es – savai zemītei».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Latvijas kods. Mēstepatās». Dokumentāla filma.
19.30 TV PIRMIZRĀDE! «Baltijas brīvības ceļš». Dok.filma.
20.30 «Panorāma». 20.48 Sporta ziņas. 20.55 Laika ziņas.
21.00 TIEŠRAIDE! «Baltijas ceļa 25. gadadienai veltīts koncerts».
22.40 «Latloto. «Eurojackpot»».
22.50 «Zobena ēnā». Rīgas kinostudijas vēsturiska drāma. 1976.g.

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 14. augusts
0.30 «Midsomeras slepkavības 16». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
2.10 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
2.40 ««Daudz laimes!» piedāvā... Sešas jūdzes pa apvedceļu līdz
kaimiņiem». Koncerts.
3.35 ««Amber Songs». Kora «Kamēr...» koncerts».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».* (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «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 «Makšķerēšanas noslēpumi».
11.30 «Sporta studija».
12.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.45 «Motociklisti».*
13.15 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16 kadetiem».
Latvija – Bosnija un Hercegovina.
15.15 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
15.55 «Virzība uz pašpietiekamību». Dokumentāla filma.
17.05 «Leones dzīve». Itālijas seriāls. 5.sērija.
19.00 «Baltijas ceļa 25.gadadiena». Ziņu speciālizlaidums.
19.15 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
19.45 «Lanževēna burvju triki 3». 12. un 13.sērija.
20.45 «Midsomeras slepkavības 8». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
22.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 20.sērija.
23.20 «Bagātību sala». Piedzīvojumu filma. 2012.g. 1.sērija.
1.00 «Intars Busulis@Abonementa orķestris «CitāC»».*
3.10 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 25.sērija.
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 50.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.10 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 12.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Dzīves krustcelēs». 10.sērija.
12.00 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 2.sērija.
13.00 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 23.sērija.
14.00 «Līgavas medusmēnesis». ASV melodrāma. 2011.g.
15.55 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Roze starp ērkšķiem». Vācijas melodrāma. 2006.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 «Noziegumam pa pēdām: Ķeltu mīkla». ASV detektīvfilma.
23.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.45 «Atlants iztaisnoja plecus. 1.daļa». ASV fantastikas drāma.
3.10 «LNT brokastis».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 1.sērija.
5.40 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
6.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.55 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.25 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.20 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
9.15 «Leģendas par «Chima»». Animācijas seriāls.

10.00 «Autoziņas».
10.30 «Iespējams tikai Krievijā 2». Amatiervideo raidījums.
11.05 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.10 «Mīlestība savvaļā». ASV realitātes šovs. 2011.g. 8.sērija.
14.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
15.10 «Pidžamu balle». ASV komēdija. 2004.g.
17.05 «Bīstamās kāzas». ASV komēdija. 2003.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Simpsonu filma». ASV animācijas filma. 2007.g.
21.10 «Princese pret pašas gribu 2». ASV romantiska komēdija.
23.30 «Universālais kareivis. Atmaksas stunda».
Spraiga sižeta filma.
1.40 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 24. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 4.sērija.
7.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Nepieradinātā Amerika». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Man pieder tas, ko sauc par laimi».*
Grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts.
16.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
17.00 «Lielo ezeru dzīlēs». Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 «Tēvs uz pārbaudes laiku». Vācijas romantiska komēdija.
20.30 «Panorāma».
21.40 TV PIRMIZRĀDE! «Kaisles noziegumi». Zviedrijas daudzsēriju krimināldrāma. 2013.g. 1.sērija. (ar subt.).
23.20 «Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
0.15 «Rošvilu māja. Māja baiļu varā». Francijas vēsturiska
ģimenes drāma. 2010.g. 4.sērija. (ar subt.).
2.05 «Vidzemes koncertzāles atklāšana Cēsīs».*
3.55 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
4.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
5.00 «Dzimtas detektīvs».* Jurjānu dzimta (ar subt.).

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

JELGAVĀ

(Latvijas Republikas izglītības iestādes
reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)

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

SIA «KULK» piedāvā darbu

bilancspējīgai(-am) grāmatvedei(-im).

Vēlamas iemaņas darbā ar «Horizon» grāmatvedības
programmu. CV un pieteikuma vēstuli ar norādi
«Grāmatvedis(-e)» sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.

Plastmasas cauruļu ražotne SIA «Evopipes» aicina darbā

Preču iesaiņotāju

Prasības kandidātiem:
• vismaz vidējā izglītība;
• vēlama autoiekrāvēja vadītāja apliecība;
• laba fiziskā sagatavotība;
• augsta atbildības sajūta.
Uzņēmums piedāvā:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• darbu maiņās;
• mūsdienīgu darba vidi;
• sociālās garantijas;
• izaugsmes iespējas.

Noliktavas darbinieku(-ci)
Darba pienākumi:
• pasūtījumu komplektēšana un iekraušana;
• ienākošo kravu izkraušana un pieņemšana;
• ienākošās kravas pārpakošana.
Prasības kandidātiem:
• vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
• pieredze un vēlme strādāt noliktavā;
• autoiekrāvēja tiesības un pieredze darbā ar autoiekrāvēju;
• ātrums un precizitāte darba pienākumu izpildē;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas.
Uzņēmums piedāvā:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• mūsdienīgu darba vidi;
• sociālās garantijas;
• izaugsmes iespējas.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu info@evopipes.lv
vai iesniegt personīgi SIA «Evopipes» Langervaldes ielā 2A,
Jelgavā, LV-3002, ar vakances norādi. Tālrunis 63094300.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

LTV7
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.31 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā». Pārraide no Cīrihes.
14.10 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 25.sērija.
15.05 «Leones dzīve». Itālijas seriāls. 5.sērija.
16.55 «Bellas Austrālija». Romantiska komēdija. (ar subt.).
18.40 «17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Latvijas studentu koncerts.
20.10 TIEŠRAIDE! «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā
U-16 kadetiem».
22.20 «Alpu klīnika». Daudzsēriju filma. 4.sērija. (ar subt.).
0.00 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
0.30 «Bagātību sala». Piedzīvojumu filma. 2012.g. 1.sērija.
2.05 «Imanta–Babīte pietur...»*
3.40 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
4.10 «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā».
Latvija – Slovākija.

LNT
5.00 «Karamba!»
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.55 JAUNUMS! «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls.
6.15 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 13.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 11.–13.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Ražots Eiropā 3».

11.30 «Noziegumam pa pēdām: Ķeltu mīkla». ASV detektīvfilma.
13.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
Austrālijas seriāls. 13.sērija.
14.50 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 3.spēle.
15.50 «Dzintara dziesmas 3».
16.50 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Seriāls. 5. un 6.sērija.
23.00 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 18.sērija.
0.00 «Spartaks». ASV piedzīvojumu drāma. 2004.g. 1.sērija.
1.35 «Mana bijušā drauga kāzas». Vācijas romantiska komēdija.
3.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
Austrālijas seriāls. 13.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 2.sērija.
5.40 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 13. un 14.sērija.
6.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.55 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.25 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.15 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.00 «Princese pret pašas gribu 2». ASV romantiska komēdija.
16.15 «Simpsonu filma». ASV animācijas filma. 2007.g.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 ««Lieta izbeigta, vainīgo nav.»
Nāves gadījumi Latvijas cietumos».
20.10 TV PIRMIZRĀDE! «Tors». ASV un Kanādas animācijas filma.
22.25 TV PIRMIZRĀDE! «Lācara projekts». ASV trilleris.
0.35 «Dženiferas augums». ASV šausmu komēdija.
2.25 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
3.15 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 2.sērija.
4.05 «TV3 ziņas».
4.15 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 13. un 14.sērija.

7

«Vārds uzņēmējiem»
Bērnu apģērbu, apavu un aksesuāru
tirdziņš «Hercogā»

31. augustā no plkst.10 līdz 14 ģimenes restorānā «Hercogs»
notiks bērnu apģērbu, apavu un aksesuāru tirdziņš.
Stūrītis «Dāvinu» – dāvini noderīgas lietas citiem!
Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 29. augustam, sūtot
pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas – pa tālruni 26456942.

ANGĻU VALODAS STUDIJA
aicina pieteikties

angļu valodas skolotāju
ar labām angļu valodas zināšanām
pusslodzes vai pilnas slodzes darbam Jelgavā
ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikuma CV sūtīt pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis 26456942.
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Pasākumi pilsētā
 22. augustā no pulksten 22 līdz 2
– zaļumballe ar grupu «Apvedceļš». Biļešu
cena – € 3 (Uzvaras parkā).
 23. augustā pulksten 11 – Staļinisma
un nacisma upuru atceres diena. Piemiņas
brīdis Svētbirzī.
 PĀRCELTĀ IZRĀDE! 24. augustā pulksten 17 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde:
J.Jaunsudrabiņš «Jo pliks, jo traks». Režisori
A.Bolmanis, A.Matisons. Biļešu cena –
€ 3; 2 (Uzvaras parkā). Izrāde pārcelta no
31. jūlija, iegādātās biļetes ir derīgas pārceltajai izrādei vai apmaināmas kultūras
nama kasē.
 25. augustā pulksten 18 – seminārs
vecākiem «Sāksim skolas gadu droši».
Izglītojošs seminārs vecākiem, kā atturēt bērnus no kaitīgiem ieradumiem
– alkohola, smēķēšanas, psihotropajām
vielām. Vecāku paraugs. Pozitīvas alternatīvas. Cik svarīgi ir maksimāli piepildīt
bērna dienas režīmu, kā to izdarīt un
kā kontrolēt. Drošs ceļš no skolas līdz
mājām (Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā).
 30. augustā pulksten 10 – ekskursija ar
autobusu «Ciemos pie pārtikas amatniekiem» (sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa). Pieteikšanās pa tālruni 63005447.
 30. augustā pulksten 13 – ekskursija
pa Jelgavu «Atklāj pašmāju garšas noslēpumus!» (sākums no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa). Pieteikšanās pa tālruni
63005447.
 30. augustā – XIV Vispārējie Latvijas
Piena, maizes un medus svētki (Raiņa
parkā), XII piena paku laivu regate (Lielupē,
promenādē). Pieteikties piena paku laivu
regatei var līdz 15. augustam. Nolikums
un pieteikuma anketa – www.kultura.
jelgava.lv.

Izstādes
 Augustā – A.Ozola 65. jubilejai veltīta
personālizstāde, gleznas (kultūras namā).
 Līdz 17. augustam – Ulda Zemzara
gleznu izstāde «Vecumvecais reālisms»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 17. augustam – Gunta Švītiņa
darbu izstāde «Ikdiena un citas dienas»
(pasteļi, fotogrāfijas, datorgrafika) (Ādolfa
Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 18. augustam – Tērvetes starptautiskā plenēra dalībnieku gleznu izstāde.
Apskatāms Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas,
Krievijas, Itālijas, Vācijas, Bulgārijas, Gruzijas
un Ukrainas mākslinieku veikums (k/n 1.
un 2. stāvā)
 Līdz 31. augustam – pulksteņu izstāde
«Rit laika rats…» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).

notikumi
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Kaspars Roga dziesmām vārdus
neraksta, bet kinoscenārijus – gan
 Ilze Knusle-Jankevica

No septembra Dailes teātra
Mazajā zālē būs skatāma
izrāde «Skudru sprints», kas
atklāj likumsakarības starp
cēloņiem un sekām. Izrāde
tapusi pēc grupas «Prāta vētra» bundzinieka jelgavnieka
Kaspara Rogas kinoscenārija.
«Redzēsim, vai izrādei būs
garais vai īsais mūžs,» saka
mūziķis.
Kinoscenārija oriģinālnosaukums
bija «Sapņu grāmata», un tā radīšanā
Kaspars iedvesmojās no kinorežisora
Jāņa Skulmes idejas par blociņu, kurā
ierakstītas vēlmes piepildās. «Jānim bija
ideja, bet nebija scenārija, un tā tapa
mana versija par šo ideju. Tas ir stāsts
par cēloņu un seku likumsakarībām, par
cilvēku savstarpējām attiecībām, par to,
ka katrai rīcībai ir sekas,» tā mūziķis.

Raksta Āfrikā

Kinoscenāriju Kaspars rakstījis Āfrikā,
kur bija aizbraucis atpūsties pie drauga.
«Dzīvoju zaru būdā pie okeāna, nav ne
elektrības, nekā. Elektrību ražo ģenerators. Uzlādēju savu kompjūteru un četras
piecas stundas dienā rakstu,» tā par pašu
procesu Kaspars stāsta intervijā žurnālā
«Una». «Jelgavas Vēstnesim» viņš lēš,
ka, intensīvi strādājot, scenārijs tapis
apmēram divu mēnešu laikā, bet pēc tam
sekojis apmēram pusgadu ilgs nesteidzīgs
rediģēšanas un īsināšanas darbs. «Nācās
krietni saīsināt, jo vienmēr jau saraksta
vairāk nekā vajag. Pie pēdējās redakcijas
strādāju kopā ar māsu Indru Rogu un
viņas vīru režisoru Mihailu Gruzdovu.
Miša no mana darba iedvesmojās un
piedāvāja to pārvērst lugā un iestudēt. Tā
kā viņš ir ļoti labs dramatiskais režisors,
man nebija šaubu,» neslēpj K.Roga. Pie
darba dramatizējuma strādāja Dailes
teātra aktieris Artūrs Dīcis, ko daudzi
varbūt atceras kā Ediju Āboliņu TV
seriālā «Ugunsgrēks».

Uzrunā svaigais skatījums

Dailes teātra režisors M.Gruzdovs, ko
ģimenē dēvē par Mišu, stāsta, ka Kaspara darbs viņu uzrunājis ar savu svaigo
skatījumu uz dzīvi. «Jā, profesionāli šajā

«Izrāde «Skudru
sprints» ir stāsts
par cēloņu un seku
likumsakarībām
– savārīt ziepes
cilvēks var arī tad, ja
viņam nav brīnumu
blociņa,» tā par Dailes teātra izrādi, kas
tapusi pēc viņa scenārija, saka grupas
«Prāta vētra» mūziķis
Kaspars Roga.
Foto: Kaspars Kviesis
darbā varbūt bija kādas nepilnības, bet
tas bija uzrakstīts talantīgi un atklāja
svaigu šodienas skatījumu uz pasauli un
dzīvi,» tā režisors. Viņš atklāj, ka lugas
darbība notiek Francijā, Parīzē. «Stāsta
centrā ir divi brāļi – viens ir pareizais, bet
otrs visur vazājas. Ir meitenes, mīlestība,
mistika,» ieskicē M.Gruzdovs, sakot, ka
kaut kādā ziņā šo darbu varētu salīdzināt ar Mihaila Bulgakova «Meistaru un
Margaritu».
Viņš neslēpj, ka, dramatizējot darbu,
nācās ieviest dažādas izmaiņas – kaut ko
izmest, ieviest jaunus tēlus. «Kinoscenārijs ir cits žanrs, bet teātrim ir sava valoda,» skaidro režisors. Kaspars pret to, ka
viņa sākotnējais teksts ticis pārveidots,
izturas ar sapratni. «Tas ir tikai normāli,
ka kaut kas mainās, jo savu artavu dod
arī aktieri, režisors, vide, ierobežotais
spēles laukums. Dramatizējot darbu,
mainās tikai instrumenti, nevis doma,»
uzskata mūziķis, uzsverot: vienu lietu
var parādīt daudz un dažādos veidos. «Arī
«Skroderdienas Silmačos» iestudē katrs,
kas grib,» nosmej K.Roga.
Izrādē skan arī mūzika – Rūdolfa
Macata oriģinālmūziku spēlēs Rūdolfs
Macats (taustiņinstrumenti), Artis Orubs
(sitaminstrumenti) un Reinis Ozoliņš

(bass). «Lugā valda džeza atmosfēra,
tāpēc arī skan džezs,» stāsta režisors
M.Gruzdovs. Uz jautājumu, kāpēc netika
izmantota grupas «Prāta vētra» mūzika,
režisors nosaka: ««Prāta vētrai» ir cita
jūtu daba.»
Jāpiebilst, ka luga pirmizrādi piedzīvoja 7. jūnijā Cēsīs Vidzemes koncertzāles
atklāšanā un no 26. septembra būs
redzama arī Dailes teātra Mazajā zālē.
K.Roga atzīst, ka pirmizrādē sajūtas bija
ļoti labas. «Visus lielos pārdzīvojumus jau
biju izdzīvojis mēģinājumos, kas notika
Dailes teātrī, un uz pirmizrādi jau biju
mierīgs,» stāsta mūziķis. Viņš tic, ka skatītāji izrādi Cēsīs uzņēmuši ar atsaucību,
tomēr tas, vai cilvēkiem tā patīk vai ne,
jāprasa skatītājiem pašiem.

Plānota arī filma

Kaspars atklāj, ka līdz šim viņam ir
bijusi neliela saskare ar literatūru un
rakstīšanu – viņš jau ir uzrakstījis vienu
kinoscenāriju «Mītavnieku piedzīvojumi», bet tas ir bez dialogiem un nav
ekranizēts. Šis ir otrais kinoscenārijs.
Tiesa, izrādei ir citādāks nosaukums
nekā scenārijam. «Tā kā Jānis Skulme
gribēja paturēt savas idejas nosaukumu, izrādei izdomājām citu – «Skudru

Jelgavnieces novērotie «pingvīni» saņem balvu
 Ilze Knusle-Jankevica

Māksliniece Kate Seržāne saņēmusi ziņu no 9. Starptautiskās
zīmējumu biennāles Pilzenē,
Čehijā, rīkotājiem, ka divi viņas
darbi godalgoti un tiks iekļauti
izstādē. «Šis ir pasaulē vērienīgākais un arī vienīgais monohromā zīmējuma konkurss.
Tajā piedalos piekto reizi, un,
lai gan vienmēr esmu tikusi pie
balvām, šī ir īpaša atzinība, jo
ir tikai stāvu zemāka par galveno balvu «Grand Prix»,» saka
māksliniece.
Kate konkursam bija iesniegusi trīs lielformāta darbus, no kuriem divi – «Savējie
I» un «Savējie II» – tiks godalgoti izstādes
atklāšanas dienā. «Ieguldīts ir zvēra darbs.
Pēc izstādes Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī man bija tikai divas nedēļas
laika, lai uztaisītu šos darbus. Es strādāju
nonstopā un pati īsti neticēju, ka paspēšu
laikā. Kad četras stundas zīmē, stundu paguli, piecas stundas atkal zīmē, atkal stundu
paguli, sajūk ne tikai dienas – sajūk pilnīgi
viss,» par darbu tapšanu stāsta Kate. Viņa
teic, ka konkursa darbos ir daudz smalkuma un tie ir milzīgi tamborējumi.
Kad jautāju, kas ir attēlots Kates zīmējumos, viņa atbild: «Es zīmēju zīmes, ko
uz ledus atstāj pingvīni.» Un tie nav putni
pingvīni, bet gan zemledus makšķernieki,

kurus arī mēdzot dēvēt par pingvīniem.
Ideja māksliniecei radusies apmēram pirms
četriem gadiem, un viņa sākusi savus pētījumus un ekspedīcijas, lai labāk iepazītu zemledus makšķerniekus. «Tas, kas redzams
manos zīmējumos, ir skats no augšas – jumta, tilta. No zemes to redzēt nevar,» atklāj
māksliniece. Viņa zemledus makšķerniekus
vērojusi, kad vien bijis iespējams – no dažādiem tiltiem pār Lielupi, arī uz Daugavas,
braucot vilcienā uz Rīgu. «Savdabīgākais
bija, kad braucu no rīta vilcienā uz Rīgu un
uz dzelzceļa tilta ieraudzīju, ka, jā, viņi sēž
uz Daugavas ledus! Izkāpjot stacijā, gaidīju
pirmo vilcienu, kas dosies pretējā vilcienā,
kāpu iekšā un braucu līdz Torņakalnam,
lai varētu visu labāk apskatīt. Ideāli, ja vilciens uz dzelzceļa tilta aizkavējas – reizēm
tā mēdz gadīties,» stāsta Kate. Vēl viņa
ziemā kāpusi uz slēpēm un devusies ciemos
pie zemledus makšķerniekiem, bet viņu
uzticību iekarojusi tikai ar laiku – tad arī
viņi sākuši stāstīt par sevi, saviem piedzīvojumiem. Māksliniece norāda: kaut arī ideja
radusies agrāk, tikai tagad viņa sajutusi, ka
tehniski spēs to izdarīt, jo tas esot ļoti sarežģīts darbs. «Tehnika, kādā darbi veidoti,
nepieļauj nekādus labojumus, tāpēc idejai
un redzējumam jābūt skaidriem. Tāpēc
top skices, lai atrastu labāko kompozīciju,»
stāsta Kate. Konkursam viņa nosūtījusi trīs
darbus – triptihu –, jo tā ir viņas īpatnība:
savas idejas māksliniece visbiežāk spēj
izpaust tieši trīs darbu kombinācijā. «Nezinu, kāpēc, bet tas trīs man ir. Pati smejos,

Foto: no Kates Seržānes arhīva

ka manas idejas ir tik sarežģītas un lielas,
ka to izpaušanai man vajag trīs lapas,» tā
māksliniece. Konkursa darbi ir lielformāta
zīmējumi – 100x70 centimetri.
Organizatori informē, ka kopumā konkursam bija iesūtīti 1669 darbi no 461
mākslinieka, pārstāvot 44 valstis. Starptau-

Starp savas izstādes atklāšanu Jelgavā un dalību
plenērā Šauļos māksliniece
Kate Seržāne triecientempā divu nedēļu laikā īstenoja savu ideju un uzlika
uz papīra gadiem vērotos
zemledus makšķerniekus
un viņu uz ledus atstātās
pēdas. Šie darbi – «Savējie
I» un «Savējie II» – godalgoti pasaulē lielākajā
monohromā zīmējuma
konkursā – 9. Starptautiskajā zīmējumu biennālē
Pilzenē, Čehijā.

tiska žūrija, kuras sastāvā bija Slovākijas,
Ungārijas, Portugāles, Čehijas, Vācijas,
Polijas augstskolu profesori un mākslas zinātnieki, biennālei izraudzījās 129
mākslinieku 153 darbus (pārstāvētas 32
valstis). «Pēdējos gados biennālei iesūtīto
darbu skaits aug, bet iespējas tos eksponēt

sprints»,» stāsta Kaspars. Interesi par
viņa darbu izrādījusi arī kāda Krievijas
producentu kompānija, ar kuru kopā
tiek strādāts pie scenārija slīpēšanas un
pilnveidošanas. Kaspars norāda, ka esot
plānots arī uzņemt filmu, bet pagaidām
nav zināms, kad tas būs un vai filmēšana
notiks Krievijā vai Francijā, kur norisinās
stāstā aprakstītie notikumi.
Uz jautājumu, vai tiešām Kaspars nav
sarakstījis vārdus nevienai no «Prāta
vētras» dziesmām, viņš nosaka, ka nav
jau dzejnieks un grupas repertuārā
dziesmu ar viņa vārdiem nav. «Ir dažas
dziesmas, kurām tekstus esam rakstījuši
visi kopā, piemēram, gabalam «Lantern»,
bet atsevišķas dziesmas tikai ar maniem
vārdiem mums nav,» tā viņš.
Kaspars atzīst, ka patiesībā scenāriju
rakstīšanu uztver kā daļu no savas aizraušanās ar kino, nevis literatūru, un
pieļauj, ka nākotnē taps vēl kāds darbs.
«Galvā domas man ir, bet negribas neko
teikt – tukša muca tālu skan. Bet man
tas interesē, patīk un uzrunā, tāpēc es
noteikti vēl kaut ko mēģināšu,» tā viņš.
Jaunus darbus no Kaspara gaida arī viņa
atbalstītāji. «Es viņam uzdāvināju vienu
grāmatu ar cerību, ka tā viņu iedvesmos
jauniem darbiem,» neslēpj M.Gruzdovs.

VIEDOKLIS
Māris Brancis,
Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs:
«Vispirms man ir liels prieks par šo uzvaru
– apbalvojumu. Kate ir viena no retajām jaunās
paaudzes grafiķēm, kura nodarbojas tikai ar
zīmējumu, pie tam vienu no tā specifiskām
tehnikām – sēpijas zīmējumu. Būdama ļoti
izvēlīga un prasīga kā pret sevi (galvenokārt), tā
citiem, viņa izvēlas tikai to sēpiju, kas ir darināta
no dabiskajiem materiāliem, kas dod īpašu
nokrāsu. Kati piesaista reālā pasaule, reālās formas. Nekas nav izdomāts vai safantazēts. Viņa
strādā no dabas. Kate ir zīmējumu entuziaste,
par ko varēju pārliecināties Jelgavas mākslinieku plenērā Spārē, kurā gan viņa izmantoja
ogli un citus materiālus. Viņas apdāvinātību
pastiprina lielās darba spējas un rūpība. Lai
viņai veicas arī turpmāk!»

– sarukušas: agrāk viņiem bija vairākas
izstāžu zāles, bet nu palikusi tikai viena.
Tāpēc nereti no katra mākslinieka izvēlas
pa vienam darbam. Bet šogad tiks izstādīti
divi mani darbi,» priecīga par sasniegto ir
Kate.
Izstādes atklāšana paredzēta 8. oktobrī,
un K.Seržāne ir uz to ielūgta. Māksliniece
cer, ka viņai izdosies turp aizbraukt – ne
tikai tāpēc, lai saņemtu balvu. «Apskatīt
klātienē pārējos darbus – tā ir vērtība,»
viņa saka. Izstāde Pilzenes domes ēkā būs
apskatāma līdz 16. novembrim, bet pēc tam
godalgotie darbi ceļojošajā izstādē tiks rādīti
arī citviet pasaulē. «Tā kā Pilzene 2015.
gadā būs Eiropas Kultūras galvaspilsēta,
iespējams, biennāles darbi tiks izmantoti
un popularizēti vēl kaut kā,» spriež māksliniece.

