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pieminēs
Jelgava gatava palielināt algas Svētbirzī
staļinisma un
nacisma upurus
pirmsskolas pedagogiem
 Jana Bahmane

Otrdien, 23. augustā,
pulksten 14 Svētbirzī
notiks staļinisma un
nacisma upuru piemiņas brīdis.
Klātesot Jelgavas pilsētas
domes vadībai, pie piemiņas
akmens tiks nolikti ziedi.
Pēc atceres brīža dalībnieki aicināti doties uz sporta
kompleksa «Zemgale» kafejnīcu, kur notiks sarunas un
dalīšanās atmiņās. Piemiņas

pasākumu aicināts apmeklēt
ikviens interesents.
Šogad aprit 77 gadi kopš
Molotova–Rībentropa pakta
parakstīšanas, sadalot PSRS
un Vācijas ietekmes sfēras
Austrumeiropā, kā arī 27 gadi
kopš Baltijas ceļa, kad 1989.
gada 23. augustā apmēram
divi miljoni cilvēku simboliski
atspoguļoja Baltijas valstu
vienotību, veidojot apmēram
600 kilometru garu dzīvo ķēdi,
kas savieno Baltijas valstu
galvaspilsētas – Tallinu, Rīgu
un Viļņu.

Tirgus saņem viena
investora pieteikumu
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: Austris Auziņš
 Jānis Kovaļevskis

Jelgavas pilsētas domes Izglītības un
sporta komitejas sēdē
otrdien, 16. augustā, atbalstīts lēmumprojekts paaugstināt
pirmsskolas pedagogu
minimālo algas likmi līdz 620 eiro no 1.
septembra. Tas stāsies
spēkā pēc izskatīšanas
25. augusta domes
sēdē.
Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
uzsver, ka pārplānot pilsētas
budžetu gada vidū ir sarežģīti,
tomēr līdzekļi pirmsskolas pedagogu atalgojuma pieaugumam

tiks nodrošināti. «Vienmēr esam
uzsvēruši, ka izglītība ir mūsu
prioritāte, un pirmsskola ir
visa pamatā, tādēļ nevarējām
pieļaut situāciju, ka pirmsskolas
pedagogi paliktu ārpus vienotās
atalgojuma sistēmas. Ar 1. septembri pašvaldības pirmsskolas
pedagogu atalgojuma likme būs
620 eiro apmērā par 40 stundām
nedēļā, bet katra pedagoga darba
samaksa būs tieši atkarīga no
viņa darba slodzes,» skaidro
A.Rāviņš.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes
strādā 12 stundu darba režīmā –
katru darba dienu no pulksten 7
līdz 19, un pirmsskolas izglītības
skolotāju darba slodze tiks plānota tā, lai pedagoģisko procesu
visas dienas garumā vadītu pe-

dagogs ar atbilstošu izglītību un
profesionālo kvalifikāciju.
Jūlija sākumā valdībā pieņemtie Ministru kabineta noteikumi
paredz, ka no valsts budžeta
finansēto pirmsskolas pedagogu
zemākā atalgojuma likme pieaugs no 420 eiro par darba slodzi
30 stundas nedēļā līdz 620 eiro
par 40 darba stundām nedēļā.
No valsts budžeta tiek finansēti
tikai tie pirmsskolas pedagogi,
kuri nodrošina piecus un sešus
gadus veco bērnu apmācību, bet
pārējo pirmsskolas pedagogu algas tiek maksātas no pašvaldības
budžeta – tieši tāpēc dome lems
par algu palielinājumu visiem
pirmsskolas skolotājiem. Tāpat
pašvaldība gatava lielākas algas
nodrošināt arī pirmsskolas iestāžu vadītājiem un viņu vietnie-

kiem. To iestāžu, kurās ir vairāk
nekā 181 bērns, vadītājiem algas
likme noteikta 900 eiro apmērā,
bet pārējiem – 850 eiro, savukārt vietnieku algas likme no 1.
septembra būs 700 vai 750 eiro
atkarībā no bērnu skaita iestādē.
Kopumā izmaiņas skars vairāk
nekā 200 pirmsskolas izglītības
sistēmā strādājošo pedagogu.
Jāpiebilst, ka saistībā ar
pirmsskolas pedagogu atalgojuma pieaugumu nākamajā domes
sēdē tiks lemts arī par dotācijas
paaugstināšanu privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm
no pašreizējiem 159 līdz 170 eiro.
Šogad tas no pašvaldības
budžeta papildus prasīs 156
tūkstošus eiro, bet nākamgad
šim mērķim budžetā papildus būs
nepieciešami 469 tūkstoši eiro.

Iesvēta atjaunoto 3. Jelgavas kājnieku pulka karogu
 Jana Bahmane

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā otrdien notika svinīga atjaunotā Kurzemes divīzijas 3. Jelgavas kājnieku pulka karoga iesvētīšanas
ceremonija. Karogu, sagaidot Latvijas valsts 100.
gadadienu un atzīmējot Latvijas Zemessardzes dibināšanas 25. gadadienu, atjaunoja Zemessardzes
52. bataljona veterāni, godinot savus priekštečus,
kas dienējuši 3. Jelgavas kājnieku pulkā.
Šī karoga iesvētīšana Jelgavas muzejam ir īpaši nozīmīgs
notikums, jo agrāk šeit atradās
Zemgales muzejs, kurā glabājās

daudz vēstures liecību par 3.
Jelgavas kājnieku pulku. Vēlāk
daļa krājuma tika nodota Latvijas Kara muzejam, taču tālākās

priekšmetu gaitas ir grūti izdibināmas. 3. Jelgavas kājnieku
pulka atjaunotais karogs šonedēļ
simboliski atgriezās savā mājvietā – Jelgavā. «Lai šis karogs
ir kā veltījums un cieņas apliecinājums Latvijas valsts brīvības
cīnītājiem un kalpo kā simbols
militāri vēsturiskos pasākumos,»
karoga nozīmīgumu izcēla virsleitnants Jānis Oļģerts Melnis.
Darbs pie 3. Jelgavas kājnieku
pulka karoga nav bijis viegls
vēstures liecību trūkuma dēļ
– saglabājušies vien neskaidri

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

Pagājušajā piektdienā
noslēdzās pašvaldības
kapitālsabiedrības SIA
«Jelgavas tirgus» privāto investoru pieteikšanās. Jau šodien tiks
sasaukta SIA «Jelgavas
tirgus» dalībnieku ārkārtas sapulce, kurā
tiks izskatīti noteiktajā
termiņā saņemtie iesniegumi.
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrisko attiecību
pārvaldes vadītājas vietniece
Egita Veinberga norāda, ka
noteiktajā termiņā tika saņemts
viens investīciju pieteikums un
viens iesniegums ar lūgumu pagarināt pieteikumu iesniegšanas
termiņu. «Tā kā par grozījumiem
pamatkapitāla palielināšanas
noteikumos, tajā skaitā par pieteikumu kapitāla daļu iegūšanai
iesniegšanas termiņa pagarinājumu, var lemt tikai kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē, saskaņā
ar Publiskas personas kapitāla
daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu 18. augustā

sasaukta SIA «Jelgavas tirgus»
dalībnieku ārkārtas sapulce,
kurā tiks izskatīti saņemtie iesniegumi,» viņa skaidro.
Uzņēmums SIA «ERA2K TT»,
kas iepriekš bija paudis gatavību
ieguldīt līdzekļus tirgus attīstībā,
laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»
apstiprina, ka iesniedza investīciju piedāvājumu. Kā iepriekš
bija paudis uzņēmuma īpašnieks
Vladimirs Šalajevs, uzņēmums
ir gatavs ieguldīt, lai pilsētā
būtu moderns tirgus un konkurētspējīgs tirdzniecības centrs,
iespējams, arī kino.
Jāatgādina, ka pašvaldība apstiprināja SIA «Jelgavas tirgus»
pamatkapitāla palielināšanas
noteikumus, kas paredz piesaistīt privāto investoru, kurš būtu
gatavs piedalīties ar 800 000 eiro
un nodrošināt, ka trīs gadu laikā
tirgus no tagadējās vietas tiek
pārcelts uz jauno vietu Zemgales
prospektā 19A, kur atradīsies arī
tirdzniecības centrs un autoosta.
Vienlaikus paredzēts paplašināt
Sporta ielā esošo stāvvietu, jo
paredzams, ka pēc tirgus un
autoostas pārcelšanas līdzās
dzelzceļa stacijai automašīnu
plūsma tur krietni pieaugs.
Foto: Austris Auziņš

fotoattēli, kas atspoguļo pēc
mākslinieka Reinholda Kasparsona meta radīto karogu, taču
darbā pie karoga vēsturiskās
atveides palīdzējis sabiedriskais
un kultūras darbinieks vēstures
entuziasts Gunārs Kušķis, kurš
izstrādājis pētījumu «Latviešu
militāro vienību karogi 1915 –
1940». Karogu izveidojusi tekstilmāksliniece Dagnija Grauduma, kas strādājusi arī pie Cēsu
rotas, Jātnieku nodaļas un citu
karogu atveides.
Turpinājums 3.lpp.
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Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Ceturtdiena, 2016. gada 18. augusts

Bedres izvešana
vai pilsētas
kanalizācija?
Šobrīd «Jelgavas ūdens» turpina ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanu pilsētā – sākusies jau piektās kārtas plānošana uzņēmuma īstenotajam projektam,
kura laikā Jelgavā daudzās ielās, kur līdz šim tādas iespējas nebija, tiks izbūvēti
pilsētas kanalizācijas un, iespējams, arī ūdens tīkli. Tomēr, kā liecina statistika,
ielās, kur ūdensvads vai kanalizācijas tīkli izbūvēti pirmajās trīs projekta kārtās,
tiem pieslēgtas ir aptuveni 60 procenti māju. Tātad 40 procenti māju īpašnieku
vai nu vēl tikai domā par pieslēguma izveidi, vai arī pagaidām nolēmuši neizmantot pilsētas piedāvātās iespējas.
«Jelgavas Vēstnesis» šoreiz aptaujāja Lietuvas šosejas apkaimes ielu iedzīvotājus,
lai izprastu viņu motivāciju – izmantot pilsētas ūdenssaimniecības pakalpojumus vai ne. Jāatzīst, kopumā iedzīvotāji novērtē «Jelgavas ūdens» paveikto un
vairumā gadījumu māju īpašniekiem, kuri nolemj par nepieslēgšanos pilsētas
kanalizācijai, vienīgais šķērslis ir nauda – ja būtu līdzekļi, viņi labprāt atteiktos
no sausās tualetes savā mājā. Visbiežāk finansiālas grūtības ir tieši pensijas
vecuma cilvēkiem, viņus neatbalsta arī atsevišķi dzīvojoši bērni, kuri gan varētu
būt ieinteresēti īpašuma vērtības paaugstināšanā, taču «nez vai tā māja viņus
nākotnē interesēs». Taču, kā uzsver «Jelgavas ūdens» Projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode, visbiežāk šādas mājas uzreiz pēc pārdošanas ir pirmās,
kuru jaunie īpašnieki vēlas, lai tiktu pieslēgta gan kanalizācija, gan ūdens. «To
mēs ļoti labi izjūtam – līdzko īpašumam mainās saimnieki, tā uzreiz arī ir vēlme
sakārtot komunikācijas. Līdz ar to prognozējam, ka perspektīvā šī procentuālā
attiecība 60 pret 40 noteikti mainīsies un to, kuri nepieslēdzas pilsētas tīkliem,
kļūs arvien mazāk.»
Pirms projekta pirmo četru kārtu uzsākšanas ielas, kurās izbūvēt kanalizāciju
vai ūdeni, uzņēmums visbiežāk izvēlējās pēc potenciālo pieslēgumu skaita,
neaptaujājot māju īpašniekus, cik gatavi viņi ir izmantot šo pakalpojumu. Šādu
aptauju uzņēmums ir veicis šā gada sākumā, strādājot pie projekta piektās kārtas
plānošanas, – 95 procenti no māju īpašniekiem, kas atbildēja uz aptaujas jautājumiem, izteica vēlēšanos pieslēgt savu īpašumu plānotajiem centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem un tāpat arī ūdensvada tīkliem, ja to izbūve tiks akceptēta
plānotā projekta piektās kārtas ietvaros. I.Strode uzskata – kaut arī šobrīd ir
atsevišķas ielas, kur salīdzinoši daudz īpašumu nav pieslēgti tīkliem, piektās
kārtas aptauja parāda pašreizējo iedzīvotāju viedokli, savukārt izbūvētajiem
tīkliem iespēja pieslēgties ir vairāku desmitu gadu garumā. «Mēs jau redzam,
kā situācija var mainīties – šodien cilvēks domā vienu, pēc gada – citu.»

Vilnis un Sofija no Griezes ielas:
«Šobrīd kanalizācijas pievads ir izbūvēts līdz
mūsu mājai – par to samaksājām ap 500 eiro,
bet tālākais process pagaidām ir apstājies, jo,
kā jau pensionāriem, liekas naudiņas nav. Padomājiet paši: ja pensija ir 200 eiro, bet projekts
maksā 200 eiro, topogrāfija 180 eiro – kā lai to
ātri izdara?! Protams, gribētos, jo tā bedre savu
smaku pa reizei dod – atbrauc bērni, mazbērni,
un nav jau patīkami. Šobrīd mums kanalizācija
divas reizes gadā ir jāizved – katra reize maksā
45 eiro, un arī tie ir izdevumi. Gribētos jau
smuku tualeti, bet esam aprēķinājuši, ka jāsakrāj ap 800 eiro, tad visu varētu ievilkt mājā
un vēl skaistu jaunu podu nopirkt. Bērni jau
arī nekādi palīgi nav – drīzāk mēs paši viņiem
palīdzam. Dēlam te ir darbs, te nav. Labi, ka

mums ir dārziņš – vismaz varam viņiem ar
ziemas krājumiem palīdzēt. Dzīves situācijas
katram atšķiras.»
Raina no Griezes ielas:
«Dzīvoju viena, un, cik nu manam mūžam
vajadzēs, pietiks ar to, pie kā esmu pieradusi, –
ar sauso tualeti. Vienai jau arī nevajag tik bieži
tualeti izvest – pietiek ar reizi divos gados,
un man tas ir salīdzinoši lēti. Māju jau esmu
norakstījusi meitai, bet pagaidām viņa nekādu
interesi nav izrādījusi – viņai pašai sava dzīve,
savs dzīvoklis, nezinu, vai maz māja interesē.
Pie žoga jau man tā aka novilkta ir, bet līdz
mājai vēl ir labs gabals, tāpēc domāju, ka lēti
tas nebūtu arī tad, ja meita sadomātu to kanalizāciju ievilkt.»
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Gaļina no Dīķa ielas:
«Mums gan ūdensvads pievilkts mājai, gan kanalizācija,
tikai mājas celtniecība vēl nav
pabeigta. Nu jau gan pēdējie
darbi vien palikuši – vannas
istabā pods tiek likts, tāpēc
ceru, ka rudenī varēsim slēgt
arī līgumu. Mājas celtniecības
process tik ātrs jau nav – no sākuma mēs cēlām, tagad – dēls.
Nu beidzot gals ir redzams.
Nav pat ko runāt – kā var celt
jaunu māju un ierīkot tajā
sauso tualeti?! Protams, ka
jāpieslēdzas pilsētas tīkliem!
Tiem, kas saka, ka tas ir dārgi,
es pajautātu: kas tad tagad ir
lēti? Par ērtībām ir jāmaksā.
Kaimiņš arī grib pieslēgties,
bet vēl nav to izdarījis. Nav jau
patīkama tā smaka no bedres.»

Agris no Vidus ielas:
«Biju viens no tiem, kurš aktīvi
iesaistījās un vāca parakstus, lai
mūsu ielā tiktu ievilkta kanalizācija. Tagad tas ir izdarīts, un kopš
pagājušā gada varam pieslēgties
pilsētas centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Protams, ir skaidrs,
ka simtprocentīgi visas mūsu
ielas mājas netiks pieslēgtas, jo,
kā daudzviet, arī mūsu ielā dzīvo
salīdzinoši daudz pensionāru,

kuriem tam nepietiek līdzekļu.
Pašam process jau tuvojas noslēgumam – projekts ir saskaņots, un
varēs sākties reāli darbi. Ap 1000
eiro kopējās izmaksas ir jārēķina,
bet manā gadījumā nauda nav
noteicošais – svarīgākas ir ērtības,
ko sniegs pilsētas kanalizācija.»

Jānis no Medus ielas:
«Es to izdarīju uzreiz – tiklīdz
mūsu ielā bija iespēja pieslēgties
kanalizācijai. Tā bedre tik ļoti bija
apnikusi! Kā lielāks lietus, bedre
iet pāri, smird… Šausmīgi! Mums
te ir ļoti zema vieta – salīdziniet
tās jaunās mājas, kas celtas pirms
divdesmit gadiem, un mūsu vecās,
kas celtas pirms 60 gadiem: tur,
kur mūsu mājām logi, jaunajām
tikai pamati sākas. Tāpēc mēs ļoti
izjūtam lietaino laiku. Agrāk mūsu
iela bija pārpurvojusies pļava –
varat iedomāties, kur tās mājas
stāv… Pat divu domu nebija, vai
jāpieslēdzas pilsētas kanalizācijai.
Vēl jo vairāk, ka ikmēneša izdevumi sanāk tādi paši kā pirms
tam – ja agrāk bedri izvedām divas
reizes gadā un tas maksāja ap 80
eiro, tad tagad katru mēnesi par
kanalizāciju «Jelgavas ūdenim»
maksājam sešus eiro, kas gadā ir
72 eiro. Turklāt atkrīt visas tās

šausmas – nekas nesmird, pāri
neiet, un var dzīvot kā cilvēks. Jau
tajā brīdī, kad uzzināju, ka mūsu
ielā tiks ierīkota kanalizācija, biju
priecīgs.»

Jānis no Elejas ielas:
«Neesmu vēl pieslēdzies – finansiāli tas nav lēti. Man gan
ir skaidrs, kas un kā jādara,
«Jelgavas ūdens» savus paziņojumus ir sūtījis, aptuvenā
skice mums arī ir, bet tagad uz
ziemu kaut kā negribas uzsākt
rakšanas darbus. Vajadzēja
darīt agrāk, bet tad es biju
ārzemēs, vasarā atkal citus
remontdarbus bijām ieplāno-

juši, tāpēc kanalizācija uz kādu ielā, dzīvojām kā tādi Dieva
laiku jāatliek.»
pamestie – nekā mums nebija,
tikai tik, cik paši izdarījām.
Jānis no Elejas ielas:
Tagad kanalizācija ievilkta,
«Kanalizācijai māju esmu ūdens arī. Tā bedre tomēr ir
pieslēdzis – paši visu izdarījām, baigā neērtība, tāpēc tas, ka pieun, kā saprotu tagad, kas pir- slēgsimies kanalizācijai, skaidrs
mais brauc, tas pirmais maļ, jo bija uzreiz.»
izrādās, ka tagad būvnoteikumi
mainījušies un pats tā vienkārši
Sagatavoja
tos darbus vairs nevar darīt.
Kristīne Langenfelde,
Bija laiks, kad mēs te, Elejas
foto Austris Auziņš

process nebija sarežģīts un izmaksas bija nedaudz virs 1000 eiro. Par
to, ka pieslēgsimies, šaubu nebija,
jo tas būtiski atvieglo mūsu dzīvi.
Lai gan sētā bija ieraktas sešas
kanalizācijas akas un līdz ar to
pietika, ja tās izvedām reizi gadā,
tik un tā pilsētas kanalizācija ir
daudz ērtāka – pašam neparko nav
Dzintra no Vidus ielas:
jālauza galva, arī izdevumi, ja tā rē«Mēs jau esam paspējuši pieslēg- ķina, ir diezgan līdzīgi kā iepriekš.
ties pilsētas kanalizācijai. Jāatzīst, Mēs jau izjūtam tās priekšrocības.»

Gundars no Medus ielas:
«Kā 2010. gadā, kad mums te bija
lieli plūdi, ūdens izlauzās caur
pamatiem un sāka iet pagrabā,
tā vēl tagad jūtam sekas. Gruntsūdeņi te ir ļoti augsti, vēl vieta
purvaina – rakām kaimiņam kanalizāciju, un desmit centimetri
no virskārtas bija kūdra! Arī pats,
savai mājai ievelkot kanalizāciju,
pamatīgi nopūlējos, jo pietrūka
pavisam nedaudz, lai gruntsūdeņi
aizskalotu visu manu rakumu.
Ja godīgi, mūsu ielā būtus nepieciešams izmantot gruntsūdeņu pazemināšanas sistēmu, lai
veiktu šādus rakšanas darbus,
bet tas ir ļoti dārgs pakalpojums,
ko tikai retais var atļauties. Par

to, ka kanalizācijai pieslēgsimies,
nešaubījāmies, jo parēķiniet –
tiklīdz lielākas lietavas, uzreiz
gruntsūdeņi augšā, bedre pilna,
iet pāri malām, tā jāved ārā. Bet
par izvešanu es maksāju, lai gan
pārsvarā tur ir tikai ūdens. Tad
nu sanāk, ka pasūtu izvešanas
mašīnu, kas no manas akas izsūknē ūdeni, bet maksāju kā par
kanalizāciju! Un man bedre bija
betonēta, citiem, kam nebija,
problēmas bija vēl lielākas. Tagad
maksājam apmēram astoņus eiro
mēnesī, un nekādu problēmu!»
Valērijs no Medus ielas:
«Mūsu ielā jau kādu pusotru
gadu var pieslēgties kanalizācijai,
bet pats to vēl neesmu izdarījis.
Projekts gan ir, aka arī ielikta,
bet kaut kā nepietiek laika, lai tos
praktiskos darbus izdarītu. Ērtāk
jau būtu – varbūt šoruden sanāks
to paveikt.»

ZIŅAS
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Zināms, kas vadīs
Biznesa inkubatoru
 Ilze Knusle-Jankevica

No deviņiem pretendentiem izraudzīts
Jelgavas Biznesa inkubatora vadītājs,
kurš savus darba
pienākumus sāks
pildīt 1. septembrī.
Šis amats uzticēts
Ņikitam Kazakevičam, informē Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra
(LIAA).
«Man ir pieredze ar Skandināvijas biznesa inkubatoriem,
un tieši to es vēlos iedzīvināt
Latvijas inkubatoros,» Ņ.Kazakevičs pamato savu dalību
konkursā. Viņš pretendējis uz
reģionālā biznesa inkubatora
vadītāja amatu, neprecizējot
inkubatoru, un LIAA piedāvājusi Jelgavu.
Ņ.Kazakevičs studējis uzņēmējdarbību un inovācijas
Dānijā, kur kopā ar vēl diviem studentiem no Latvijas
izveidoja uzņēmumu, kas
darbojās augstskolas inkubatora paspārnē. 2014. gadā viņi
pat saņēma nacionālā mēroga
Inovācijas balvu par aplikāciju epilepsijas slimniekiem.
Vēlāk uzņēmums pievienojās
biznesa un zinātnes parkam
«Incuba», kā arī iesaistījās
paša parka darbības nodrošināšanā.
Pēc studiju beigām Ņ.Kazakevičs ar domubiedriem
izveidoja jaunu uzņēmumu
Zviedrijā, kas darbojas IT un

personālvadības jomā. Šobrīd
viņš ir līdzīpašnieks šī uzņēmuma filiālei Latvijā.
«Lielākā atšķirība starp
Skandināviju un Latviju ir
informētības līmenis. Tieši uz
to es vēlos likt akcentu, jaunajiem uzņēmējiem vairāk piedāvājot izglītojošus pasākumus,
lai viņi labāk izprastu biznesa
procesus un būtu lemtspējīgāki,» jaunais vadītājs ieskicē
Jelgavas Biznesa inkubatora
darbības stratēģiju. Tāpat
lielu uzmanību viņš plāno
pievērst mentoru programmai un savstarpējo kontaktu
veidošanai, sakaru apmaiņai,
lai izveidotos platforma, kur
jaunajiem uzņēmējiem satikties, lai mācītos cits no cita un
palīdzētu viens otram.
Jāatgādina, ka jaunajā plānošanas periodā biznesa inkubatorus Latvijā administrēs
LIAA ar Eiropas finansējumu.
Jelgavā Biznesa inkubators
atradīsies Peldu ielā 7.

Skeitparkā līdzās Jelgavas Ledus hallei
tiek veikti pārbūves
darbi – tos par 18,9
tūkstošiem eiro veic
uzņēmums SIA «Mītavas koks». Kā informē
Jelgavas Ledus sporta skolas direktors
Aivars Zeltiņš, skeitparks apmeklētājiem
atkal varētu būt pieejams nākamās nedēļas beigās.
Rekonstrukcijas plāns paredz, ka skeitparks tiek veidots
divās zonās – viena zona atvēlēta riteņbraukšanas (BMX)

Foto: no Ņ.Kazakeviča
personīgā arhīva
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Īsi
 Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība aicina visus interesentus piedalīties
seminārā par sabiedrisko drošību
Jelgavā. Seminārs par sabiedrisko
drošību notiks 19. augustā pulksten
13 NVO telpās Pasta ielā 44, informē
biedrības valde. Papildu informāciju var
iegūt pa tālruni 26497501, 29659394.
 Zemgales NVO centrs aicina uz
sociālās uzņēmējdarbības darbnīcu,
kas notiks trešdien, 24. augustā,
no pulksten 10 līdz 14 NVO centrā
Lielajā ielā 15. Vietu skaits seminārā
ir ierobežots, tādēļ iepriekš jāpiesakās pa e-pastu uldis@zemgalei.lv.
Pasākuma mērķis ir attīstīt kompleksus
pasākumus sociālās uzņēmējdarbības
izglītības veicināšanai, galvenokārt
akcentējot dizaina domāšanas attīstīšanu. Darbnīcā tiks apskatītas metodes
un piemeklēti risinājumi ikvienam, kas
vēlas uzsākt sociālo uzņēmējdarbību.
Iniciatīvu atbalsta Eiropas Komisija.
 Latvijas Kaulu un saistaudu locītavu slimnieku biedrības Jelgavas
nodaļas biedriem lūgums ierasties uz
kopsapulci 26. augustā pulksten 13
Sarmas ielā 4. Kopsapulcē tiks izskatīts
jautājums par biedrības Jelgavas
nodaļas nākotni.

 Jana Bahmane

Vakar bērnu un jauniešu nometnes «Lediņi» teritorijā atklātas
5. starptautiskā koka
skulptūru simpozija
«Balti» gaitā radītās
funkcionālās koka
skulptūras, kurās šogad mākslinieki no
Latvijas un Lietuvas
iedzīvināja tēmu «Pasaku meža iemītnieki».
Simpozijā piedalījās divi Latvijas mākslinieki – Zigmunds
Bielis un Māris Gailis –, kā
arī mākslinieks no Lietuvas
– Tautvils Povilionis. Viņu
meistarīgajās rokās Lielupes
krastu, Raiņa ielas rekonstrukcijas un Pasta salas renovācijas
laikā nozāģētie koki pārtapa
unikālās koka skulptūrās, kas
iedvesmotas no baltu tautu
pasakām. M.Gailis strādāja pie
skulptūras «Baltais vērsītis»,
kas, pēc viņa teiktā, iemieso

konstrukcijām, otra – skeitborda konstrukcijām. Skeitparka zona riteņbraukšanas
konstrukcijām tiek veidota
pilnībā no jauna, bet skeitborda zonā atjaunotas esošās
konstrukcijas.
«Darbi nedaudz kavējās, jo
uzņēmumam SIA «Mītavas
koks» radās problēmas ar
materiālu sagādi, taču šobrīd
visas galvenās konstrukcijas
jau uzstādītas, atliek vien tās
saskrūvēt,» informē A.Zeltiņš.
Ja darbus neaizkavēs nelabvēlīgi laika apstākļi, tie varētu
noslēgties jau nākamās nedēļas
beigās.
Arī pēc pārbūves skeitparks  Sintija Čepanone
bez maksas būs pieejams ikvieNo 22. līdz 24. augusnam jelgavniekam.

jautru bērnu pasaku, kuras
patiesībā nemaz nav. ««Baltais
vērsītis» noder tad, kad visas
pasakas jau izstāstītas, bet
bērns tik un tā nedodas pie
miera. Tad atliek jautāt – vai tu
gribi dzirdēt pasaku par balto
vērsīti? Bērns noteikti teiks, ka
vēlas, bet stāstītājam vienkārši
ir prasmīgi jāizvairās no pasakas stāstīšanas, uzdodot bērnam dažādus jautājumus par
šo pasaku, līdz viņš nogurst un
aizmieg,» stāsta darba autors.
M.Gailis norāda, ka viņa radītā skulptūra ir vidēja sumbra
lielumā, kas ir kā atsauce uz
sumbriem, kas kādreiz apdzīvojuši šo teritoriju. «Vērsītis
ir balts, jo viņš ir ļoti vecs un
sirms,» skaidro mākslinieks.
Viņš skulptūru pārklājis ar
balto beici, atspoguļojot to, cik
sen sumbri apdzīvojuši Latvijas teritoriju. Savukārt Z.Bielis
izvēlējies skulptūrā atveidot
pasaku «Zelta zivtiņa». «Ne
katru pasaku var iemiesot
skulptūrā – tai ir jābūt lako-

niskai un viegli uztveramai,»
vērtē mākslinieks, sakot, ka,
pirms pieņemt gala lēmumu,
apjautājies, vai tuvumā ir
ūdens, lai skulptūra teritorijā
organiski iederētos. «Man
teica, ka ūdenstilpju tuvākajā apkārtnē nav, taču šeit ir
baseins, tādēļ arī mana skulptūra atrodas pie tā,» stāsta
Z.Bielis. Savukārt mākslinieks
T.Povilionis no Lietuvas kokā
iedzīvināja pasaku «Vārna,
siers un lapsa».
Šogad radītās koka skulptūras papildinās nometnes «Lediņi» vidi, savukārt iepriekšējo
simpoziju laikā tapušās koka
skulptūras apskatāmas Jelgavas 1. internātpamatskolas
un visu Jelgavas pirmsskolas
izglītības iestāžu teritorijās.
5. starptautisko koka skulptūru simpoziju «Balti» organizēja Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra» sadarbībā ar Jelgavas Izglītības
pārvaldi un bērnu un jauniešu
centru «Junda».

Uz trijām dienām slēgs
Pasta ielas posmu gar VSAA

Iesvēta atjaunoto 3. Jelgavas
kājnieku pulka karogu
Uz karoga attēlota aina no
1919. gada 3. oktobra cīņas.
Tur ir arī pulka devīze – «Mēs
iesim tur, kur tēvu zeme
sauks». Zīmīgi, ka pērn tika
atjaunots Kurzemes divīzijas
Ventspils 2. kājnieku pulka karogs, kura autentiskā
atveide prasījusi četrus mēnešus. «Kad tiks atjaunots
arī Liepājas kājnieku pulka
karogs, varēs teikt, ka Kurzemes divīzija ir atdzimusi,»
tā virsleitnants.
J.O.Melnis par atbalstu
pateicas Jelgavas pilsētas
domei, Jelgavas novada un
Ozolnieku novada domei, kā
arī vairākiem privātajiem
uzņēmumiem, kas snieguši
finansiālu atbalstu. «Es iz-

«Lediņos» tapuši
koka pasaku tēli

Zigmunda Bieļa skulptūra «Zelta zivtiņa» ir viens no trim 5. starptautiskajā koka skulptūru
simpozijā «Balti» radītajiem funkcionālajiem vides objektiem, kas turpmāk pilnveidos bērnu
un jauniešu nometnes «Lediņi» vidi.
Foto: Austris Auziņš

Pārbūvētais skeitparks būs
gatavs jau augusta beigās
 Ģirts Pommers

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sociālās apdrošināšanas aģentūra un citas iestādes, organizācijas, tiek veikti noteksistēmas
tam pilnībā būs slēgts
uzlabošanas darbi, tostarp
Pasta ielas posms no
pārbūvēts lietusūdens kanaSvētes ielas izbrauklizācijas pievads. «Nākamās
tuves līdz Raiņa ielai,
nedēļas sākumā tiks izveidots
savukārt līdz augusta
lietusūdens kanalizācijas piebeigām satiksme tur
slēgums uz Pasta ielas 43 ēku,
būs ierobežota, transun šo darbu laikā no 22. līdz 24.
portam atļaujot pārvieaugustam satiksme šajā ielas
toties pa vienu joslu.
posmā būs slēgta,» informē pašvaldības iestādes «PilsētsaimKopš vasaras sākuma ēkai niecība» Apsaimniekošanas
Pasta ielā 43, kur atrodas Valsts daļas vadītājs Imants Auders.

jūtu patiesu lepnumu, stāvot
pie šī karoga, – tā ir vēsture,
kas mums ir jāatceras. Lai
šis karogs simbolizē ceļu uz
mūsu valsts stiprināšanu,»
klātesošos uzrunāja Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Karogs tiks glabāts Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā un kā cieņas  Sintija Čepanone
simbols tiks izmantots miliAr sagatavošanās
tāri patriotiskos pasākumos.
darbiem Jelgavas
Virsleitnants aicina visus
pilsētas bibliotēkā
jelgavniekus, kam pieejamas
sākusies ilgi gaidītā
kādas liecības par 3. Jelgavas
jumta rekonstrukcija
kājnieku pulku, sazināties ar
– jumta segums ēkai
muzeja vadību, lai atjaunoto
nav mainīts kopš tā
karogu varētu papildināt ar
uzklāšanas 80. gados.
pilnvērtīgu vēstures stāstu,
kuru, karogu apskatot, varētu
«Vecajam jumtam cauri
izzināt ikviens interesents.

Apbraukt slēgto ielas posmu
autovadītāji varēs pa Svētes
ielu (pirmā brauktuve virzienā
no Lielās ielas, pa kuru var
nogriezties uz Svētes ielu, būs
atvērta), Mātera ielu, Raiņa ielu
un tālāk pa Pasta ielu.
I.Auders piebilst, ka darbi
Pasta ielā turpināsies arī pēc
24. augusta un tad būs noteikti
satiksmes ierobežojumi – viena
brauktuves josla būs atvērta.
Plānots, ka satiksmes ierobežojumi Pasta ielā būs līdz 29.
augustam.

Pilsētas bibliotēka tiks pie jauna jumta
sūcās ūdens, arī bēniņi nebija
nosiltināti, tādēļ viss ēkas
trešais stāvs bija salīdzinoši
vēss. To izjuta arī bibliotēkas
apmeklētāji, jo tur līdztekus
darba kabinetiem un krājumiem atrodas arī Mazā zāle un
Krišjāņa Barona zāle,» stāsta
Jelgavas pilsētas bibliotēkas
vadītājas vietniece Dzintra
Punga, norādot, ka priekšā ir
nopietns darbs, jo līdztekus

jumta seguma nomaiņai tiks
nosiltināti arī ēkas bēniņi.
Jāpiebilst, ka bibliotēkas
centrālās ēkas Akadēmijas
ielā 26 jumta rekonstrukcija
konkursa kārtībā uzticēta
SIA «BūvKORE». Darbu līgumcena ir 152 970,04 eiro
bez PVN. Šobrīd notiek sagatavošanās darbi, un jumta
rekonstrukcija jāpaveic četru
mēnešu laikā.

 Šonedēļ Krasta ielas un Pasta
salas pludmales zonās veikta
ūdenszāļu pļaušana, un šie darbi
uzticēti SIA «SB Transbulk». Jāatgādina,
ka ūdenszāles Lielupes pludmalēs
tiek pļautas katru gadu, jo tās ne
tikai traucē peldētājiem un rada
nepievilcīgu skatu, bet arī var izraisīt
avārijas situācijas, aizķeroties aiz
laivām, peldlīdzekļu motoriem.

Sintija Čepanone

Biedrība «Centrs Elizabete»
(reģ.Nr.50008032881)

piedāvā darbu audzinātājai(-am)
bērnu NVO sociālās aprūpes centrā.
Jābūt 1. līmeņa augstākajai izglītībai.
Jāstrādā ar visu vecumu bērniem.
Darbs maiņās: divas dienas no pulksten
9 līdz 21, tad divas dienas brīvas, slīdošā
grafikā. Jāievēro kristīgās ētikas normas.
Gaidām jūsu CV, motivācijas vēstuli un
atsauksmi pa e-pastu centrselizabete@inbox.lv.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
profesionālās ievirzes un interešu
izglītības iestāde

«Jelgavas ledus sporta skola»
UZŅEM AUDZĒKŅUS ŠORTTREKĀ
ar slidošanas iemaņām
vecumā no 6 līdz 9 gadiem.
Kontaktinformācija saziņai:
Jelgavas Ledus sporta skola –
63007222, 20384690.
Treneri: Evita Krievāne – 20004004,
Ivita Krūmiņa – 26742729.
Adrese: Rīgas iela 11, Jelgava.
SIA «Telemarket»
(reģ.Nr.40003352952) ir
lielākais un veiksmīgākais telemārketinga uzņēmums Latvijā
ar vairāk nekā 18 gadu darba
pieredzi aktīvajā pārdošanā.

Saistībā ar jaunas struktūrvienības atvēršanu
Jelgavā aicinām pievienoties savai komandai

PĀRDOŠANAS VADĪTĀJU.

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

Ceļu satiksmes negadījumu skaits krustojumos ar Lielo ielu (2012. – 26.07.2016.)
Gads
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Foto: JV
 Sintija Čepanone

Visticamāk, tikai retais, automašīnā vai kājām ikdienā
pārvietojoties pa pilsētu un
gaidot pie sarkanā signāla
luksoforā, aizdomājas par
to, kā viņa ikdienas maršrutā gadu gaitā mainījusies
transporta plūsma, kā to
ietekmējuši iedzīvotāju ieradumi un kāda situācija,
īpaši jau pilsētas centrā,
būtu šobrīd, ja pašvaldība
ar mērķi paātrināt auto
plūsmu un padarīt drošāku
gājēju pārvietošanos līdz ar
ielu rekonstrukciju pēdējo
gadu laikā nebūtu ieviesusi
tā saukto inteliģento satiksmes vadības sistēmu.
Salīdzinot ar situāciju pirms gadiem
desmit, piecpadsmit, automašīnu
skaits, kas vidēji diennaktī šķērso Lielās ielas un Jāņa Čakstes bulvāra krustojumu, audzis vairāk nekā trīs reizes
– ja agrāk caur šo krustojumu izbrauca
ap 10 000 transportlīdzekļu diennaktī,
tad šobrīd krustojumu šķērsojošo automašīnu skaits nereti pietuvojas jau 40
000. «Satiksme ir dzīvs, nepārtraukti
mainīgs organisms ne tikai gada, sezonas, mēneša vai dienas laikā. Lai kurā

diennakts stundā un kurp mēs dotos, laika redzamākās izmaiņas satiksmes
no katras mūsu pārvietošanās veidojas organizācijā pilsētā, un tās ieviestas,
satiksmes intensitāte un plūsmas,» lai atvieglotu un padarītu drošu pārmūsu ieradumu ietekmi uz satiksmes vietošanos arī aizvien intensīvākas saorganizāciju pilsētā
tiksmes apstākļos.
akcentē pašvaldīLai nodrošinātu
Šogad 22. jūnijā Lielās ielas
bas iestādes «Pilraitāko un drošāko
un Jāņa Čakstes bulvāra
sētsaimniecība»
iespējamo satiksatiksmes organiorganizācikrustojumu diennaktī šķērsoja smes
zācijas plānotāja
ju pilsētā, mūsu
41 602 transportlīdzekļi –
Dzidra Staša.
«ieradumi» tiek
Par to, ka tieši
uzskaitīti, un šie
tā
ir
līdz
šim
lielākā
fiksētā
pēdējos gados pildati tiek ņemti
satiksmes intensitāte pilsētā
sētā būtiski palielivērā, izstrādājot
nājusies satiksmes diennakts laikā vienā krustojumā.
luksoforu darbības
intensitāte, šķiet,
režīmus jeb signevienam nav šaunālplānus ne tikai
bu, un to apliecina arī statistika – konkrētā krustojumā, bet visas pilsētas
CSDD uzskaitē esošo transportlīdzekļu satiksmes infrastruktūras kontekstā.
skaits Jelgavā pēdējo piecu gadu «Agrāk satiksmes skaitīšanu veica uz
griezumā audzis par nedaudz vairāk vietas cilvēki, kas fiksēja satiksmes
kā 600 automašīnām, taču, salīdzinot dalībniekus un pārvietošanās virzienus
2015. ar 2014. gadu, kāpums gada konkrētā vietā un laikā. Piemēram,
laikā vien ir par 521 transportlīdzekli. pie viena krustojuma, lai veiktu pilTas arī ir viens no faktoriem, kādēļ, nīgu satiksmes plūsmu uzskaiti, bija
regulāri sekojot līdzi aktuālajām nepieciešami ne mazāk par četriem
satiksmes plūsmas izmaiņām, tiek cilvēkiem,» stāsta Dz.Staša.
ieviestas korekcijas pilsētas satiksmes
Jāatzīst, ka šobrīd šāds risinājums
organizācijā. «Sarkanā krusta» indika- tiek pielietots tikai atsevišķās situācitora uzstādīšana Satiksmes, Aspazijas jās, lai galvenokārt fiksētu gājēju un
ielas krustojumā ar Dobeles šoseju un riteņbraucēju, kas pārvietojas pa ietvi,
kreisā pagrieziena manevra aizliegums skaitu, jo automašīnu intensitātes
Jāņa Čakstes bulvāra un Lielās ielas mērījumiem vairumā gadījumu tiek
krustojumā virzienā no centra ir pēdējā izmantoti modernāki risinājumi.
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Teiksim, vienkāršākais no tiem ir
krustojumu nofilmēt un transporta
plūsmas skaitīšanu, skatoties ierakstu, veikt jebkurā citā laikā. Tāpat
transportlīdzekļu skaita monitoringu
krustojumos, kas aprīkoti ar videonovērošanas kamerām, var veikt pēc
videonovērošanas kameru ierakstiem.
Taču vislielākās priekšrocības arī šajā
ziņā neapšaubāmi sniedz bezvadu
sensori, kas iebūvēti pēdējos gados
renovēto ielu brauktuvēs un līdztekus
citām funkcijām nodrošina arī transporta skaitīšanu. Proti, transporta
vadības sistēma, kas ieviesta visos
kopš 2012. gada rekonstruētajos regulētajos krustojumos, datubāzē apkopo
precīzus datus par transportlīdzekļu
skaitu jebkurā laika posmā, uz sistēmas priekšrocībām norāda satiksmes
organizācijas plānotāja, skaidrojot, ka
šie dati ļauj izsekot līdzi transporta
skaita izmaiņām gan pa stundām,
gan vairāku gadu griezumā un ir ļoti
nozīmīgi, lai, reaģējot uz transporta
plūsmas tendencēm, plānotu izmaiņas
satiksmes organizācijā.
Jāpiebilst, ka Jelgavā ir 51 regulēts
krustojums un 17 no tiem aprīkoti ar
reālā laika transporta vadības sistēmu,
kas apkopo informāciju par automašīnu plūsmām katrā brauktuves joslā.
Dz.Staša precizē, ka ar brauktuvē iebūvēto sensoru palīdzību transports tiek
skaitīts regulētajos krustojumos, kuru
rekonstrukcija veikta pēc 2011. gada:
Lielās ielas posmā no Jāņa Čakstes
bulvāra līdz Dambja ielai, Raiņa ielā,
Lietuvas šosejā, Pasta ielas krustojumos ar Raiņa, Zirgu ielu un regulētajā
gājēju pārejā pie Stacijas ielas, Zemga-

Lielā/
Lielā/ Lielā iela/
Katoļu Akadēmijas J.Čakstes
iela
iela
bulvāris

Avots: Valsts policija

les prospekta krustojumā ar Sporta ielu
un pie regulētās gājēju pārejas pirms
krustojuma ar Palīdzības ielu, kā arī
Zirgu un Mātera ielas krustojumā.
Tāpat reālā laika transporta vadības
sistēma ar īpaša algoritma palīdzību
paredz iespēju modelēt optimālāko luksoforu darbības signālplānu atbilstoši
reālajai satiksmes intensitātei un plūsmām, un īpaši efektīvi tas ir augstas
satiksmes intensitātes apstākļos. Taču
jāņem vērā, ka satiksmes organizācija
jebkurā gadījumā ir kompromiss starp
visiem virzieniem. «Šobrīd uz reālā
laika transportu sistēma strādā Lielajā
ielā, kas ir noslogotākā pilsētā, taču
to, būtiski mainoties satiksmes intensitātei, var ieslēgt arī Raiņa ielā un
krustojumos, kas iekļaujas satiksmes
termināla apkalpošanai nepieciešamo
ielu infrastruktūrā: Zirgu ielas krustojumā ar Pasta ielu, Mātera ielu, kā arī
Zemgales prospekta un Sporta ielas
krustojumā,» tā Dz.Staša.
Transporta intensitātes izmaiņas
vislabāk raksturo reāli skaitļi, tāpēc
«Jelgavas Vēstnesis» piedāvā iepazīties
ar mūsu pilsētas centrālo ielu no mazliet neierasta rakursa, ļaujot savus, citu
jelgavnieku un pilsētas viesu braukšanas ieradumus izvērtēt un secinājumus
izdarīt katram pašam.

SPORTS

Ceturtdiena, 2016. gada 18. augusts

Futbolistiem neizšķirts
pret līderiem

13. augustā FK «Jelgava» aizvadīja «SynotTip»
futbola Virslīgas 18. kārtas spēli pret Jūrmalas
«Spartaks» vienību, kura
noslēdzās neizšķirti – 0:0. Nākamā spēle
jelgavniekiem plānota 20. augustā ZOC
pret FK «Ventspils», mača sākums – pulksten 16. Šobrīd FK «Jelgava» Virslīgas
turnīra tabulā ar 16 spēlēs izcīnītiem 26
punktiem atrodas 4. vietā, no 3. vietā
esošā FK «Liepāja» atpaliekot par trim
punktiem, taču liepājnieki aizvadījuši
par divām spēlēm vairāk. Čempionāta
līdervienība ir FK «Spartaks», kas 17
aizvadītajās spēlēs izcīnījis 38 punktus,
otrajā vietā – FK «Ventspils» (33 punkti).

Jelgavnieki var tikt pie
savām medaļām

Trešais Jelgavas nakts pusmaratons 23.
jūlijā pulcēja vairāk nekā četrus tūkstošus skrējēju. Pasākuma organizatori
«Bigbank Skrien Latvija» informē, ka
neplānotā dalībnieku skaita rekorda
dēļ un saistībā ar lielu reģistrācijas
aktivitāti norises dienā nebija iespējams paspēt izgatavot nepieciešamo
oriģinālo medaļu skaitu. Skrējēji, kuri
netika pie godalgām, aicināti līdz 29.
augustam sazināties ar Jelgavas Sporta
servisa centru pa tālruni 63085300 vai
e-pastu alona.fomenko@sports.jelgava.lv, norādot vārdu, uzvārdu un noskrieto distanci. Medaļas varēs saņemt
no 30. augusta «Sportland» veikalā (t/c
«Pilsētas pasāža» Driksas ielā 4).
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Grīnfelds noslēdz Eiropas
čempionātu

Jelgavnieks Andris
Grīnfelds iepriekšējā nedēļas nogalē
startēja pēdējā – 6.
– Eiropas čempionāta
posmā mototriālā,
kas norisinājās Vācijā.
26 sportistu konkurencē mūsu triālists
izcīnīja 10. vietu, bet kopvērtējumā
A.Grīnfelds ierindojās 9. vietā. «Nedaudz pietrūkst stabilitātes un pieredzes trasēs ar reljefu, kā arī dažādiem
citiem elementiem, kādu pie mums
Latvijā nav. Tomēr katrās sacensībās
izdevās gūt aizvien jaunu pārliecību,
kas noteikti noderēs turpmāk,» tā
sportists.

Meklē darbu

Širmelis – jūlija
labākais treneris

Latvijas Futbola federācijas Treneru padome par jūlija labāko treneri «SynotTip»
futbola Virslīgas turnīrā atzinusi FK «Jelgava» galveno treneri Sauļu Širmeli. Pie
šāda apbalvojuma treneris ticis jau otrajā
darba mēnesī pie Jelgavas kluba stūres.
Jūlijā jelgavnieki veica augstāko lidojumu
UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīrā
– pārvarētas Islandes «Breidablik» un Bratislavas «Slovan» barjeras, bet trešajā kārtā
Rīgā pret Jeruzalemes «Beitar» spēlēts 1:1,
savukārt viesos zaudēts ar 0:3. «SynotTip»
Virslīgas futbola turnīrā komanda guva
divas uzvaras tikpat spēlēs, ar 2:0 pieveicot gan «Metta/LU», gan «RFS». Tāpat
Latvijas kausa izcīņā ar 2:0 apspēlēta
Rīgas «Skonto».

Jelgavā notiks
ātrumlaivu
sacensības
 Ģirts Pommers

20. augustā Lielupē pie promenādes notiks Latvijas atklātā čempionāta 7. posms
ūdens motosportā. Sacensības sāksies pulksten 12, bet
apbalvošanas ceremonija
plānota ap pulksten 17. Kā
informē Jelgavas ūdens motosporta kluba «Paisums»
vadītājs Valdis Kuķalks, kurš
ir arī šī posma organizators,
sacensību laikā nav plānoti
būtiski satiksmes ierobežojumi – jelgavniekiem vien
jārēķinās, ka pasākuma laikā
būs ierobežota pieejamība
Lielupes promenādei. Sacensības pilsētnieki un viesi
varēs vērot bez maksas.
Latvijas čempionāts notiek deviņās
laivu grupās, un vairākās no tām
startē un par vadošajām pozīcijām
cīnās jelgavnieki. V.Kuķalks un Jānis
Kuķalks startē FR1000 laivu klasē,
savukārt Guntis Lauss un Jānis Si-
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monovs – RN2000 klasē. Jāpiebilst,
ka Aizkrauklē bāzētās «ART Racing»
komandas sastāvā lieliskus rezultātus
GT15 grupā uzrāda jelgavnieki Kārlis
Degainis un Lauris Badauķis, bet GT30
grupā «UPB Energy» komandas krāsas
pārstāv jelgavnieks Jānis Zarečņevs.
«Skatītājiem visinteresantākās
noteikti varētu būt «Formula» grupas
sacensības. Laivas trasē sasniegs līdz
pat 180 kilometrus stundā lielu ātrumu. Tās vada pieredzējuši un meistarīgi
braucēji, tādēļ cīņa būs spraiga un saistoša,» tā V.Kuķalks. Katrā laivu grupā
plānoti trīs braucieni, katrs no tiem
ilgs apmēram 10 – 15 minūtes. Katra
brauciena garumu jeb veicamo apļu
skaitu noteiks sacensību tiesneši, tādēļ
precīzi katras laivu grupas brauciena
laiki nav zināmi.
Sacensību trase būs izveidota Liel
upes posmā no dzelzceļa tilta līdz Liel
upes tiltam. Apbalvošanas ceremonijā
tiks apbalvoti tikai Jelgavas posma
laureāti, jo Latvijas atklātā čempionāta medaļnieki tiks sumināti atsevišķā
apbalvošanas ceremonijā, kas notiks
rudenī.

Meklēju kopējas, aprūpētājas darbu.
T.26836031.
Palīgstrādnieces darbu ar dzīvošanu uz
vietas. T.25260502.

Piedāvā darbu
Jelgavas 2. internātpamatskola (reģ.
Nr.90000074738) aicina darbā sākumskolas skolotāju. CV sūtīt pa e-pastu 2intpsk@
izglitiba.jelgava.lv. T.63021773.
Angļu valodas studija aicina pieteikties
angļu valodas skolotāju ar labām angļu
valodas zināšanām pusslodzes vai pilnas
slodzes darbam Jelgavā no septembra līdz
jūnija vidum ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. CV sūtīt pa e-pastu c.sanita@
inbox.lv. T.26456942 (Sanita Cvetkova).
SIA «Kulk» (reģ.Nr.41703007150) –
pavāram(-ei) un brokastu viesmīlim(-ei)
viesnīcas «Jelgava» restorānā. CV sūtīt pa
e-pastu personals@kulk.lv. T.28357481.
Piedāvā darbu laukstrādniekam(-cei).
Zvanīt pēc pulksten 20. Tālrunis
29660598 (Kārlis Ausmanis).

Pārdod
Granti, šķembas, smilti, zemi. Piegāde.
T.22353169.
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Smilti, melnzemi, granti, ar piegādi vai
bez. T.27650077.
Akmeņogles, granulas, kokskaidu briketes. Piegāde. T.26181848, 63080355.
2-ist. dzīvokli Jelgavā. T.29105844.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Atmodas 57a. T.29718434
Dārgi pērku apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Pērku PSRS un pirmskara apgleznotas
porcelāna vāzes, dekoratīvus šķīvjus un
figūriņas. T.29954171.
Dzintaru, porcelānu, medaļas u.c. senlietas.
Tūlītēja samaksa. Lielā iela 9. T.22182220.

Dažādi
Izved nolietotu sadzīves tehniku – bez
maksas. Kravu pārvadājumi. T.28262407.
Kvalitatīvs dzīvokļu remonts. T.28861525.
Kravu pārvadājumi, autoevakuācija.
T.25904905.
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
dibināšana; pieteikumi un paskaidrojumi
tiesai, pārstāvība tiesās. Raiņa 14. T.29179847
Pļauju zāli. T.25994203.
Kravu pārvadājumi. T.28127514.
Sertificēta skursteņslaucītāja pakalpojumi. T.28265306.
Veic dziļurbumus, spices. Pieslēgšana.
T.20011426.
Apbedīšanas piederumi, pieminekļi, kapu
labiekārtošana. T.29537176.

SIA «Larojali» (reģ.Nr.40003360818) aicina darbā zinošu automehāniķi pilna laika darbam.
Prasības:
Piedāvājam:
• spēja veikt automašīnu tehnisko apkopi un dažāda veida auto remontdarbus; • draudzīgu kolektīvu;
• spēja strādāt patstāvīgi;
• labus darba apstākļus;
• atbildības izjūta pret darbu;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• iepriekšēja darba pieredze autoservisā tiks uzskatīta par priekšrocību.
• iespējams elastīgs darba laiks;
• darbu Jelgavā.
E-pasts larojal@inbox.lv; vairāk informācijas pa tālruni 29273265.

JELGAVAS TEHNIKUMĀ

Profesija

Mācību
ilgums

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

Autotransports

Autoatslēdznieks

1 gads

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā

Autotransports

Autodiagnostiķis

1,5 gads

Nekustamā īpašuma tirdzniecība
un apsaimniekošana

Namu pārzinis

1,5 gads

Būvdarbi

Sausās būves montāža

1,5 gads

Restorānu pakalpojumi

Bārmenis

1,5 gads

Vizāžas tehnoloģijas
23.08., 30.08., 06.09.
Manikīra un pedikīra tehnoloģijas
24.08., 14.09., 05.10.
Gēla nagu modelēšana
12.08., 26.08., 09.09.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
22.08., 05.09., 19.09.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)22.08., 05.09., 19.09.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
17.08., 31.08., 07.09.
Skropstu ilgviļņi
17.08., 31.08., 07.09.
Vaksācija
16. – 17.08., 13. – 14.09.
Solāriju darbinieku apmācība
06.09., 05.10., 07.11.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
15.08., 29.08., 12.09.
Nagu dizains
25.08., 08.09., 22.09.
Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.

Pateicība

Piedāvājam apgūt kādu no darba tirgū pieprasītām profesijām
Izglītības programma

(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības augustā un septembrī

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.

Iesniedzamie dokumenti:
 iesniegums (tehnikuma veidlapa)
 aizpildīts apliecinājums par atbilstību mērķa
grupai
 izglītību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot
dokumenta oriģinālu
 medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 4 fotokartītes 3x4 cm
 pases kopija (uzrādot oriģinālu)

Mācību
vieta
Jelgavas
Tehnikums
Jelgavas
Tehnikums
Jelgavas
Tehnikums
Jelgavas
Tehnikums
Jelgavas
Tehnikums

Iepriekšējā izglītība
Pēc 9. vai 12. klases
(no 17 gadu vecuma)

Uzņemšanas
termiņš
30. augusts

Pēc 12. klases

30. augusts

Pēc 12. klases

30. augusts

Pēc 12. klases

30. augusts

Pēc 12. klases

30. augusts

Dokumentus pieņem:
PIKC Jelgavas Tehnikumā,
Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 37, 204. telpā,
darba dienās:
P. O. T. C. no plkst. 8.00 līdz 17.00
Pt. no plkst. 8.00 līdz 15.00
Tālrunis uzziņām: 63025605; 63025620

No sirds pateicamies SIA «Velis-A», kafejnīcai «Viktorija», ziedu salonam «Brigita» un
«Pilsētsaimniecībai» par iejūtīgo attieksmi
un palīdzību, izvadot mūžībā Kairu Krivenu.
Bērni, mazbērni, mazmazbērni.

Līdzjūtība
Visa dzīve ir kāpšana kalnā, kura virsotni
mēs nepazīstam, jo tie, kas reiz to
sasnieguši, neatgriežas.
/Zenta Mauriņa/
Visdziļākā līdzjūtība Jelgavas pilsētas
domes deputātam Vilim Ļevčenokam,
māsu zaudējot.
Jelgavas pilsētas dome
un pašvaldības administrācija

Aizsaulē aizgājuši
KAIRA KRIVENA (1926. g.)
ILMĀRS GAILĪTIS (1939. g.)
VLADIMIRS ŠUKAJEVS (1944. g.)
LIDIJA JASJKOVA (1937. g.)
IGORS BLAŽENNOVS (1962. g.)
VILMA ŠVETERE (1939. g.).
Izvadīšana 18.08. plkst.12 Zanderu kapsētā.
NATALIJA ALEKSANDROVA (1936. g.).
Izvadīšana 18.08. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 22. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2281.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 152.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Varžu karalis». Vācijas pasaku filma. 2008.g.
12.00 «Petsons un Finduss. Aizmirstprasme». Animācijas filma.
13.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.40 «Mākonis». Animācijas filma.
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 199. un 200.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 151.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2281.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 49.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Olimpisko spēļu studija».
21.30 «Rio 2016 olimpisko spēļu noslēguma ceremonija».*
0.05 ««De facto»».*
0.40 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
1.30 «Ielas garumā».*

LTV7
6.00 «Bokss». Fināli.
6.40 «Sacensības ar kalnu velosipēdiem sievietēm».
7.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
7.30 «Rio 2016 rīta apskats».
8.20 «Olimpisko spēļu ziņas».
8.30 «2016.gada vasaras olimpiskās spēles Rio.
Noslēguma ceremonija».*
11.30 «Volejbols».* Finālspēle vīriešiem.
13.30 «Bokss». Fināli.
15.10 «Ūdenspolo». Finālspēle.
16.10 «Rio 2016 rīta apskats».*
17.00 «Basketbols».* Finālspēle vīriešiem. 1.puslaiks.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.15 «Basketbols».* Finālspēle vīriešiem. 2.puslaiks.
19.00 «Sacensības ar kalnu velosipēdiem vīriešiem».
21.00 «Olimpisko spēļu ziņas».
21.10 «Olimpisko spēļu studija».
21.30 «2016.gada vasaras olimpiskās spēles Rio.
Noslēguma ceremonija».* (ar surdotulkojumu).
0.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 17.sērija.
1.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
1.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Pasaules spožākie talanti». TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Ukrainas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
10.20 «Karamba!» Humora raidījums.
10.35 «Televeikala skatlogs».
10.50 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 24.sērija.
11.55 «Īstā meitene». ASV melodrāma. 2015.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 8.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 113.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 114.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 73.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 4». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Provokators». Krievijas seriāls. 2016.g. 2.sērija.
23.15 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
0.15 «Attīstības kods 2».
0.45 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 73.sērija.
1.30 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
2.15 «Galileo 3».
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
5.50 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 20.sērija.
6.45 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
8.30 «Dzelzs vīrs 2». ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
11.00 ««Gatavo 3» mežā».
11.35 «Māmiņu klubs».
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 21.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 47. un 48.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 14.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 51.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 5.sērija.
17.55 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 11. un 12.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 52.sērija.
21.00 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
22.05 «Kvantiko». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 3». ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
0.05 ««Nekā personīga» piedāvā: Gulbju ezers». Dok.filma. 2016.g.
1.05 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
1.35 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 5.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 47. un 48.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 52.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 23. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2282.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 153.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Aizņemties līgavaini». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
13.25 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.45 «Viena brīva diena». Animācijas filma.
13.50 «Mia un es». Animācijas seriāls.
14.20 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 201. un 202.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 152.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2282.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».

19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 50.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Atmodas antoloģija». Dokumentāla filma (ar subt.).
0.00 «Latvijas Republikas valstiskā statusa atjaunošanas
25.gadadienai veltītais koncerts Dzintaru koncertzālē».*
1.30 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 1.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Lai top!»*
9.15 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 199. un 200.sērija.
11.00 «6.spēlētājs». Dokumentāla filma.
12.35 «2016.gada vasaras olimpiskās spēles Rio.
Labāko sacensību izlase».*
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». Dok.seriāls. 8.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 584.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
20.05 «Deivids Sušē pa Svētā Pētera pēdām».
Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
21.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 15.sērija.
22.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
23.00 «Sirds stīgu spēle».* Koncerts vasaras vakarā Kuldīgas estrādē.
1.05 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
1.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
10.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 25.sērija.
11.50 «Dzīves šūpolēs». Vācijas romantiska drāma. 2009.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 9.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 115.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 116.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 74.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Sapņu ceļojums. Maurīcija». Melodrāma.
23.10 «Mīlas dēka 2». ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
0.25 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
1.05 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
1.30 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 74.sērija.
2.15 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 21.sērija.
6.45 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
9.00 «Bēthovena zvaigžņu stunda». ASV ģimenes komēdija.
11.10 «Kobra 20». Vācijas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 22.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 49. un 50.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 15.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 52.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 6.sērija.
17.55 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 13. un 14.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 53.sērija.
21.00 «Drošības aģenti VAIROGS 3». Seriāls. 13. un 14.sērija.
23.00 «Melnais saraksts 3». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
0.00 «Pēdējais cilvēks uz zemes». ASV seriāls. 13.sērija.
0.30 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
1.30 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 6.sērija.
2.25 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 49. un 50.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 53.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 24. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2283.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 154.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Koncerts «Tikai vienu reizi»».*
13.20 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.40 «Re, kāds gadījums!» Animācijas filma.
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 203. un 204.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 153.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2283.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 51.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Midsomeras slepkavības 9». Detektīvseriāls. 4.sērija.
1.00 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
1.50 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 2.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Skrundas pieturzīmes».*
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.05 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 201. un 202.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 584.sērija.

TV PROGRAMMA
12.00 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
12.35 «2016.gada vasaras olimpiskās spēles Rio.
Labāko sacensību izlase».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 15.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 585.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants». (krievu val.).
20.20 «Augu valstībā». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
21.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 16.sērija.
22.15 «Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.25 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
0.15 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls (ar subt.).
0.45 «100 g kultūras. Personība».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
10.15 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 26.sērija.
11.45 «Sapņu ceļojums. Maurīcija». Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 117.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 118.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 75.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «NCIS: Losandželosa 2». ASV seriāls. 2009.g. 12.sērija.
22.10 «Hanibāls». ASV šausmu filma. 2001.g.
0.40 «Dzimuši policisti 5». ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
1.20 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 75.sērija.
2.05 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
2.50 «Degpunktā 6».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 22.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.10 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
9.10 «Sasodītais kaķis». ASV komēdija. 1997.g.
11.10 «Drošības aģenti VAIROGS 3». ASV seriāls. 13.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 23.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 51. un 52.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 16.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 53.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 7.sērija.
17.55 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Latvijas seriāls. 2016.g. 54.sērija.
21.00 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 10.sērija.
22.00 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.). 11.sērija.
1.00 «Ģēnijs uzvalkā 3». Seriāls. 13.sērija.
2.00 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
2.25 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 51. un 52.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 54.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 25. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2284.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 155.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Kokļu mūzikas koncerts «Mana skārienjūtīgā kokle»».*
13.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.30 «Zebra».*
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Kas te? Es te!»*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 205. un 206.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 154.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 11». Vācijas seriāls. 2284.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija».
19.25 «Likteņa līdumnieki 4. Mantinieki». LTV videofilma. 52.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Kurši». Dokumentāla filma.
21.45 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
22.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Personība. 100 g kultūras».*
0.10 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
1.10 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 3.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* Salas pagasts. Spuņciema iela (ar subt.).
8.00 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
8.20 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 203. un 204.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 585.sērija.
12.00 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
12.35 «2016.gada vasaras olimpiskās spēles Rio.
Labāko sacensību izlase».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Maklauda meitas». Seriāls. 16.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 586.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.00 «Krievu mantiniece». Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
21.55 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».*
Pūtēju orķestru koncerts «Taures sauc».
0.45 «Zebra».* (ar subt.).
1.00 «Augu valstībā». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Martas Stjuartes pavārskola 4». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».

Ceturtdiena, 2016. gada 18. augusts
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 27.sērija.
11.45 «Svētceļojums uz Paduju». Vācijas traģikomēdija. 2011.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 119.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 120.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 76.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 JAUNUMS. «Jauna (t)elpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.10 «Melnais kods». ASV seriāls. 2015.g. 14.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 3». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
0.05 «Bīsties – atvaļinājums! 2». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
1.00 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 76.sērija.
1.45 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
2.35 «Degpunktā 6».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 23.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.10 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
9.10 «Nekurnekadzeme». Lielbritānijas piedzīvojumu filma. 1.sērija.
11.10 «Drošības aģenti VAIROGS 3». ASV seriāls. 14.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 24.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 53. un 54.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 17.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 54.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 8.sērija.
17.55 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 17. un 18.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 55.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 10». ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
22.00 «Cietais rieksts 4». Spraiga sižeta filma. 2007.g.
0.40 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
1.35 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
2.30 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 53. un 54.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 55.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 26. augusts
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 3.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 156.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.15 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 2.sērija.
12.10 «Personība. 100 g kultūras».*
13.10 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.30 «Ātrāk, Minhauzen, ātrāk!» Animācijas filma.
13.40 «Laupītājs». Animācijas filma.
13.50 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Dardarija».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 207. un 208.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 155.sērija.
17.00 «Kalnu patruļa 4». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Dīvainā mēnessgaisma». Rīgas kinostudijas drāma. 1987.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Seriāls. 8.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Līgosim krastmalā! Muzikāls uzvedums «Reiz Jāņu naktī»».*
2.55 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.40 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 2.sērija.
4.25 «Midsomeras slepkavības 9». Detektīvseriāls. 4.sērija.

LTV7
5.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».*
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 4.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Lai top!»*
9.20 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
9.30 «Zelta gadsimts. Televeikala skatlogs».
10.00 «Mājas, kur atgriezties». Seriāls. 205. un 206.sērija.
11.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 586.sērija.
11.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.45 «2016.gada vasaras olimpiskās spēles Rio.
Labāko sacensību izlase».*
15.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». Dok.seriāls. 9.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 587.sērija.
19.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 «Mīdiju valdzinājums». Dokumentāla filma.
21.15 «Leģendārie albumi. Lū Rīds». Dokumentāla filma.
22.15 «7 dienas un naktis ar Merilinu Monro». Drāma (ar subt.).
0.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.00 «Jātnieku sports».*
2.40 «Anekdošu šovs 2».*
3.30 «Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls».
4.30 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards 2». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Galileo 3».
9.10 «Nekad nesaki nekad». Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
10.25 «Televeikala skatlogs».
10.40 «Kaislību jūrā». Meksikas seriāls. 2013.g. 28.sērija.
11.45 «Zirgu aicinājums». Austrijas romantiska drāma. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Marta cep 3». Kulinārijas raidījums.
14.55 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.
15.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 121.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā kaķe». Meksikas seriāls. 2014.g. 122.sērija.
18.55 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 77.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 10. un 11.sērija.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Romeo n’ Džuljeta». Latvijas drāma. 2015.g.
0.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.35 «Saška». Ukrainas seriāls. 2013.g. 77.sērija.
2.20 «Galileo 3».
2.45 «Degpunktā 6».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
5.45 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 24.sērija.
6.50 «Mans mazais ponijs: Draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
7.15 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
7.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
8.10 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
9.10 «Nekurnekadzeme». Lielbritānijas piedzīvojumu filma. 2.sērija.
11.10 «Nozieguma skelets 10». Seriāls. 20.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 8». Seriāls. 25.sērija.
13.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.45 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.05 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 55. un 56.sērija.
15.20 «Draugi un mīļākie 2». Seriāls. 18.sērija.
16.25 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 55.sērija.
17.00 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 9.sērija.
17.55 «Virtuve 3». Krievijas seriāls. 19. un 20.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 4». Seriāls. 56.sērija.
21.00 «TV3 pilngadības kabarē».
23.00 TV PIRMIZRĀDE. «Jūsu augstība». Komiska piedzīvojumu filma.
1.05 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
2.05 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
2.55 «UgunsGrēks 14». Seriāls. 55. un 56.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 27. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
7.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Ragainais māls». Animācijas filma. Atjaunotā versija.
8.39 «Tīģeris Ņau Ņau». Animācijas filma. Atjaunotā versija.
8.48 «Puķu Ansis». Animācijas filma. Atjaunotā versija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Koncertuzvedums «Kartupeļu opera»».
12.40 «Balss pavēlnieks».*
14.20 «Kaķi. Aizraujošs ievadkurss 3». Dok.seriāls. 4.sērija.
15.15 «Kūku kari».*
16.15 «Kurši». Dokumentāla filma.
16.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
17.00 «Mājdzīvnieki: Mīluļi ar savvaļu sirdī». Dok.filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Būt latvietim. Zviedrija».*
19.00 «Latvijas kods. Rīgas kungi». Dokumentāla filma (ar subt.).
19.30 «Grupas «Galaktika» koncerts «Labvakar, draugi!»».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latvijas Loto izlozes».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Festivāla «LV pērles» U.Marhilēviča
autorvakars. Dziesmas».
23.10 «Mana dziesma».*
0.25 «7 dienas un naktis ar Merilinu Monro». Drāma (ar subt.).
2.15 «Cīņas pie Riograndes – narkotiku karš Meksikā». Dok.filma.
2.55 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī. «Latvijas šlāgeraptaujas»
2015./2016. noslēgums».*
5.50 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Dziedāšanas svētkiem – 150. Dziesmu diena Dikļos».*
7.45 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
8.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai 2».
12.20 «Suņi. Aizraujošs ievadkurss». Dok.seriāls. 9.sērija.
13.15 ««Latvia Open 2014»».*
14.55 «Mīdiju valdzinājums». Dokumentāla filma.
16.00 «Personīgā lieta».* Informatīvi analītisks raidījums
16.30 «Bez aizvainojuma. Vasaras variants».*
17.15 «Krievu mantiniece». Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.10 «Aiz finiša līnijas». Dokumentāla filma.
18.50 «Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls».
19.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.05 «Nemiera gars 5». Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.00 «Vera 2». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 1.sērija.
22.45 «Donna Leona. Komisārs Gvido Bruneti». Seriāls. 8.sērija.
0.30 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
1.00 «Jauniešu koru koncerts «Skonto» stadionā. 2003.g».
4.00 «Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls».
4.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
4.59 «Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs».*

LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 3.sērija.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.30 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 12.sērija.
7.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 1.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Jauna (t)elpa». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.00 «Bīsties – atvaļinājums! 2». ASV dokumentāls seriāls. 9.sērija.
12.00 «Pulksten 4.50 no Pedingtonas». Detektīvfilma. 1. un 2.sērija.
14.25 «Vecpuisis 13». ASV realitātes šovs. 7. un 8.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Vecpuisis 13». ASV realitātes šovs. 8.sērija. Turpinājums.
18.10 «Romantikas garša». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 3».
21.10 «Mans bērns var!? 2». TV šovs.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Haidparks pie Hudzonas». Vēsturiska filma.
0.00 «Iemīlēties vēlreiz». Vācijas romantiska drāma. 2006.g.
1.40 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 2013.g. 1.sērija.
2.45 «Dzīves šūpolēs». Vācijas romantiska drāma. 2009.g.
4.15 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
5.45 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.10 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
8.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 9». Animācijas seriāls.
9.35 «Amerikāņu nindzjas 2». ASV šovs.
10.35 «Autoziņas».
11.10 «Garšas mednieki 2».
12.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.05 «Zemūdens pasaule». ASV dokumentāla filma. 2009.g.
13.50 «Netīrās dejas». Latvijas šovs. 2016.g. 10.sērija.
14.50 «TV3 pilngadības kabarē».
16.55 «Zudusī pasaule». ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Turbo». ASV animācijas filma. 2013.g.
21.30 «Karību jūras pirāti. Miroņa lāde». ASV piedzīvojumu filma. 2006.g.
0.25 «Rozā panteras pēdas». Kriminālkomēdija. 1982.g.
2.25 «Cietais rieksts 4». Spraiga sižeta filma. 2007.g.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 28. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2016. gada 18. augusts
7.05 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
7.12 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Mia un es». Animācijas seriāls.
8.30 «Jāņtārpiņš». Animācijas filma.
8.45 «Avārijas brigāde. Iesnas». Animācijas filma.
8.51 «Joka pēc alfabēts». Animācijas filma.
8.54 «Joka pēc alfabēts. Karaoke».
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zorro hronikas». Animācijas seriāls.
10.00 «Tatonkas stāsti». Animācijas seriāls.
10.30 «Izgaršot Brazīliju».
Dokumentāls seriāls (ar subt.). 18.sērija.
11.00 «Gvadelupa: arhipelāga vaibsti».
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.30 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 9.sērija.
14.05 «Grupas «Galaktika» koncerts «Labvakar, draugi!»».*
15.10 «Mans zaļais dārzs».*
15.40 «Mana dziesma».*
17.00 «Debesu vārdā». Vācijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Annas jaunā māte».
Vācijas drāma. 2005.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 «Vikija Kristīna Barselona». Romantiska drāma.
23.15 «Mājdzīvnieki: Mīluļi ar savvaļu sirdī». Dok. filma. 2.sērija.
0.15 «Kino gars. Tā nav dzīve, tas ir kino».*
Rīgas svētku koncerts.
2.30 «Manas tautas dziesmas».*
4.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
5.10 «Kūku kari».*

LTV7
5.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kas te? Es te!»*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija».*
7.40 «Zebra».* (ar subt.).
8.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Šefpavārs līdzņemšanai 2».
11.20 «Mūmamma un Vārna». Animācijas filma.
12.45 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
13.45 ««Latvia Open 2014»».*
15.30 «Ģimenes galva». Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
17.15 «Anekdošu šovs 3».*
17.50 «Leģendārie albumi. Lū Rīds». Dokumentāla filma.
18.50 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dok.seriāls. 3. un 4.sērija.
19.55 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
21.00 «Lielais Gregs». Vācijas seriāls. 2004.g. 15.sērija.
22.00 «Pazudušais». Lielbritānijas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
23.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.05 «Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls».
0.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.05 «Bezceļu tūrisms. Altajs». Dok.seriāls. 3. un 4.sērija.
3.05 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
4.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
4.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».*
5.00 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
5.29 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*

SIA «Ozolnieku KSDU» (reģ.Nr.41703003356)

AICINA DARBĀ SILTUMIEKĀRTU
APKALPOŠANAS ATSLĒDZNIEKU(-CI)/
APKURES IEKĀRTAS OPERATORU(-I).

Darba pienākumi:
• veikt maģistrālo siltumapgādes un centrālapkures
sistēmu remontdarbus;
• veikt siltummezglu apsekošanu, ieregulēšanu un remontu;
• operatīva un kvalitatīva avāriju novēršana;
• apkures iekārtu uzraudzība, iknedēļas un ikmēneša
apkopes veikšana;
• kurināmā pieņemšana;
• izpildīt darbus pēc norīkojuma.
Prasības:
• vismaz vidējā profesionālā izglītība;
• valsts valodas zināšanas;
• AS «Latvijas gāze» un citas speciālista apliecības
tiks uzskatītas par priekšrocību;
• angļu un krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas
par priekšrocību;
• pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Piedāvājam:
• aktīvu darbu stabilā uzņēmumā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu.
Savu CV lūdzam nosūtīt pa e-pastu.
Kontaktinformācija:
• e-pasta adrese: info@oksdu.lv;
• tālrunis: 26313753, 63050111; fakss: 63050118;
• juridiskā un faktiskā adrese: Kastaņu iela 2, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018.
Izskatīsim visus piedāvājumus un sazināsimies ar pretendentiem, kuri
atbilst izvirzītajām prasībām, lai norunātu tikšanos uz darba interviju.

Sakarā ar ražošanas paplašināšanu Jelgavā
SIA «AKG Thermotechnik Lettland» (reģ.Nr.40003646836)
aicina darbā

METĀLAPSTRĀDES STRĀDNIEKUS(-CES).

Prasības:
• spēja ilgstoši veikt vienveidīgu darbu, nezaudējot precizitāti;
• laba fiziskā sagatavotība;
• gatavība strādāt maiņās;
• māka lasīt tehniskos rasējumus tiks uzskatīta par priekšrocību;
• pieredze darbā ar metālapstrādes darbagaldiem tiks
uzskatīta par priekšrocību;
• latviešu valodas prasme vismaz vidējās pakāpes līmenī.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu;
• profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus un
darbu atsaucīgā kolektīvā.
Visus pretendentus, kuri atbilst minētajām prasībām un
vēlas strādāt mūsu uzņēmumā, uzaicinām š.g. 24. augustā
no plkst.16 līdz 18 ierasties SIA «AKG Thermotechnik
Lettland» Jelgavā, Aviācijas ielā 34, lai veiktu pretendentu
atlases pirmās kārtas testa uzdevumu rasējumu lasīšanā.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un CV.

www.jelgavasvestnesis.lv
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LNT
5.00 «Luī 4». Seriāls. 4.sērija.
5.20 «Karamba!» Humora raidījums.
5.30 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 13.sērija.
7.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
8.00 «Kristela». ASV komēdijseriāls. 2014.g. 2.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 4».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Romantikas garša». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
11.50 «Mans bērns var!? 2». TV šovs.
12.45 «Galileo 3».
13.10 «Okšķeris». Ukrainas detektīvseriāls. 2013.g. 1.–4.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».

18.00 «Policists no pagātnes 4».
Vācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Izdzīvotāji 30». ASV realitātes šovs. 2015.g. 13.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Viens pret ārstiem».
Vācijas komēdija. 2016.g.
23.50 «Purvāji 4». ASV seriāls. 7.sērija.
0.40 «Līdz nāve mūs šķirs». Vācijas trilleris. 2007.g.
2.10 «Dauntonas abatija 4».
Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
2.55 «Policists no pagātnes 4». Vācijas seriāls. 10.sērija.
3.40 «Luī 4». Seriāls. 4.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
5.45 «Elementāri, Vatson! 4». Seriāls. 9.sērija.
6.55 «Bruņurupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
7.25 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 ««Gatavo 3» mežā 2».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Uzņemtie». ASV komēdija. 2006.g.
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13.05 «Karību jūras pirāti. Miroņa lāde». Piedzīvojumu filma. 2006.g.
16.05 «Turbo». ASV animācijas filma. 2013.g.
18.00 «Amerikāņu nindzjas 2». ASV šovs.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 ««Nekā personīga» piedāvā: Atmodas dažādās sejas» Dok.filma.
20.10 TV PIRMIZRĀDE. «Dzelzs vīrs 3». Spraiga sižeta fantastikas filma.
22.55 «Abrahams Linkolns: Vampīru mednieks». Spraiga sižeta filma.
1.00 «Cita Zeme». ASV fantastikas drāma. 2011.g.
2.40 «Garšas mednieki 2».
3.45 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls.
4.05 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
4.50 «TV3 ziņas».

Nāc un veido savu karjeru
Jelgavas Amatu vidusskolā!
Turpinās dokumentu pieņemšana
Pēc pamatskolas
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists
Grāmatvedis
Tērpu stila speciālists
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītājs
Konditors
Pavārs
Frizieris

Mācību
ilgums
gados
4
4
4
4
4
3
3
3

Ar 7 klašu izglītību

Montāžas darbu atslēdznieks

Ar 8 klašu izglītību
Pavāra palīgs

3
2

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

No 17 gadu vecuma ar pamatizglītību
Atslēdznieks
Virpotājs
Frēzētājs
Pavārs
Šuvējs

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

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

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli
Ozolnieku novada domes Izsoles komisija rīko atkārtotu nekustamā īpašuma Celtnieku iela 20, kas atrodas Ānē,
Cenu pagastā, Ozolnieku novadā, kadastra Nr.5444 007 0193, rakstisku izsoli ar augšupejošu soli. Nekustamais
īpašums sastāv no zemes vienības 0,188 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 5444 007 0193 un ēkas ar kadastra
apzīmējumu 5444 007 0193 001.
Izsoles dalībnieki savus piedāvājumu\s var iesniegt, sākot no 2016. gada 29. jūlija līdz 2016. gada 30. augusta
plkst.8.15 Ozolnieku novada pašvaldības kancelejā Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā.
Piedāvājumi tiks atvērti 2016. gada 30. augustā plkst.8.20 Ozolnieku novada pašvaldības zālē Stadiona ielā 10, Ozolniekos.
Mantas sākumcena ir EUR 16 020.
Izsoles dalībniekam pirms izsoles ir jāsamaksā nodrošinājums EUR 1602 apmērā Ozolnieku novada domes kontā
Nr.LV72HABA0551001405027, AS «Swedbank», kods HABALV2X, ar norādi «Nodrošinājums nekustamā īpašuma
Celtnieku iela 20 izsolei».
Īpašuma apskate iespējama katru darba dienu, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084713.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.ozolnieki.lv, kā arī Ozolnieku novada pašvaldībā (Stadiona
ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā) darba laikā pie ziņojuma dēļa.
Izsoles uzvarētājam jāsamaksā tā piedāvātā augstākā cena divu mēnešu laikā no izsoles dienas, tās iemaksu
veicot pašvaldības kontā.
Uz izsolāmo mantu nav personas ar pirmpirkuma tiesībām.
Kontaktpersona: Izsoles komisijas priekšsēdētāja Zanda Oša, tālrunis 63084708, e-pasts zanda.osa@ozolnieki.lv.
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Jelgavā – Ukraiņu
kultūras dienas

 Jana Bahmane

Šogad, atzīmējot Ukrainas
Republikas neatkarības 25.
gadadienu, Jelgavas ukraiņu
kultūras centrs «Džerelo»
aicina uz ukraiņu kultūras pasākumiem 22. un 24. augustā,
kuros jelgavnieki varēs tuvāk
iepazīt ukraiņu kultūras vērtības un ieraudzīt tās mūsdienu
mākslas kontekstā.
Pirmdien, 22. augustā, pulksten 17
Sabiedrības integrācijas pārvaldē (Sarmas
ielā 4) notiks ukraiņu fotomākslinieces
Natālijas Kravecas fotoizstādes «Patiess
skaistums», kas tapusi ar Ukrainas
vēstniecības Latvijā atbalstu, atklāšana.
Ekspozīcijā varēs iepazīt ukraiņu tradicionālos tautas tērpus, to bagātīgos faktūru
salikumus un spilgto kolorītu, kuru ar
savu personību papildinās sabiedrībā
zināmas ukraiņu sievietes – Irina Daņiļevskaja, Maša Jefrosiņina, Nata Žižčenko
un citas. Fotodarbos iemūžināti aptuveni
30 privātkolekciju tērpi no desmit dažādiem Ukrainas reģioniem. Lielākā daļa
darbu stilizēti atbilstoši 19. – 20. gadsimta
sākuma retro fotogrāfijām.
Savukārt 24. augustā, Ukrainas Republikas neatkarības 25. gadadienā,
ikviens ukraiņu kultūras cienītājs aicināts
uz koncertu «Jautrais gadatirgus», kas
pulksten 18 notiks Jelgavas kultūras
namā. Skatītāji varēs izbaudīt jautru
koncertuzvedumu ar dziesmām, dejām
un jokiem, kurā savīsies vairāku tautu
tradīcijas. «Gadatirgus – tā ir tautu un
kultūru satikšanās, tādēļ piedalīties koncertuzvedumā esam aicinājuši dažādu
tautu kolektīvus no Latvijas, kā arī viesus
no Ukrainas,» atklāj koncerta režisore Gaļina Jurčenoka. Pasākuma apmeklētājiem
būs iespēja nogaršot īstu kazaku zupu
kulišu un iegādāties skaistus nacionālos
ukraiņu suvenīrus. Tiem, kuri nebūs
paguvuši apskatīt fotogrāfes N.Kravecas
izstādi «Patiess skaistums», būs iespēja
pirms un pēc koncerta skatīt to kultūras
nama foajē, taču pēc tam izstāde atkal
tiks eksponēta Sabiedrības integrācijas
pārvaldē, kur interesenti fotodarbus varēs aplūkot līdz 31. augustam. Koncertā
«Jautrais gadatirgus» piedalīsies kolektīvi
«Džerelo», «Veselka», «Ļanok», «Mrija»,
J.Smirnovas Ventspils Deju studijas audzēkņi un viesmākslinieki no Ukrainas
«Teatr na hoduļah», kas tradicionālajām
ukraiņu dejām piešķirs jaunu veidolu,
izpildot tās uz koka ķekatām.
Uz Ukraiņu kultūras dienu pasākumiem Jelgavā aicināts ikviens interesents.
Ieeja – bez maksas.
Pasākumus atbalsta Jelgavas pilsētas
dome, Sabiedrības integrācijas pārvalde,
iestāde «Kultūra» un Ukrainas vēstniecība Latvijā.

Pasākumi pilsētā
19. augustā pulksten 18 – ekskursija
kājām «Zudušos Jelgavas dārgumus
meklējot». Sākums – no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa. Pieteikšanās pa tālruni
28677630. Dalības maksa – € 1; bērniem
līdz piecu gadu vecumam – bez maksas.
19. augustā pulksten 20 – TV3
pilngadības kabarē. Šovā piedalīsies «Cabaret» dīvas E.Rozentāle un A.Vītoliņa,
kā arī R.Eilands, dejotāji, akrobāti, TV3
seriālu aktieri un ētera personības. Režisors V.Runtulis. Biļešu cena – € 12 – 70
(Zemgales Olimpiskajā centrā).
20. augustā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Tā saimnieko Jelgavas
novadā». Iespēja iepazīt saimniekošanas
veidus laukos, viesojoties Svētes un
Zaļenieku pagastā. Sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa. Pieteikšanās pa
tālruni 63005447. Maksa par objektu
apmeklējumu – € 6,50.
27. augustā pulksten 13 – ekskursija
kājām «Pa gabaliņam Jelgavu lieku»
– pilsētas ievērojamāko vietu apskate
kopā ar gidu. Sākums – no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa. Pieteikšanās pa tālruni
63005447. Dalības maksa – € 1; skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem
– bez maksas.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2016. gada 18. augusts

Uz Piena, medus un maizes svētku
«galda» – vēl neatklātas Latvijas garšas
 Jana Bahmane

Jau nākamajā nedēļas nogalē, 27. augustā, Jelgavā 16.
reizi notiks Piena, maizes
un medus svētki, kas pulcēs
gan šo produktu meistarus,
gan gardēžus, kuri vienuviet varēs nobaudīt piena,
maizes un medus produktu
daudzveidīgās interpretācijas, radītas dažādos Latvijas
novados, piedalīties atraktīvos kulinārijas konkursos,
kā arī dzīvot līdzi vienmēr
pārsteidzošajai Piena paku
laivu regatei. Savukārt vakara noslēgumā līdztekus
Latvijā iemīļotu mūzikas
grupu koncerta baudīšanai
svētku dalībnieki varēs veldzēties «piena putu» ballītē.
«Šie svētki veicina veselīgu
dzīvesveidu un popularizē
vietējo ražotāju. Sākotnēji
svētki bija veltīti pienam, ar
laiku mūsu pulkam pievienojās arī medus produktu
ražotāji un nu jau vairākus
gadus svētku uzmanības
centrā ir vērtīgie pamatprodukti – piens, medus un
maize,» svētku būtību raksturo pašvaldības iestādes
«Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics.
Hercoga Jēkaba laukumā no pulksten 9 līdz 17 notiks svētku tirgus, kas
šogad pulcēs ne vien Latvijā zināmus
ražotājus, bet ļaus svētku dalībniekiem
atklāt un nobaudīt Jelgavā vēl neatklātus piena, maizes un medus gardumus,
piemēram, kūpinātus sierus un siera
bizes, tuneļkūkas, biezpiena «bumbeles», čiekuru sīrupu. «Šogad esam centušies izraudzīties svētku tematikai atbilstošākos ražotājus. Tas ļāvis mums
iepazīt neparastus mazos ražotājus,
kas pārsteidz ar produkcijas unikalitāti
un ievieš svētku tirdziņa klāstā jaunas
garšas nianses,» stāsta «Kultūras»
kultūras darba speciāliste Santa Sīle.
Protams, tirdziņā neiztikt arī bez
amatniekiem, kas rada svētku centrālo
produktu pārstrādē un pasniegšanā
nepieciešamās lietas – māla traukus,
lina dvielīšus, koka karotes un daudz
ko citu. Lai tirgošanās un produktu
degustācija aizritētu līksmāk, Hercoga
Jēkaba laukumā ar vasarīgu koncertprogrammu «Vasaras šlāgertrādi rīdi»
pulksten 13 un pulksten 14.45 uzstāsies mūziķi Aldis Rullis, Linita, māsas
Legzdiņas un citi. Savukārt pulksten
11 pie Jelgavas kultūras nama tiks
sveikti mazie jelgavnieki, kas pasaulē
nākuši no Līgo līdz augusta vidum.

Degustācijas un atraktīvi
kulinārijas konkursi

Papildus daudzveidīgo piena, maizes
un medus gardumu baudīšanai no
pulksten 11 līdz 13 svētku tirdziņa
apmeklētājiem būs iespēja pierādīt
arī savu kulināra talantu, svētku centrālos produktus pārvēršot kulinārijas
meistardarbā. Konkursa «Biezpiena
un maizes gardumi uz svētku galda» dalībnieki mājās būs sarūpējuši
biezpiena un maizes cienastu, kura

Foto: no JV arhīva
svars nepārsniedz četrus kilogramus.
Katra dalībnieka pagatavoto gardumu
izvērtēs žūrija, un tos varēs nobaudīt
arī svētku tirdziņa apmeklētāji. Konkursam ikviens, kuram pavārmāksla
ir sirdslieta, vēl var pieteikties līdz 20.
augustam. Savukārt konkurss «Mans
plāno pankūku meistarstiķis!» palīdzēs
noskaidrot Jelgavas pankūku cepšanas
mākslas meistaru, kuram būs jāpamanās izcept gardas pankūkas, to daudzumā apsteidzot savus konkurentus.
Konkursa dalībnieki pankūkas gatavos
mobilajās virtuvēs Jelgavas Amatu
vidusskolas audzēkņu uzraudzībā, un
svētku ilggadējais sadarbības partneris
Amatu vidusskola šogad svētku dalībniekus pārsteigs arī ar pankūku torti.
Tradicionāli sadarbībā ar Latvijas
Biškopības biedrību tiks noteikts
jelgavnieku iecienītākais medus, savukārt Latvijas Maiznieku biedrība
aicina nobalsot par šīgada Zemgales
rudzu klaipu. «Šogad – ceļā uz Latvijas
simtgadi – goda vietā esam likuši rudzu
maizi, kas, mūsuprāt, ir latviskuma
un stabilitātes simbols, iemiesojot
gadsimtiem izkoptās maizes cepšanas
tradīcijas,» stāsta «Kultūras» Attīstības plānošanas un projektu vadības
sektora vadītājs Ivars Pirvics. Tirgotāji parūpējušies ne vien par svētku
cienastu, bet arī radošajām aktivitātēm, piedāvājot, piemēram, apgleznot
piparkūkas. Konkursa dalībnieku
apbalvošana notiks pulksten 14.
Jāpiebilst, ka interesenti varēs iesaistīties arī izzinošās aktivitātēs, kuras organizēs Jauno Zemnieku klubs,
Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes
Jelgavas nodaļa un «Latvijas Zaļais
punkts», kas aicina piedalīties divu
stundu garās fotoorientēšanās sacensībās «Šķirošanas skrējiens Jelgavā»,
kuru laikā dalībniekiem būs jānofotografējas pie vismaz desmit plastmasas
šķirošanas konteineriem Jelgavā.
Interesenti orientēšanās sacensībām
aicināti pieteikties portālā www.zalais.
lv, savukārt reģistrēšanās skrējienam
27. augustā Hercoga Jēkaba lauku-

mā notiks no pulksten 10. Katram Pasta salu ieskaus
orientēšanās sacensību dalībniekam «piena putas»
līdzi jāņem vismaz viena PET pudele,
Pēc sportiskām aktivitātēm Lielupē
un komandā var būt 2 – 4 dalībnieki. un Lielupes promenādē jelgavnieki
un pilsētas viesi aicināti doties uz
Peldēs ne tikai uz piena pakām, Pasta salu, kur no pulksten 17.30
bet arī uz SUP dēļiem
līdz pusnaktij notiks svētku koncerts
Arī šogad centrālais svētku notikums ar grupu «Tumsa», «Elektrofolk» un
būs «Baltais» Piena paku laivu regate, «Opus Pro», kā arī dīdžeja JAX dalīkuru ar 42 000 piena pakām atbalsta bu. Svētku dalībnieki varēs izbaudīt
svētku ilggadējais sadarbības partneris arī krāšņu putu ballīti, kas, pēc orgaAS «Tukuma piens». «Ar lepnumu nizatoru teiktā, šoreiz būs īpaša, jo
varam teikt, ka mūsu pilsētas Piena baltās putas, kas ieskaus Pasta salas
paku laivu regate, kas šogad notiks jau estrādi, atgādinās piena putas. Pulk14. reizi, ir unikāls notikums ne tikai sten 20 notiks «Baltais» Piena paku
Eiropas, bet arī pasaules kontekstā,» laivu regates dalībnieku apbalvošana.
atzīst I.Pirvics. Jau tradicionāli šajā Savukārt pa dienu, pulksten 12, Pasta
pasākumā piedalīsies uzņēmumi, deju salā varēs just līdzi pilsētas ielu baskolektīvi, kā arī draugu komandas, ku- ketbola čempionāta 4. posma norisei.
rām gatavošanās un dalība regatē izvēr- Šogad pasākuma apmeklētāji svētku
šas par vasaras jautrāko piedzīvojumu. koncertu varēs baudīt bez maksas.
«Ik gadu regatē piedalās arvien jauni
dalībnieki, kā arī ir tādi, kas iesaistās Ekskursijā kājām
jau no pašiem pirmsākumiem. Mums ir varēs iepazīt Jelgavu
liels prieks, ka regate vairo gan dalībŠogad Piena, maizes un medus svētnieku, gan skatītāju prieku, padarot šo ku laikā Jelgavas reģionālais Tūrisma
pasākumu par Piena, maizes un medus centrs aicina doties divu stundu garā
svētku kulminācijas brīdi,» tā M.Buš- ekskursijā kājām «Pa gabaliņam Jelkevics. Sākuma kapitālu laivas būv- gavu lieku», kuras laikā varēs iepazīt
niecībai – 1000 tukšas aizlīmētas viena Jelgavas ievērojamākās vietas un
litra piena pakas – var saņemt Jelgavas objektus, kā arī izzināt vēl neatklātus
kultūras namā, iepriekš vienojoties ar faktus par mūsu Zemgales pērli. «Pēorganizatoriem. Komandas sacentīsies dējo trīs gadu laikā esam piedāvājuši
sešās nominācijās: «Oriģinālākā laiva», ekskursijas ar degustācijām, taču šo«Visatraktīvākā komanda», «Inovatīvā- gad nolēmām uzmanību vērst uz līdz
kā laiva», «Treknākais piena plosts», galam neatklātiem Jelgavas dārgu«Pilnīgs sviests», «Ātrākā laiva».
miem,» stāsta gide Signe Lūsiņa. EksNo pulksten 15 svētku apmeklētāji kursijas laikā ikviens varēs uzzināt,
aicināti pulcēties Lielupes promenādē, kādiem stāstiem un leģendām apvītas
kur notiks laivu apskate un komandu ievērojamās vietas Jelgavā un kāda
prezentācijas, taču laivu parādes un mode un uzvedības kultūra valdījusi
ātruma braucieni sāksies pulksten 16. cauri gadsimtiem Jelgavā – tā būs kā
Pēc tradicionālās regates, pulksten 17, mozaīkas veidošana, kad no maziem,
interesenti varēs piedalīties airu jeb bet spilgtiem notikumiem pamazām
SUP dēļu sacensībās, kurām iepriekš tiks izveidota liela dižciltīgās Jelgavas
jāpiesakās portālā www.supx.lv. Tiem, panorāma, kas katram būs citāda.
kuriem nebūs iespējas regati vērot Ekskursija pulksten 13 sāksies pie
klātienē, to varēs skatīt tiešraides mo- Svētās Trīsvienības baznīcas torņa.
bilajā televīzijā «LMT Straume». Piena Dalības maksa pieaugušajiem – 1 eiro;
paku laivu regatei vēl var pieteikties skolēniem un pirmsskolas vecuma
līdz 19. augustam.
bērniem – bez maksas.

Piesakies konkursam un saņem labākā pankūku cepēja titulu!
 Jana Bahmane

XVI Vispārējo Latvijas Piena, maizes un medus svētku laikā, 27. augustā, Hercoga Jēkaba laukumā notiks konkurss «Mans plāno
pankūku meistarstiķis!»,
kurā aicināts piedalīties
ikviens pankūku cepšanas
mākslas virtuozs.

Konkurss notiks divās kārtās –
pirmajā kārtā katram konkursantam
būs jāiesniedz trīs uz vietas ceptas
plānās pankūkas, un žūrija vērtēs
mīklas sagatavošanas procesu, gatavo
pankūku izskatu un garšu, kā arī dalībnieka atraktivitāti un vizuālo tēlu.
Savukārt labāk pagatavoto pankūku
autori, kuri konkursa pirmajā kārtā
būs ieguvuši lielāko punktu skaitu,
sacentīsies arī otrajā kārtā, kurā

dalībniekiem ierobežotā laikā būs jāpagatavo mīkla un jāizcep pēc iespējas
vairāk pankūku. Arī šajā kārtā tiks
vērtēts viss iepriekš minētais, tāpat
uzvarētāju palīdzēs noteikt izcepto
pankūku daudzums. Par žūrijas dalībnieku var tikt uzaicināts arī jebkurš
klātesošais.
Pamata sastāvdaļas pankūku mīklai tiks nodrošinātas, bet īpašās
garšvielas un receptes «noslēpums»

dalībniekam jāņem līdzi pašam.
Konkursu, kas 27. augustā Hercoga
Jēkaba laukumā notiks no pulksten
11, organizē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra» sadarbībā ar
Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņiem – topošajiem konditoriem un
viņu pedagogiem.
Pieteikties konkursam «Mans plāno pankūku meistarstiķis!» var līdz
24. augustam pa tālruni 63084675.

