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Būvdarbi Romas ielā
noslēgušies

Foto: Ivars Veiliņš
 Anastasija Miteniece

šanas ātruma ierobežojuma
zīmes. Atļautais braukšanas
Romas ielas posmā no Zemeņu līdz Turaidas ielai
ātrums dzīvojamajā zonā sakopš aprīļa beigām norisinājās būvdarbi. To laikā
mazināts līdz 30 kilometriem
izbūvēta lietusūdens kanalizācija un caurtekas,
stundā. Tāpat noasfaltētajā
ieklāts asfalts un veikti dažādi labiekārtošanas
Romas ielas posmā izbūvēti
darbi. Šobrīd būvdarbi ir noslēgušies, un drīzutrīs ātrumvaļņi, uzklāts homā objektu paredzēts nodot ekspluatācijā.
rizontālais marķējums, bet
šonedēļ sakoptas arī ceļa maPēc asfaltēšanas Romas robežas, kā arī Turaidas ielas las un grāvju nogāzes.
ielas rajonā – Zemeņu ielā, pusē pie Mežmalas ielas –
Jāpiebilst, ka jūnijā jau pēc
Romas ielas pusē pie pilsētas uzstādītas maksimālā brauk- Romas ielas noasfaltēšanas

akām tika atklāti defekti,
kas būvniekam bija jānovērš.
Kā norāda pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība», visi
nepieciešamie remontdarbi
paveikti līdz līgumā noteiktajam termiņam.
Darbus Romas ielā veica
SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» par līguma
summu 294 099 eiro, ieskaitot
PVN.

Pils salu un jauno skatu torni apmeklējuši
vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku
 Ritma Gaidamoviča

Kopš Pils salā ikvienam pieejams skatu
tornis, salu apmeklējuši jau vairāk nekā
20 tūkstoši cilvēku,
liecina Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
(JRTC) apkopotie dati.
Līdz šim vislielākais
apmeklētāju skaits
– 1472 cilvēki – reģistrēts sestdienā, 30.
jūnijā.
Līdz ar skatu torņa izbūvi un
apkārtnes labiekārtošanu Pils
salā uzstādīts žogs, kura vārti
aprīkoti ar automātisko apmeklētāju uzskaites sistēmu, kas
fiksē, cik cilvēku salu apmeklējuši. JRTC vadītāja Anda Iljina
stāsta, ka šobrīd apkopoti dati
par periodu no 28. jūnija jeb
dienas, kad skatu tornis oficiāli

kļuva pieejams apmeklētājiem,
līdz 31. jūlijam. «Trīs jūnija
dienās, no 28. līdz 30. jūnijam,
Pils salu apmeklējuši 3000 cilvēku, un tieši 30. jūnijs izceļas
ar apmeklējuma rekordu – šajā
dienā salā viesojušies 1472
cilvēki,» stāsta centra vadītāja,
norādot, ka pirmajā dienā, kad
skatu tornis bija pieejams, salu
apmeklēja 949 interesenti,
tostarp visvairāk – 175 – laikā
no pulksten 20 līdz 21, un tas
šobrīd ir lielākais apmeklētāju
skaits stundas laikā.
Jūlijā ieejam Pils salā fiksēti
17 610 apmeklētāji. «Elektroniskā uzskaites sistēma atspoguļo arī to, kurās stundās salā
ir visvairāk cilvēku. Lai gan
visvairāk uz salu dodas brīvdienās, kustība ir vērojama arī
darbdienu vakaros, piemēram,
trešdienā, 4. jūlijā, no pulksten
19 līdz 22 sistēma uzskaitījusi
365 cilvēkus,» stāsta A.Iljina.

Pa vienam diviem apmeklētājiem tiek reģistrēti arī nakts
stundās.
«Esam novērojuši, ka galvenokārt cilvēki uz salu dodas,
lai uzkāptu skatu tornī. Viņi
pavēro Jelgavas panorāmu,
nofotografējas un dodas prom.
Retāk apmeklētāji uzkavējas
piknika vietā vai dodas pastaigā
pa veselības taku,» stāsta A.Iljina, piebilstot, ka diemžēl ir
cilvēki, kuri rīkojas neapdomīgi
un iet pārāk tuvu savvaļas zirgiem, taču dzīvnieku rīcība nav
prognozējama. «Ja ir vēlēšanās
doties ekskursijā pa Pils salu,
izzināt savvaļas zirgu dzīvi,
aicinām to darīt vides gida pavadībā,» tā A.Iljina. Ekskursija
pie savvaļas zirgiem jāpiesaka
pa tālruni 20264343.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja vietniece
Sandra Liepiņa stāsta, ka tūrisma objekts ir jauns un apmeklē-

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

tāju interese ir liela, taču ne visi
atbildīgi izturas pret jaunizbūvēto infrastruktūru. «Diemžēl
jau vairākkārt ir salauzti un
laboti ieejas vārti – pagājušajā
nedēļā vien būvnieks tiem divas
reizes mainīja mehānismu. Pils
salas apmeklētājus lūdzam
saudzīgi izturēties pret vārtiem
un aiz sevis tos aizvērt, kā arī
būt atbildīgiem un atkritumus
izmest atkritumu urnās, nevis
zemē,» saka S.Liepiņa.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka kopš 28. jūnija
apmeklētājiem Pils salā ir pieejams 19,2 metrus jeb sešus
stāvus augsts koka skatu tornis,
kas ar labiekārtotu piknika vietu tā pakājē izveidots, Jelgavas
pilsētas pašvaldībai realizējot
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētu projektu
«Pils salas infrastruktūras attīstība tūrisma un veselības aktivitāšu veicināšanai Jelgavā».

63048800

birojs@info.jelgava.lv

kas Uzvaras parkā notiks
19. augustā pulksten 16.
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Mārtiņam Robežniekam –
sudrabs starptautiskajā
ģeogrāfijas olimpiādē
 Jana Bahmane

«Rezultāti ir visai blīvi,
tādēļ dažu punktu starpība daudz ko ietekmēja. Uzskatu, ka varēju
labāk – zinu vietas, kur
kļūdījos, bet kopumā
visu izdarīju pēc labākās sirdsapziņas, un tas
tika novērtēts,» saka
jelgavnieks Spīdolas
ģimnāzijas absolvents
Mārtiņš Robežnieks,
kurš Kanādā, Kvebekā,
aizvadītajā 15. starptautiskajā ģeogrāfijas
olimpiādē «IGEO 2018»
izcīnīja dalītu 26./27.
vietu, kas pēc punktu
summas deva sudraba
godalgu. Savukārt viņa
pārstāvētā Latvijas komanda 42 valstu konkurencē ierindojās 8. vietā.
M.Robežnieks stāsta, ka vislabāk viņam veicies āra uzdevumos,
proti, kartēšanā un uzdevumu
risināšanā, pamatojoties uz tikko
ieraudzīto un saprasto. «Konkurence bija spēcīga, lai gan
olimpiādē piedalījās arī pāris vāju
komandu. Bet visām lielajām pasaules valstīm, Eiropai un Baltijas
valstīm bija spēcīgas izlases. Arī
mūsu izlases panākumi ir lieliski
un ļoti stabili,» vērtē jelgavnieks.
M.Robežnieks ieguva identisku
punktu skaitu kā komandas
biedrs no Rīgas Iļja Belovolovs,

Foto: no personīgā arhīva
bet Latvijas komandai, kuru
pārstāvēja četri jaunieši, kopumā
– trīs sudraba un viena bronzas
godalga.
«Protams, tā ir unikāla pieredze – būt kopā ar daudzu valstu
gudrajiem jauniešiem tik neparastā vietā, kur viss ir nedaudz
citādāks un svešs – pat durvju
rokturi, luksofori, ielas, kukaiņi
un dzīvnieki. Tur viss evolucionējis mazliet citu ceļu,» iespaidos
dalās jelgavnieks. Kaut arī olimpiāde noslēgusies, M.Robežnieks
Latvijā atgriezīsies vien 13. augustā, jo dosies ekskursijā pa
Kvebekas provinci.
Jāatgādina, ka M.Robežnieks
starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē, kas notika Serbijā, piedalījās
arī pērn, bet šogad īsi pirms došanās uz Kanādu M.Robežnieks
aizvadīja Baltijas ģeogrāfijas olimpiādi, kur izcīnīja bronzas medaļu.

JELGAVAS PILSĒTAS DOME AICINA
Ja esi STRĀDĀJOŠAIS
VAI PAŠNODARBINĀTAIS
(arī strādājošs pensionārs,
jaunais vecāks, kas
atrodas bērna kopšanas
atvaļinājumā)

Ja esi
VECUMĀ NO 25 GADIEM
līdz neierobežotam
vecumam

Ja tev ir
NEPABEIGTA
VAI PABEIGTA
pamata, vidējā
vai augstākā izglītība

NO 15.08.2018. LĪDZ 17.09.2018.

PIESAKIES MĀCĪBĀM PIEAUGUŠAJIEM UN APGŪSTI JAUNAS PRASMES,

CITU PROFESIJU VAI PĀRKVALIFICĒJIES UN KĻŪSTI PIEPRASĪTS DARBA TIRGŪ!
(www.macibaspieaugusajiem.lv)!
Mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi, bet 10% ir strādājošā līdzmaksājums, nodarbinātajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.
SOLIS NR.1
IENĀC MACIBASPIEAUGUSAJIEM.LV UN IZVĒLIES, ko vēlies mācīties sev vēlamā laikā un vietā.
Ar mācību programmām iespējams iepazīties no 15.08.2018.
SOLIS NR.2
Jelgavā VĒRSIES PIE PROJEKTA KONTAKTPERSONAS DIĀNAS ALATIRJOVAS (tālrunis 27800576,
63012149, e-pasts diana.alatirjova@zrkac.jelgava.lv) Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā (Svētes ielā 33, Jelgavā), kura tev sniegs informāciju par interesējošajām mācību programmām, palīdzēs sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus mācību iestādē. Tāpat vari
sazināties uzreiz ar interesējošo izglītības iestādi un nokārtot visas pieteikšanās formalitātes pats.
SOLIS NR.3
1–2 mēnešu laikā SAŅEM APSTIPRINĀJUMU no mācību iestādes un sāc mācīties novembrī.
Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts projekta «Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide» (Nr.8.4.1.0./16/I/001) trešā pieteikšanās kārta.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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«Lētākā cena iepirkuma procedūrā
ne vienmēr būs lētākā cena tirgū»
 Jānis Kovaļevskis

Iepirkumu pārvaldi Jelgavas pilsētas pašvaldībā izveidoja 2013. gada septembrī. Šīs pārvaldes kompetencē
ir organizēt pašvaldības administrācijas un iestāžu
dažādu preču un pakalpojumu, tostarp būvniecības,
iepirkumu procedūras. No tā, cik raiti tiek veikti iepirkumi, lielā mērā atkarīgs daudzu projektu ieviešanas
laika grafiks, jo pieredze liecina, ka atsevišķas iepirkuma procedūras dažādu iemeslu dēļ var ievilkties pat
desmit mēnešus un ilgāk, kā tas bija gadījumā ar Loka
maģistrāles rekonstrukcijas projektu, kura kopējās
izmaksas pārsniedz 20 miljonus eiro. Iepirkumu pārvaldes vadītāja Zaiga Savastjuka uzsver, ka iepirkumā
katrai procedūrai nepieciešams noteikts laiks. Līdzīgi
kā tiesas procesos, arī Iepirkuma komisijai jāpārliecinās
par pretendentu kvalifikāciju, piedāvājuma atbilstību
tehniskajai specifikācijai, to, vai pretendentam nav
nodokļu parādu, un daudzām citām būtiskām niansēm atbilstoši publiskos iepirkumus regulējošiem
normatīvajiem aktiem.
Sarunā ar pašvaldības administrācijas Iepirkumu pārvaldes
vadītāju Z.Savastjuku – plašāk
par to, kādēļ reizēm līdz sekmīgam iepirkuma rezultātam nākas
gaidīt tik ilgi un kā pēdējos gados
mainījusies situācija iepirkumu
jomā.
Daudzu projektu realizāciju būtiski ietekmē iepirkuma
procedūra, kuras dēļ projekta ieviešana var aizkavēties
pat par gadu un ilgāk. Kas ir
būtiskākie šķēršļi raitākai iepirkuma procedūras norisei?
No savas puses vienmēr visu
cenšamies paveikt iespējami
īsākā termiņā, apzinoties, ka
laiks ir nauda, jo gada laikā,
piemēram, būvniecības izmaksas var būtiski pieaugt. Loka
maģistrāles iepirkuma konkursā pat saņēmām pārmetumus,
ka pārāk ātri esam izvērtējuši
saņemtos piedāvājumus, lai gan
piedāvājumu vērtēšanas process
bija komisijas locekļu vairāku nedēļu intensīvs darbs. Iepirkumu
likums ļoti stingri reglamentē
katru soli – mums nav plašu manevra iespēju, un katra procedūra
aizņem zināmu laiku.
Tas, kādus piedāvājumus
iepirkumos saņemam, lielā mērā
atkarīgs no tā, cik rūpīgi veikta iepirkuma dokumentācijas
sagatavošana, tas ir, nolikuma
prasību un tehniskās specifikācijas sagatavošana. Ja konkursa
nolikumā kaut kas jāmaina pēc
būtības, tas nozīmē, ka jāsludina
jauns konkurss, līdz ar to visi
termiņi sākas no jauna. Bieži
vien ieinteresētie pretendenti
atrod neprecizitātes tehniskajos
projektos vai iebilst pret kādu
nolikumā iekļautu punktu, un
mums jāizvērtē, vai šīs iebildes ir pamatotas. Vērtēšanas
procesā šaubu gadījumā piesaistām ārējos ekspertus, kuri sniedz
savu atzinumu, bet pēc lēmuma
pieņemšanas jāpārliecinās, vai
pretendentam nav nodokļu parādu. Ja iepirkumā piedalījies
ārvalstu uzņēmums vai uzņēmumu apvienība, kurā viens no
partneriem ir no ārvalstīm, tad
gadās, ka šāda izziņa jāgaida pat
veselu mēnesi. Savukārt jau pēc
lēmuma pieņemšanas pretendentiem ir iespēja iesniegt sūdzību
Iepirkumu uzraudzības birojam
(IUB). Katrs no šiem posmiem
prasa laiku.
Vai sūdzību skaits par iepirkumu rezultātiem ir samazinājies, kopš spēkā ir depozīta maksa, kuru uzņēmējs
atgūst tikai tad, ja sūdzība

izrādās pamatota?
Nē, nav samazinājies. Šogad
mūsu lēmumi ir apstrīdēti četras
reizes. Divos gadījumos uzņēmēji
zaudēja savu iemaksāto depozītu, jo IUB sūdzības atzina par
nepamatotām. Loka maģistrāles
iepirkumā sūdzības tika iesniegtas gan par sākotnējo lēmumu,
gan par atkārtoto lēmumu. Pirmajā gadījumā IUB lēmumā
Iepirkuma komisijai tika uzdots
novērst konstatētos pārkāpumus
un atkārtoti izvērtēt piedāvājumus, bet attiecībā uz sūdzībām
par atkārtoto lēmumu lietvedība
tika izbeigta. Ļoti žēl, ka sūdzības
aizkavēja būvdarbu uzsākšanu, it
sevišķi tāpēc, ka sūdzības iesniedzējs – piegādātāju apvienība
«Igate KT» – iesniegumā daļēji
balstījās uz saviem pieņēmumiem, kā arī sašaurināti interpretēja konkursa nolikuma prasības,
tā cenšoties pierādīt uzvarējušā
pretendenta –
personu apvienības «RERE
vide – hidro
statyba» – neatbilstību.

«Esam atvērti uzņēmējiem un pirms iepirkuma izsludināšanas varam sniegt arī vispārīgas konsultācijas, kā labāk sagatavot un noformēt savu piedāvājumu, lai nepieļautu kļūdas, kuru dēļ piedāvājums tiek noraidīts,» uzsver Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijas Iepirkumu pārvaldes vadītāja Zaiga Savastjuka.
Foto: Ivars Veiliņš
konkursā nepieteicās neviens
būvnieks. Arī Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja jumta nomaiņai 2017. gadā
sludinājām atkārtotu procedūru,
jo pirmajā nepieteicās neviens
pretendents.
Kopš šī gada aprīļa iepirkumu konkursos pretendentiem savs
piedāvājums
jāiesniedz
elektronisko
iepirkumu
sistēmā. Vai
tas varētu paātrināt procedūru?
Elektroniskā
lietvedība procedūru termiņus nemaina,
tikai procesu
padara pārskatāmāku. Tam
piedāvājumu vērtēšanā ir pozitīvi
aspekti, jo katrs komisijas loceklis, reģistrējoties sistēmā, jebkurā
laikā, negaidot Iepirkuma komisijas sēdi, var sākt pārbaudīt
un vērtēt saņemtos piedāvājumus individuāli, līdz ar to sēdēs
komisijas locekļi netērē laiku
viena eksemplāra papīra formā
iesniegtā piedāvājuma lasīšanai,
kā tas bija iepriekš. Darbs ir
kļuvis produktīvāks, tomēr jārēķinās, ka virkne uzņēmumu
vēl nav iemācījušies strādāt
elektronisko iepirkumu sistēmā.
Veidojas dažādi pārpratumi, bet
no laika ekonomijas viedokļa tas
noteikti ir solis uz priekšu.

«Lai pārliecinātos, vai
zupā ir bioloģiski audzēti burkāni, skrupulozi jāpārbauda visas
uzņēmēja pavadzīmes
– vai tiešām produkcija
piegādāta tādā apjomā, kā uzrādīts.»

Arvien biežāk nākas
saskarties
ar situāciju,
ka uzņēmēju piedāvātās cenas ir
ievērojami
augstākas
par plānotajām izmaksām.
Ar ko tas saistīts – ar nepietiekami precīziem aprēķiniem vai nepietiekamu konkurenci starp uzņēmējiem?
Katrā jomā situācija atšķiras.
Piemēram, saimniecības vai
kancelejas preču iepirkumos,
kur vairumtirgotāji konkurē
savā starpā, cenu pieaugums
nav konstatējams, turpretim
pēc būvniecības un ar to saistītajiem pakalpojumiem pēdējo divu
gadu laikā pieprasījums strauji
audzis, kas veido inflāciju, jo
uzņēmēji, izmantojot situāciju,
vēlas nopelnīt vairāk. Sākumā
cenas būtiski – līdz pat 40 procentiem – palielinājās projektēšanas
pakalpojumiem, bet šogad redzam, ka atsevišķos objektos arī
būvniecības darbu izmaksas pret
plānotajām aug. Te gan jāņem
vērā arī objektīvie faktori – darba
algas un akcīzes nodokļa kāpums
degvielai. Būvnieku kapacitāte ir
ierobežota, un arvien grūtāk ir
atrast darbu veicējus tā sauktajos
mazajos projektos. Piemēram,
kultūras nama komunikāciju
izbūvei un citiem remontdarbiem

Bieži vien brīvajā tirgū
preci vai pakalpojumu var iegādāties lētāk nekā ar iepirkuma procedūras starpniecību. Ar ko tas skaidrojams?
Piedaloties iepirkuma procedūrā, pretendents uzņemas daudz
lielāku risku. Turklāt iepirkumos
var piedalīties tikai tie uzņēmumi, kuriem ir laba reputācija un
kuri jau apliecinājuši, ka spēj uzņemties saistības un tās izpildīt.

Ne mazāk svarīgs aspekts ir tas,
ka uzņēmumam, kas piedalās
valsts un pašvaldību iepirkumos,
nedrīkst būt nodokļu parādi. Nav
noslēpums, ka bieži vien zemāka
cena tiek piedāvāta tieši uz nodokļu optimizācijas rēķina, tādēļ
lētākā cena iepirkuma procedūrā
ne vienmēr būs lētākā cena tirgū.
Papildu izmaksas veido arī darbs
ar dokumentiem, jo uzņēmējam, kas vēlas startēt iepirkumā, jāpiesaista speciālisti, kuri
detalizēti iepazīstas ar nolikumu
un sagatavo piedāvājumu.
Kurās jomās šobrīd ir visgrūtāk atrast piegādātājus?
Kā jau minēju, tā ir būvniecība
un ar to saistītie pakalpojumi –
projektēšana un būvuzraudzība.
Ja vēl pirms diviem gadiem katrā
iepirkumā saņēmām apmēram
piecus piedāvājumus, tad šobrīd
bieži vien ir tikai viens. Izņēmums
ir lielie miljonu konkursi – tajos
joprojām ir samērā asa konkurence. Lai paplašinātu potenciālo
piegādātāju skaitu, esam pārskatījuši savus iepirkumu nosacījumus un kvalifikācijas prasības
uzņēmumiem un, kur vien tas
iespējams, prasības samazinām.
Tādēļ aicinām uzņēmējus, kuri
līdz šim nav piedalījušies pašvaldības iepirkumos, izvērtēt šo iespēju
un iesniegt arī savu piedāvājumu.
Esam atvērti uzņēmējiem un
pirms iepirkuma izsludināšanas
varam sniegt arī vispārīgas konsultācijas, kā labāk sagatavot un
noformēt savu piedāvājumu, lai
nepieļautu kļūdas, kuru dēļ piedāvājums tiek noraidīts.
Kādas ir izplatītākās kļūdas, kuras uzņēmēji pieļauj,
startējot iepirkumos?
Uzņēmēji, īpaši tad, ja netiek
piesaistīti iepirkumu speciālisti,
ne vienmēr rūpīgi izlasa iepirkuma nolikumu un iepazīstas
ar tehnisko specifikāciju. Ja
kvalifikācijas prasības mēs varam
pārbaudīt ar papildu jautājumiem vai izziņām no dažādiem
reģistriem, tad gadījumos, kad

piedāvātā prece vai pakalpojums
neatbilst tehniskajai specifikācijai, situāciju labot vairs nevaram,
un iesniegtais piedāvājums tālāk
netiek vērtēts. Tādi ir noteikumi,
jo viens no būtiskākajiem iepirkuma nosacījumiem ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret
visiem dalībniekiem. Noteikumi
nedrīkst mainīties iepirkuma
procesa laikā.
Kāda ir situācija ar speciālistiem iepirkumu jomā?
Iepirkumu speciālisti nekur
netiek sagatavoti, tā ir joma, kura
jāapgūst, var teikt, pašmācības
ceļā – apmeklējot seminārus,
lasot IUB sagatavotos skaidrojumus un sūdzību izskatīšanas
komisijas lēmumus, tiesu praksi,
kontrolējošo institūciju atzinumus, izskatot labās prakses
piemērus. No mūsu pārvaldes
septiņiem darbiniekiem četri ir
ar jurista kvalifikāciju, jo darbs
galvenokārt ir ar dokumentiem,
kuriem jābūt
juridiski korekti sagatavotiem.

jumi, nekā norādīts projekta dokumentācijā. Savukārt rakšanas
darbos var atklāties plānos neiezīmētas komunikācijas, kuras
traucē izbūvi un ir jādemontē.
To nevar paredzēt, un katru šādu
gadījumu vērtē tehniskā projekta
autors, būvuzraugs un būvnieks.
Kas ir zaļais iepirkums,
un kāda šajā ziņā ir Jelgavas
pieredze?
Zaļais iepirkums ir viens no
ES vides, klimata un enerģijas
politikas prioritārajiem instrumentiem jeb process, kurā tiek
iepirktas preces un pakalpojumi
ar iespējami mazāku ietekmi uz
vidi. Ir noteikts, ka tādās jomās
kā ielu un iekštelpu apgaismojums, biroja un datora tehnika,
tīrīšanas līdzekļi, sabiedriskā
ēdināšana zaļais iepirkums ir
obligāts nosacījums. Ieviešot šīs
normas, vislielākās bažas bija par
ēdināšanas pakalpojumu skolās
un bērnudārzos, jo apzinājāmies, ka šādas
prasības būtiski
varētu sadārdzināt pakalpojuma izmaksas.
Tomēr praksē
tā nenotika. Sadārdzinājums
ir salīdzinoši
neliels, turklāt
vairāk uz atalgojuma nekā
uz bioloģisko
produktu rēķina – bioloģiski
audzētās produkcijas piedāvājums Latvijā
ir samērā plašs.
Te gan jāatzīmē, ka sarežģītākais šajā procesā ir nevis pats
iepirkums, bet gan noslēgtā līguma uzraudzība, jo, lai pārliecinātos, vai zupā ir bioloģiski audzēti
burkāni, skrupulozi jāpārbauda
visas uzņēmēja pavadzīmes – vai
tiešām produkcija no norādītā
piegādātāja ir piegādāta tādā
apjomā, kā uzrādīts.

«Uzņēmēji, izmantojot
situāciju, vēlas nopelnīt
vairāk. Sākumā cenas
būtiski – līdz pat 40 procentiem – palielinājās
projektēšanas pakalpojumiem, bet šogad
redzam, ka atsevišķos
objektos arī būvniecības
darbu izmaksas pret
plānotajām aug.»

Iepirkumu likums
nosaka, ka
uzņēmējam,
iesniedzot
savu piedāvājumu, jāiekļauj visas
izmaksas, tomēr praksē
redzam, ka
virknē gadījumu ir jāveic papildu
darbi.
Reālā dzīve
nav tik ideāla, kā mēs to vēlētos,
jo pat pie visdetalizētākā tehniskā
projekta nav iespējams paredzēt
visus blakusapstākļus. Veicot
rekonstrukciju, virkne apstākļu
atklājas tikai pēc demontāžas
darbiem ēkā. Teiksim, atsedzot
pamatus vai sienas, var izrādīties,
ka izmantoti pavisam citi risinā-
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Restaurēs pieminekli
Mīlestības alejā
 Ritma Gaidamoviča

Jau drīzumā sāksies
advokātam Kristapam
Ludvigam Tečam veltītā kapa pieminekļa,
kas atrodas Mīlestības
alejā, restaurācija – šomēnes piemineklis tiks
nogādāts restauratoru
darbnīcā, bet oktobrī
tas atjaunots atgriezīsies Mīlestības alejā,
informē pašvaldības
iestādē «Pilsētsaimniecība».
«Šis valsts nozīmes kultūras
piemineklis ir sliktā tehniskā stāvoklī – tam konstatēta marmora
mehāniska un ķīmiska korozija,
granīta postamenta sairšana,
akmens materiāla plaisāšana,
sadalīšanās gabalos. Arī granīta
blokos fiksētas caurejošas plaisas,
tāpēc piemineklim nepieciešama restaurācija,» stāsta «Pilsētsaimniecības» pārstāve Kristīne
Lazdiņa.
Restaurācijas darbu programma izstrādāta, pamatojoties uz
vēsturisko informāciju, apsekojumiem dabā un 2018. gada martā
saņemtajiem Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
tehniskajiem noteikumiem.
Pieminekli restaurēs SIA «Ak-

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Sporta servisa centrs»
(reģ.Nr.90001167128) aicina komandā

SPORTA PASĀKUMU
ORGANIZATORU(-I)

uz nenoteiktu laiku (viena vakance)

uz nenoteiktu laiku (viena vakance)

Galvenie pienākumi:
• attīstīt iestādes publisko tēlu, veicināt
komunikāciju, sadarbību un atgriezenisko saiti
starp iestādi un mērķauditorijām;
• pārraudzīt iestādes prezentāciju, īpašu pasākumu (atklāšanas ceremoniju, apbalvošanas
sarīkojumu u.c.) sagatavošanu un norisi;
• sniegt atbildes uz plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, nevalstisko organizāciju vai iedzīvotāju
jautājumiem (mutiskiem vai rakstiskiem), kas
saistīti ar iestādes darbību;
• piedalīties ar iestādes darbību saistītu
pasākumu organizēšanā;
• uzturēt un aktualizēt informāciju iestādes
mājaslapā un sociālajos tīklos.

Galvenie pienākumi:
• atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām
prasībām organizēt starptautiskus un lokāla
mēroga sporta pasākumus Jelgavā;
• plānot, sagatavot un vadīt sporta pasākumus;
• popularizēt sporta pasākumus, organizēt
pasākumu reklāmas kampaņas;
• izstrādāt un ievērot sporta pasākumu
reglamentējošu dokumentāciju;
• apkopot un sagatavot informāciju (preses
relīzes un citi materiāli) par Jelgavas pilsētas
sporta pasākumiem, sportistu sasniegumiem
un citām ar sportu saistītām aktivitātēm;
• piedalīties iestādes projektu un programmu izstrādē
un ieviešanā, kas saistītas ar sporta attīstību Jelgavā;
• darba izpildes gaitā sadarboties ar Jelgavas
pilsētas izglītības iestādēm, sporta klubiem,
Latvijas sporta veidu federācijām un citām
sporta organizācijām.

Prasības:
• izpratne par sabiedrisko attiecību būtību un
lomu iestādes mērķu sasniegšanā;
• augstākā izglītība vai vēl nepabeigtas
studijas sabiedrisko attiecību jomā vai citās
jomās, kas nodrošina amata pienākumu
izpildei nepieciešamās prasmes;
• pieredze tīmekļa vietņu administrēšanā,
kā arī izpratne par tīmekļa vietņu izstrādes
pamatprincipiem;
• prasme veidot infografikas un citus vizuālus
informatīvus materiālus, pieredze dažādu
datorprogrammu pielietošanā;
• prasme plānot darba uzdevumu savlaicīgu
izpildi, spēja strādāt komandā un individuāli,
kā arī augsta atbildības izjūta;
• teicamas latviešu valodas un labas svešvalodu (angļu, krievu valodas) zināšanas.
Mēs piedāvājam:
• dinamisku un atbildīgu darbu;
• labus darba apstākļus;
• stabilu atalgojumu (amats klasificēts 24.
amata saimes I līmenī, 7. mēnešalgu grupa)
un sociālās garantijas.

Eksaktās zinātnes
izzina dabā

mens apstrādes centrs «AKM»»,
ar kuru 11. jūlijā «Pilsētsaimniecība» noslēdza līgumu par kopējo
summu 6370,81 eiro ar PVN.
K.Lazdiņa norāda, ka finansiāls
atbalsts 3000 eiro apmērā pieminekļa restaurācijas darbiem iegūts
Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras mantojuma nozares projektu
konkursā.
Plānots, ka šomēnes uzņēmums pieminekli demontēs un
nogādās savā darbnīcā, bet pēc
restaurācijas darbiem tas atgriezīsies Mīlestības alejā. Saskaņā ar
līgumu tas notiks oktobrī.
Piemineklis advokātam K.L.Te
čam ir valsts nozīmes kultūras
piemineklis. Leģenda vēsta, ka
apmēram pirms 225 gadiem
Jelgavā dzīvojuši divi dižciltīgi
muižnieki – advokāts, jurists, padomnieks K.L.Tečs (1735–1793)
un Zigismunds Georgs Švanders
(1727–1784), advokāts un Kurzemes galma padomnieks. Abi
nešķiramie draugi bija iecienījuši
pastaigu pa skaistu aleju, kuru,
kā rodamas ziņas periodikā, dēs-  Anastasija Miteniece
tījis muižnieku draugs virsnieks
Līvens. Kad muižnieki nomira, viCaur spēlēm atkārto rēķināšanu, veidojot augu apraksņus pēc pašu vēlēšanās apglabāja
tus, mācās sistematizēt, salīdzinot kukaiņu un cilvēku
katru savā alejas galā, uzceļot lepspēku, atkārto mērvienības – tie ir tikai daži uzdevumi,
nus pieminekļus: Z.G.Švanderam
ko 5.–7. klases skolēni veic pētniecības nometnē «Ju– obelisku, bet K.L.Tečam – urnu
nioru universitātes vasaras sesija 2018», kuru šonedēļ
ar divām čūskām un liesmiņu, kas
organizē Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
noliekusies austrumu virzienā.
centra (ZRKAC) speciālisti. Piecu dienu bezmaksas noFoto: Ivars Veiliņš

SABIEDRISKO ATTIECĪBU
SPECIĀLISTU(-I)

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Prasības:
• augstākā izglītība vai vēl nepabeigtas
studijas sporta nozarē;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
(C līmeņa 1. pakāpe), krievu valodas un angļu
valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
• sporta veida specifikas un sacensību tiesāšanas organizācijas pārzināšana;
• spēja publiski uzstāties;
• augsta atbildības izjūta, precizitāte un spēja
risināt problēmsituācijas;
• prasme izmantot informācijas tehnoloģijas;
• spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un
psiholoģiskās slodzes apstākļos.
Mēs piedāvājam:
• dinamisku un atbildīgu darbu;
• labus darba apstākļus;
• stabilu atalgojumu (amats klasificēts 48.
amata saimes II līmenī, 8. mēnešalgu grupa)
un sociālās garantijas.

Motivētu pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes aprakstu
(CV), norādot vakanci, līdz 30.08.2018. iesniegt vai sūtīt pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei «Sporta servisa centrs» (Uzvaras iela 8, 2. stāvs, 36. kabinets, Jelgava, LV-3001)
vai pa e-pastu sports@sports.jelgava.lv.
Tālrunis uzziņām 29578252, e-pasts elita.truksane@sports.jelgava.lv.

metnē piedalās 54 bērni, kuri radošās un pētnieciskās
nodarbēs apgūst matemātiku, dabaszinības un informācijas tehnoloģijas.

«Nometne ir atbalsts bērniem,
kuri interesējas par matemātiku,
dabaszinībām un informācijas
tehnoloģijām,» norāda ZRKAC
Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
Sanita Šabanska, papildinot, ka
nometnes dalībnieki ik dienu dodas uz dažādām Latvijas vietām,
lai teorētiskās zināšanas mācītos

pielietot praksē un dabā. Piemēram, Tērvetes Dabas parkā bērni
mācījās šifrēt, mērogot, rēķināt
galvā, veidot augu aprakstus, kā
arī atkārtoja mērvienības, izzinot
kukaiņu pasauli.
Rezumējot piedzīvoto nometnē,
bērni atzīst: praktiskā matemātika un dabas zinības ir trīskārt
interesantākas par mācīšanos no

Foto: Ivars Veiliņš

grāmatas. «Šādi var saprast, kā
formulu pielietot dzīvē. Piemēram, mēs mērījām, cik ātri rāpo
skudra un cik tālu lec sienāzis,
un pārveidojām mērvienības,
attiecinot tās uz mums pašiem.
Tagad zinu: ja man būtu sienāža
spēks, es varētu aizlēkt 20 metrus,» secina Amanda Kalnpure.
Bet nometnes dalībnieks Viesturs
Stankevičs vērtē, ka nometne ir
iespēja paplašināt redzesloku. «Kā
pētnieki veidojām augu aprakstus,
mācījāmies noteikt koka garumu
uz aci, veidojām šifru, un tās man
bija ļoti interesantas teorijas, ko
nemāca skolā,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka pētniecības nometne tiek organizēta sadarbībā
ar Jelgavas Izglītības pārvaldi
ES projekta «Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai»
gaitā.

Tuvojas trešais NĪN maksāšanas termiņš
 Ritma Gaidamoviča

15. augusts ir šī gada
nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) trešā
maksājuma termiņš.
Jelgavas pašvaldības
Finanšu nodaļa informē, ka līdz 6. augustam
NĪN iekasēšanas plāns
pilsētā izpildīts par 73
procentiem.
NĪN par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts
četros maksājumos. NĪN var
nomaksāt par visu gadu līdz pirmajam maksāšanas termiņam
vai pa daļām līdz noteiktajiem

datumiem. Šogad vēl atlikuši divi
maksāšanas termiņi – 15. augusts
un 15. novembris.
Jelgavas pašvaldības Finanšu
nodaļas galvenā speciāliste NĪN
administrēšanā Antra Apanasjonoka informē, ka 2018. gada
NĪN plāns ir 3,66 miljoni eiro.
Līdz 6. augustam iekasēti 2,68
miljoni eiro, un tas nozīmē, ka
plāns izpildīts par 73 procentiem.
«Jāņem gan vērā, ka šobrīd vēl
nav iestājies trešais maksāšanas
termiņš – pēc tā situācija noteikti
mainīsies,» skaidro galvenā speciāliste, norādot: ja maksājums
netiek veikts norādītajā termiņā,
saskaņā ar likumu tiek aprēķināta kavējuma nauda – no laikā

UZŅEMŠANAS KOMISIJA TURPINA
PIEŅEMT DOKUMENTUS ESF GRUPĀS
Jelgavas tehnikums 2018./2019. mācību gadā piedāvā
iegūt šādas profesionālās kvalifikācijas:

JELGAVAS
TEHNIKUMS

• autoatslēdznieks
(mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā izglītība – 9 vai 12
klases, no 17 gadu vecuma);
• kokapstrādes iekārtu operators
(mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā izglītība – 9 vai 12
klases, no 17 gadu vecuma).

Kāpēc izvēlēties šo profesionālās izglītības
programmu?
• Atbilstoši sekmēm var saņemt stipendiju
līdz 115 eiro mēnesī.
• Nodrošināta kvalifikācijas prakses vieta.
• Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas
prakses vietu un izdevumi par naktsmītni
kvalifikācijas prakses laikā.
• Apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana uz
kvalifikācijas prakses laiku un obligātās
veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz
izvēlētās profesijas specifika.

Uzņem nenodarbinātus
jauniešus vecumā no
17 līdz 29 (ieskaitot)
gadiem.
Dokumentus pieņem
Jelgavas tehnikumā
(Jelgavā, Pulkveža
O.Kalpaka ielā 37),
204. kabinetā.
Tālrunis/fakss 63025605,
e-pasts
info@jelgavastehnikums.lv.

nenomaksātā pamatparāda 0,05
procenti par katru nokavēto
dienu. Kavējuma nauda netiek
aprēķināta, ja pašvaldība saņem
maksājumu piecu darba dienu
laikā pēc maksājuma termiņa
iestāšanās. Taču, ja šis nosacījums
netiek ievērots, nokavējuma naudu atbilstoši likumam aprēķina
par periodu no nākamās dienas
pēc nodokļa noteiktā maksāšanas
termiņa iestāšanās līdz samaksas
dienai, to ieskaitot.
A.Apanasjonoka norāda, ka līdz
6. augustam kavējuma nauda aprēķināta 0,4 miljonu eiro apmērā,
bet kopējais parāds par NĪN šobrīd
ir 1,2 miljoni eiro.
Nomaksāt NĪN iespējams SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» norēķinu punktos,
bankā, internetbankā, rūpīgi
pārliecinoties par konta atbilstību
un to, vai pārskaitījums adresēts
pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā arī
maksājuma mērķī precīzi norādot
nodokļa maksātāja personīgā
konta numuru par zemi un ēkām,
īpašuma adresi vai kadastra numuru, par kuru veikts maksājums.
Alternatīvs NĪN nomaksas veids
ir portālā www.epakalpojumi.lv
vai www.latvija.lv, jo tur pieejami
pašvaldību banku konti NĪN
samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa
nepieciešamā informācija.
Jautājumus par NĪN nomaksu
var precizēt Jelgavas pašvaldības
Finanšu nodaļā Lielajā ielā 11,
106., 107. un 108. kabinetā, vai
pa tālruni 63005589, 63005491,
63005596, 63005550.
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Īsi
 Jelgavā deklarēto bērnu un skolēnu vecāki līdz 15. augustam Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē (JSLP)
var iesniegt iesniegumu pabalstu
saņemšanai jaunajā mācību gadā,
kā arī iztikas līdzekļu deklarāciju trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes
statusa iegūšanai. Laicīgi iesniedzot
pieteikumu, pabalsti tiks nodrošināti
no 1. septembra. Pašvaldības pabalstu
var saņemt ēdināšanas pakalpojuma
apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē, ēdināšanai vispārējās izglītības
iestādē, skolēnu individuālo mācību
piederumu iegādei, pilsētas sabiedriskā
transporta braukšanas maksas segšanai 2018./2019. mācību gadā, kā arī
profesionālās ievirzes izglītības mācību
maksas segšanai. Trūcīgās ģimenes
var pretendēt uz visiem minētajiem
pabalstu veidiem, maznodrošinātās
ģimenes – uz visiem, izņemot pabalstu
profesionālās ievirzes izglītības mācību
maksas segšanai, bet daudzbērnu
ģimenes – uz visiem, izņemot pabalstu
individuālo mācību piederumu iegādei.
Ēdināšanas izmaksu segšanai 5. un 6.
klases skolēniem var saņemt ikviena
ģimene, kurā aug šī vecuma skolēni.
Pabalsts ir 20 procentu apmērā no
ēdināšanas pakalpojuma cenas izglītības iestādē, bet ne vairāk kā 0,28 eiro
dienā. Lai saņemtu pabalstu, vienam
no vecākiem ar iesniegumu jāvēršas
JSLP. Ģimenes, kurām nepieciešams
iesniegt tikai iesniegumu – bez iztikas
līdzekļu deklarācijas –, to var izdarīt JSLP
115. kabinetā pirmdienās no pulksten
8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17 un
piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30.
Iztikas līdzekļu deklarācija ienākumu
un materiālā stāvokļa izvērtēšanai un
pabalstu saņemšanai šogad jāiesniedz
klātienē. To persona aizpilda kopā
ar sociālo darbinieku. Lai to izdarītu,
jelgavnieki aicināti ierasties JSLP 104.
un 106. kabinetā. Pirmdienās rindas
kārtībā pieņemšana notiek no pulksten
9 līdz 12 un no 15 līdz 19, trešdienās
rindas kārtībā – no pulksten 9 līdz 12,
otrdienās un ceturtdienās – pēc iepriekšēja pieraksta (tālrunis 63007224,
63048914) no pulksten 9 līdz 12.

SIA «Nordic Plast» (reģ.Nr.40003495810)
aicina darbā ŠĶIROTĀJUS(-AS)

otrreizējās pārstrādes rūpnīcā Olainē, Rūpnīcu ielā 4
Darba pienākumi: atkritumu šķirošana
(plēve, plastmasas izstrādājumi un polipropilēna maisi).

Darbs maiņās (dienas un nakts maiņas (12 h)).

AUTOIEKRĀVĒJA VADĪTĀJUS(-AS)
Darba pienākumi: darbs ar autoiekrāvēju.
Darbs maiņās.

Uzņēmums nodrošina stabilu atalgojumu un
visas sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu, daļēji kompensē transporta izdevumus.
CV sūtīt pa e-pastu np@nordicplast.lv
vai zvanīt pa tālruni +371 67069812.

SIA «Poliurs» (reģ.Nr.4003242370)
aicina pastāvīgā darbā

STRĀDNIEKU(-CI)
metālapstrādes cehā.
Prasības:
• fiziskā izturība un gatavība veikt fizisku darbu.
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu vienmēr laikā;
• visas sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc viena
nostrādāta gada.
CV ar norādi «Strādnieks(-ce)» lūgums
sūtīt pa e-pastu viktorija@poliurs.lv.
Darbs maiņās. Apmācību veicam uz vietas.
Darbavieta: Ozolniekos, Saules ielā 8.
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Top moderns centrs pilsētas
bērniem un jauniešiem

Divu gadu laikā ēka Zemgales prospektā 7 tiks pārveidota par mūsdienīgu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas un interešu izglītības centru. Nams būs gan vēsturisks, gan mūsdienīgs – ēka Zemgales prospekta
un Palīdzības ielas stūrī uzbūvēta pirms 130 gadiem, bet drīz tai tiks uzcelta piebūve ar stiklotu fasādi.

Greznākā telpa ēkā ir svinību zāle, kurā tiks atjaunoti arhitektoniski
vērtīgie elementi – podiņu krāsnis, griestu dekori un durvju aila. «Šīs
durvis nav autentiskas – par to liecina tas, ka nesakrīt ailas un durvju
pildiņu izvietojums. Ailu atjaunosim, bet durvis izgatavosim jaunas,»
norāda SIA «Torensberg» darbu vadītāja palīgs Edgars Ramanis.

Palīgēka iekšpagalmā
tiks pārveidota par
automoto amatieru
telpu.
Foto: Ivars Veiliņš

«Interesanta vēstures liecība ir grīdas vecākajā ēkas
korpusā – tām ir arkveida ķieģeļu sijas, uz kurām
liktas lāgas – resni baļķi –, bet virs tiem klāta grīda.
Savukārt vieta starp lāgām un ķieģeļu arkām bija aizbērta ar izdedžiem, kas izmantoti kā siltumizolācijas
materiāls,» stāsta SIA «Torensberg» darbu vadītāja
palīgs Edgars Ramanis.
 Ilze Knusle-Jankevica

«Šis ir ļoti interesants objekts,
jo tajā iekļauta gan jaunbūve, gan energoefektivitātes
paaugstināšana, gan rekonstrukcija,» par ēku Zemgales
prospektā 7 saka SIA «Torensberg» darbu vadītāja palīgs
Edgars Ramanis. Uzņēmums
objektā sāka strādāt pirms
apmēram mēneša, un šobrīd
noslēgumam tuvojas demontāžas darbi un būvgružu
izvešana.
Šogad divstāvu ēkai Zemgales prospekta un Palīdzības ielas stūrī aprit 130
gadu – tā celta 1888. gadā pēc arhitekta
Aleksandra Johana Frīdriha Baumaņa
projekta kā patversme tirgotāju atraitnēm par Jelgavas grāmatizdevēja
Gustava Ādolfa Reiera testamentā pilsētai novēlētiem līdzekļiem. Šī ēka tiks
rekonstruēta, saglabājot visu vērtīgo,
piemēram, fasādes elementus, centrālās
koka kāpnes, grezno zāli ar griestu dekoriem un vēsturiskajām durvīm.
Pēc Otrā pasaules kara šajā ēkā tika
iekārtota skola, un 1973. gadā tai tika
uzcelta arhitekta Valtera Hugo Bodnieka
projektēta baltu ķieģeļu piebūve. Mainot
dažādus nosaukumus, skola šajā ēkā
pastāvēja līdz 2014. gada vasarai. Šobrīd
tajā sākušies nozīmīgi pārbūves darbi,
lai to pielāgotu bērnu un jauniešu brīvā
laika pavadīšanas un interešu izglītības
centra vajadzībām.
Tā kā ēkai ir vairāk nekā 100 gadu
sena vēsture, projektā nodrošināta arī
arheoloģiskā uzraudzība. «Šīs ēkas
apkaimē 1831. gadā izveidoti holēras
upuru kapi, kuru precīza atrašanās vieta

Ēkai būs 480 kvadrātmetrus
plaša divstāvu piebūve ar stiklotu fasādi. Pirmajā stāvā plānota lekciju zāle, informācijas
tehnoloģiju klase, teātra telpa
un mūsdienu deju zāle, bet
otrajā – automodeļu trase. Lai
varētu uzcelt piebūvi, jāpārceļ
esošā siltumtrase.

nav zināma, tāpēc svarīgākais uzdevums
ir noskaidrot, vai šie kapi atrodas pie
kādreizējās skolas ēkas. Zemes virskārta
jau noņemta, bet pagaidām apstiprinošas
liecības nav atrastas. Arī ēkā nekādas
vērtīgas vēstures liecības nav uzietas.
Vienīgais interesantais, bet ne pārāk vērtīgais atradums ir «Nivea» krēma pudele,
kas varētu būt datēta ar apmēram 1944.
gadu,» norāda arheologs vēsturnieks
Andris Tomašūns.

Vēsturisko papildinās modernais

E.Ramanis stāsta, ka 80. gadu piebūvei
tiks siltināta fasāde un, lai nodrošinātu
vides pieejamību, izbūvēts lifts. Savukārt
otrā ēkas galā tiks celta divstāvu piebūve
ar stiklotu fasādi. Salaiduma sienā ir aizmūrēti logi, atstājot vietu durvīm. Piebūve būs 13x21 metru liela ar kopējo platību
480 kvadrātmetri. «Jaunās piebūves
pirmajā stāvā atradīsies siltummezgls,
lekciju zāle, informācijas tehnoloģiju
klase, teātra telpa un mūsdienu deju
zāle, bet otrajā stāvā – radiovadāmu auto
modeļu trase,» plānoto ieskicē būvdarbu
vadītāja palīgs.
Ēkai izbūvēs arī otru āra liftu – tas
atradīsies līdzās ieejai Palīdzības ielā.
Savukārt ieejas mezgla jumtam tiks
uzbūvēts otrais stāvs, izveidojot vēl vienu
telpu nodarbībām. Kopumā telpu plānojumā gandrīz nekādas izmaiņas netiks
veiktas, vien ēkas senākajā daļā tiks demontētas starpsienas, vairākas mazākas
telpas apvienojot vienā lielā. «Atsevišķās
telpās būs specifiski darbi, bet tos nosaka
mērķis, kādam tās izmantos. Piemēram,
telpā, kurā mēģinājumus aizvadīs popgrupa «Lai skan!», būs skaņas izolācija,
savukārt sporta zālē būs klinšu siena
sporta tūrisma un alpīnisma pulciņa
vajadzībām,» stāsta E.Ramanis.

Greznākā telpa – svinību zāle

Izaicinājums būs 130 gadu senās ēkas
rekonstrukcija. «Diemžēl centrālās ieejas
koka kāpnes nav iespējams saglabāt, tāpēc
tās būvēs no jauna – analogi vēsturiskajām. Pārējās ēkā esošās betona kāpnes
tiks atjaunotas, savukārt metāla kaluma
margas – pārkrāsotas, bet to koka apmale
– restaurēta,» norāda būvdarbu vadītāja
palīgs. Senākajā ēkas daļā vērtīgākā telpa
ir svinību zāle, kura arī pēc atjaunošanas
saglabās savu funkciju. E.Ramanis stāsta,
ka tajā tiks restaurēti griestu un sienu
dekori, kā arī vēsturiskā durvju aila. «Šīs
durvis nav autentiskas – par to liecina
tas, ka nesakrīt ailas un durvju pildiņu
izvietojums. Ailu atjaunosim, bet durvis
izgatavosim jaunas, saglabāsim arī senās
eņģes,» tā viņš. Arī zālē esošās podiņu
krāsnis tiks atjaunotas, bet tās būs tikai kā
dizaina elementi. «Iepriekš šīs krāsnis pildīja ventilācijas lomu, jo bēniņos ir speciāli
ventilācijas skursteņi. Darbu laikā ēkā tiks
izbūvēta jauna ventilācijas sistēma, bet
vecā – demontēta,» turpina E.Ramanis.
Interesanta laika liecība ir arī grīdas
vecākajā ēkas korpusā – tās veidotas no
ķieģeļu arkām, uz kurām liktas lāgas –
pamatīgi baļķi –, savukārt uz tiem klāts
grīdas segums. Bet vieta starp lāgām
un ķieģeļu arkām bijusi aizbērta ar izdedžiem, kas izmantoti kā siltināšanas
materiāls. E.Ramanis lēš, ka kopumā no
objekta izvesti apmēram 500 kubikmetri
būvgružu.

Objektā strādā ap 30 cilvēku

Šobrīd demontāžas darbi tuvojas beigām, un jau drīz sāksies esošās siltumtrases pārbūve – tagadējā trase atrodas
vietā, kur plānots celt stikloto piebūvi.
E.Ramanis skaidro, ka objektā tiks nozāģēti 16 koki, kas apdraud ēku, bet to vietā

Pirms jauna jumta izbūves tiks pastiprinātas esošās
koka sijas, jo daudzviet tās satrunējušas un sabojājušās. Kādā no telpām, noņemot rīģipša griestus,
pat atklājies caurums, pa kuru var redzēt debesis.
Bēniņos esošos skursteņus demontēs, jo tie lielākoties pildījuši ventilācijas funkcijas.
iestādīti deviņi jauni. «No blakus esošiem
kokiem uz fasādes veidojas mikroorganismi, tā apaug ar tiem un kļūst zaļa, bet,
tā kā fasāde tiks atjaunota, kokus, kuri
ir pārāk tuvu sienām, nāksies nozāģēt.
No ēkai tuvumā esošajiem kokiem mēdz
apsūnot arī jumts,» viņš stāsta.
Rosība notiek arī pagalmā – kādreizējā
palīgēka tiek pārbūvēta par automoto
amatieru telpu. Ēkai tiks mainīts arī jumta slīpums, lai netiktu applūdināts blakus
esošais īpašums. Ārpusē pie ēkas tiks
izveidots strītbola laukums. Vēl pagalmā
būs stāvvieta 14 automašīnām, trīs velonovietnes, soliņi un puķu dobes. Pagalma
pusē esošais drāšu žogs tiks nomainīts, kā
arī uzstādīti metāla automātiskie vārti.
Savukārt Palīdzības ielas un Zemgales
prospekta pusē esošais žogs tiks saglabāts
un atjaunots. Pie ēkas centrālās ieejas uz
Zemgales prospekta un Palīdzības ielas
stūra būs dizaina afišu stabs.
Septembrī vai oktobrī plānots sākt
celt piebūvi. Tā tiks būvēta no blokiem,
bet fasāde būs stiklota. Ziemā paredzēts
ķerties pie iekšdarbiem. «Šobrīd objektā
strādā ap 30 cilvēku, un tas ir pietiekami,
bet, sākoties iekšdarbiem, darbinieku
skaits varētu palielināties līdz 50,» spriež
E.Ramanis. Savukārt nākampavasar visai
ēkai mainīs logus un durvis.
Līdz ziemai plānots izbūvēt arī jaunu
jumtu – tas tiks mainīts visai ēkai. «Vecais
jumts bija trīs slāņos: apakšā skārds, virsū
uzkausēts ruberoīds, bet uz tā vēl metāla
dakstiņu jumts,» stāsta E.Ramanis.
Šobrīd vecais jumta segums lielākoties
jau noņemts un jumts nosegts ar plēvi.
Jaunais jumts būs no tumši brūniem
metāla dakstiņiem – pirms tam gan jāveic
jumta siju pastiprināšana bēniņos. Būvdarbu vadītāja palīgs skaidro, ka esošās
koka sijas vairākās vietās ir sabojājušās

un satrunējušas. «Vienā no telpām noņēmām ģipškartona griestus, un atklājās
caurums, pa kuru var redzēt debesis,» tā
būvnieks. Esošajām sijām tiks nozāģēti
gali un pastiprināti ar metāla sijām. Tāpat
jādemontē esošie skursteņi, no kuriem
lielākā daļa izmantoti ventilācijai. Kad
darbi bēniņos būs noslēgušies, tur tiks
izsūkti putekļi, lai konstrukcijas varētu
apsmidzināt ar ugunsdrošo šķidrumu. Pēc
darbu pabeigšanas bēniņos būs neapdzīvotas telpas, jo tās nav paredzēts apsildīt.

Darbi jāpabeidz divu gadu laikā

Jelgavas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes projektu vadītāja
Krista Vula stāsta, ka darbus Zemgales
prospektā 7 realizēs trīs kārtās. Pirmajā
tiks veikta ēkas telpu un iekšējo un ārējo
inženiertīklu pārbūve un teritorijas
labiekārtošana, otrajā, realizējot projektu «Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas
Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes
paaugstināšana» SAM 4.2.2. «Atbilstoši
pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās»
ietvaros, – ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, trešajā – interešu
izglītības telpu bloka būvniecība. Projekta
kopējās izmaksas ir 3 528 826,44 eiro, no
kurām pirmās un trešās kārtas realizācijas izmaksas ir Jelgavas pašvaldības
finansējums 2 223 157,09 eiro, savukārt
otrās kārtas realizācijas izmaksas ir 1 305
669,35 eiro, tostarp 219 462 eiro ir Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums,
264 463,11 eiro – valsts budžeta dotācija
pašvaldībām, 821 744,24 eiro – Jelgavas
pašvaldības līdzfinansējums.
Darbi objektā jāpabeidz līdz 2020. gada
jūnijam.
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Uz pasaules čempionātu
brauks trīs jelgavnieki

Limbažos aizvadīts Latvijas čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā, kas vienlaikus bija arī
atlase dalībai pasaules
čempionātā. Šo iespēju ieguva trīs Jelgavas
sportisti. Pasaules čempionātā pieaugušajiem,
kas notiks no 23. līdz 26.
augustam Portugālē,
startēs Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas kanoe airētāji Jūlija Gutova
vieninieku 200 un 500 metros un Roberts Lagzdiņš (attēlā) vieninieku 1000
metros un smaiļotājs Roberts Altmanis
vieninieku 500 metros.
Foto: «Laivu sports»

Vaidera kauss ceļo uz Lietuvu

FK «Jelgava» treniņu bāzē Kārklu ielā
aizvadīts otrais starptautiskais mediju
futbola turnīrs «Artura Vaidera kauss».
Par kausu cīnījās žurnālistu komandas
no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas un
Jelgavas komanda. Turnīrā uzvarēja Jelgavas komanda, taču nolikums paredz,
ka mājinieki kausu nevar saņemt, tāpēc to
jau otro gadu ieguva Lietuvas komanda.
Mājinieku rindās spēlēja FK «Jelgava»
pārstāvji, Jelgavas pašvaldības iestādes
«Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics,
grupas «Prāta vētra» ģitārists Jānis Jubalts,
FK «Jelgava» himnas autors Kristians Kareļins un citi. Pasākumu organizēja Artura
Vaidera fonds sadarbībā ar Latvijas Futbola federāciju, FK «Jelgava» un restorānu
«Kreklu krogs». Kausa mērķis ir futbola
popularizēšana Latvijā.
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SPORTS
Junioriem – četras medaļas

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) airētāji Latvijas čempionātā
junioriem B grupā (2002. gadā dzimuši
un jaunāki) izcīnījuši četras medaļas.
Par čempionu akadēmiskajā airēšanā
vieniniekiem 1500 metros kļuva Mārcis
Izkalns, otru čempiona titulu izcīnot pārī
ar Kristapu Kārkli 1500 metros divniekiem. Sudrabu 1500 metros vieniniekiem
ieguva Kristīne Bumbiere, savukārt BJSS
meiteņu četrinieks – K.Bumbiere, Līva
Laiviņa, Ieva Kellija Meiere un Anete
Barovska – tika pie bronzas 1500 metros.

Brīvdienās – regate

 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: Ruslans Antropovs

HK «Zemgale/LLU» par 90
procentiem ir nokomplektējis
Virslīgas komandu, kas sākusi
gatavošanos jaunajai sezonai.
Līdz Latvijas čempionātam
komandai ieplānotas astoņas
pārbaudes spēles, lai meklētu
saderīgākos virknējumus. Pirmā no tām – jau rīt. «Ņemot
vērā esošo komandas sastāvu
un ieguldīto darbu, mūsu
mērķis ir spert soli uz priekšu
un Latvijas čempionātā izcīnīt
zeltu,» norāda kluba direktors
Aivars Zeltiņš, neslēpjot, ka
mērķis ir gana ambiciozs.

Uzlabo ledus kvalitāti

Gatavojoties jaunajai sezonai, uzlabojumi veikti arī HK «Zemgale/LLU» mājas
spēļu norises vietā – Jelgavas ledus hallē.
«Aizvadītās sezonas beigās nokausējām
ledu, notīrījām un pārkrāsojām baltu
laukuma pamatni, izvietojām atbalstītāju
logo un uzklājām jaunu ledu. Lielā halles
noslogojuma dēļ ledus nebija kārtīgi nokausēts vairākus gadus, un tā kvalitāte
bija diezgan slikta. Tagad ledus ir tīrāks
un arī kvalitatīvāks,» stāsta A.Zeltiņš,
norādot: ledus atjaunošanas process
aizņēmis apmēram trīs nedēļas. Vēl
drīzumā ledus hallei plānots iegādāties
jaunu rezultātu tablo.

Saglabā 65 procentus sastāva

Kluba vadība informē, ka šobrīd
llīgums noslēgts ar 17 spēlētājiem, no
kuriem 11 komandā spēlēja arī pērn.
Viens no būtiskiem aspektiem ir tas, ka
izdevies noturēt nemainīgu vārtsargu
līniju – arī šosezon Jelgavas komandas
vārtus sargās Rihards Cimermanis un
Reinis Petkus.

Augustā Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) notiks divas Latvijas sieviešu
volejbola izlases Eiropas
čempionāta kvalifikācijas
turnīra spēles. Skatītāji
tās varēs apmeklēt bez
maksas, informē Latvijas
Volejbola federācija.

CV sūtīt pa e-pastu sanita_viluma@inbox.lv.
T.26123171, 63020137 (vadītāja Sanita).
SIA «Eilaj» (reģ.Nr.43603082377) ir strauji
augoša būvfirma, kas piedāvā darbu
flīzētājiem(-ām), mūrniekiem(-cēm), jumiķiem(-ēm), santehniķiem(-ēm), «Estrich»
grīdu lējējiem(-ām) un logu meistariem(-ēm). Logu meistariem(-ēm) piedāvājam apmācību. CV, norādot vakanci, sūtīt
pa e-pastu diana@eilaj.lv. T.63112710.
SIA «Alvima» (reģ.Nr.41703001923)
aicina darbā šoferi tālbraucēju (C, E kategorija, 95. kods, čips) darbam maršrutā
Latvija–Itālija–Latvija. T.29514867.

Līdzjūtības
Visa dzīve ir kāpšana kalnā, kura virsotni
mēs nepazīstam, jo tie, kas reiz to
sasnieguši, neatgriežas.
(Z.Mauriņa)
Visdziļākā līdzjūtība gleznotāja ilggadēja
Jelgavas Mākslas skolas direktora
Andreja Zvejnieka tuviniekiem,
kolēģiem, viņu aizsaulē pavadot.
Jelgavas pilsētas dome un
pašvaldības administrācija
Trīs saujas vasaras, dzimtenes vasaras
Dodiet man līdzi, kad šīsaule riet.
Nevajag nopūtu, nevajag asaru!
Klusu! Lai kamene ķimenēs dzied!
(Ā.Elksne)

Pirmo pārbaudes spēli HK «Zemgale/LLU» aizvadīja pret Krievijas Augstākās
līgas vicečempioniem «SKA Ņeva». «Zinājām, ka spēle būs grūta, jo pretinieki
ir cita līmeņa komanda. Es šoreiz vērtēju hokejistu spēles sapratni un lēmumu
pieņemšanu,» norāda Jelgavas komandas treneris Valērijs Kuļibaba.
Diemžēl komandu pametis aizvadītās
sezonas Virslīgas labākais uzbrucējs
Baltkrievijas hokejists Ivans Ribčiks,
kurš regulārajā sezonā guva 14 vārtus
un izdarīja deviņas rezultatīvas piespēles. Lai gan klubam bija vienošanās,
ka I.Ribčiks arī šosezon spēlēs Jelgavā,
viņš no Krievijas Augstākās līgas kluba
saņēma piedāvājumu, no kura nevarēja
atteikties un ar kuru Jelgava finanšu piedāvājuma ziņā nespēja konkurēt. Tomēr
HK «Zemgale/LLU» izdevies piesaistīt
citus rezultatīvus spēlētājus, kas pērn
pārstāvēja «Mogo», – Rustamu Begovu
un Rūdolfu Prūsi. Tāpat jelgavniekiem
pievienojušies hokejisti, kas pērn spēlēja
Liepājā un Norvēģijā.
Kluba vadība lēš, ka šobrīd sastāvs
ir nokomplektēts par 90 procentiem
un vēl kādi trīs četri spēlētāji varētu
pievienoties.

Aizvadīs astoņus pārbaudes mačus

Sākotnēji bija plānots, ka augustā
notiks Latvijas kausa izcīņa, tomēr
Latvijas Hokeja federācija plānus
mainīja, un turnīrs nenotiks. «No
vienas puses, tas ir slikti, jo šis turnīrs
bija plānots kā gatavošanās jaunajai
sezonai. Bet, no otras puses, mums ir
paredzētas astoņas pārbaudes spēles,
tostarp tiksimies ar trīs citām Virslī-

HK «Zemgale/LLU» 2018./2019. gada sezonas sastāvs
Galvenais treneris: Valērijs Kuļibaba
Otrais treneris: Igors Ļebedevs
Ekipējuma menedžeris: Andris Leitis
Fizioterapeits: Roberts Opaļevs
Vārtsargi: Rihards Cimermanis, Reinis Petkus
Uzbrucēji: Ričards Bernhards, Artūrs Āboliņš, Raivis Kurņigins, Valentīns Feoktistovs,
Kristaps Millers, Vladislavs Adeļsons, Artjoms Ogorodņikovs, Māris Miezis, Rustams
Begovs, Rūdolfs Prūsis, Aleksandrs Novikovs, Iļja Makarovs
Aizsargi: Rimants Zeilis, Mārtiņš Mežulis, Reinis Švedenbergs, Rinalds Rosinskis, Krišs Grundmanis

LLU» savu pirmo čempionāta spēli
aizvadīs 12. septembrī «Kurbada»
ledus hallē, tiekoties ar zelta medaļu
izcīnītājiem – HK «Kurbads». Savukārt
pirmo čempionāta mājas spēli komanda
aizvadīs 15. septembrī, uzņemot Liepājas
komandu. Ar pilnu čempionāta spēļu
grafiku var iepazīties Hokeja federācijas
mājaslapā www.lhf.lv. Ieeja uz spēlēm
būs trīs eiro.
Šogad «Optibet» hokeja čempionātam
pieteikušās septiņas komandas: «Zemgale/LLU», «Kurbads», «Mogo», «Rīga»,
«Prizma», «Liepāja» un «Lido».
Jāatgādina, ka šogad tiks reorganizēta 1. līga, tās vietā izveidojot Junioru
līgu, kurā pieteikta komanda «Zemgale/
Juniors». Tajā spēlēs Jelgavas Ledus
Pirmā mājas spēle – 15. septembrī sporta skolas U-17 komandas hokeLatvijas Virslīgas čempionāts šogad jisti un spēlētāji, kuri netiks Virslīgas
sāksies 8. septembrī, bet HK «Zemgale/ komandas sastāvā.
gas komandām,» norāda komandas
treneris.
Pirmā pārbaudes spēle HK «Zemgale/
LLU» jau aizvadīta – otrdien Jelgavas
hokejisti «Volvo» hallē Rīgā tikās ar
VHL jeb Krievijas Augstākās hokeja līgas
komandu «SKA Ņeva», kas tur aizvada
treniņnometni. 17. augustā pulksten 17
būs otra pārbaudes spēle – «Volvo» hallē
pret «Prizmu». Augusta beigās – 25. un
26. augustā – mūsu hokejisti piedalīsies
turnīrā Liepājā, kurā startēs četras Virslīgas komandas: mājinieki, jelgavnieki,
šā brīža čempioni «Kurbads» un līgas
jaunpienācēji «Lido». Gatavošanās ciklu
HK «Zemgale/LLU» noslēgs ar turnīru
Ukrainā no 5. līdz 9. septembrim.

ZOC notiks sieviešu volejbola izlases spēles
 Ilze Knusle-Jankevica

GRĀMATU JAUNUMI

11. augustā pulksten 12 pie Jelgavas
jahtkluba tiks dots starts jahtu regatei JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
«Kalnciema kauss 2018» un uzsākta
16. augustā no plkst.10 līdz 18
cīņa par Nimfas kausu 2018, kas
Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina
turpināsies arī 12. augustā. Sestdien
uz Jauno grāmatu dienu!
jahtas dosies no Jelgavas uz Kalnciemu, kur no pulksten 17.30 līdz
Bibliotēkas grāmatu plauktus papildinājušas 222
jaunas grāmatas un 24 DVD filmas: grāmatas par
18 Lielupē demonstrēs jahtu defilē.
Svētdien jahtas turpinās cīņu par politiku un mākslu, dzeja un ierosmes vaļaspriekam,
Nimfas kausu, mērojot ceļu atpakaļ daiļliteratūra – kriminālromāni, vēsturiski un skaisti
mīlestības romāni – un, protams, daudz jaunu
uz Jelgavu. Apbalvošana paredzēta
grāmatu
bērniem, kā arī filmas lieliem un maziem.
svētdien pulksten 18 Jelgavas jahtkluba teritorijā. Plānots, ka cīņā par Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26;
Kalnciema kausu un Nimfas kausu
www.jelgavasbiblioteka.lv.
iesaistīsies 12–15 jahtas, galvenokārt
no Jelgavas jahtkluba, taču plānojis Piedāvā darbu
ierasties arī jahtas kapteinis vācietis,
PPII «Pūčuks» (reģ.Nr.43602010511) savam
kurš Jelgavā dzīvo un strādā, un Us- kolektīvam aicina pievienoties jauku, aktīvu
mas jahtkluba pārstāvji.
un radošu pirmsskolas izglītības skolotāju.

Gatavojas cīņai par zeltu

Komanda treniņus uzsāka pirms div
arpus nedēļām – hokejisti aizvada gan tā
sauktos sausos treniņus trenažieru zālē,
gan treniņus uz ledus. «Komandas spēlē
neko daudz nemainīsim – tāpat kā pērn
spēlēsim agresīvu uzbrukuma hokeju.
Tā ir mūsu komandas vizītkarte,» stāsta
galvenais treneris Valērijs Kuļibaba,
piebilstot, ka nianses gan katrā spēlē var
mainīties atkarībā no pretinieka. Treneris arī uzsver, ka ar komandu trenējas
vairāki 2002. gadā dzimušie Jelgavas Ledus sporta skolas hokejisti. «Viņiem tiks
dota iespēja spēlēt Virslīgas čempionātā,
ja viņi spēs sevi pierādīt un nopelnīs vietu
sastāvā,» norāda V.Kuļibaba.
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Pirmā spēle ZOC paredzēta 15.
augustā pulksten 19.30, kad Latvijas
izlase tiksies ar Spānijas valstsvienību,
savukārt otrā – 26. augustā pulksten
18, mūsu izlasei cīnoties ar Rumānijas
volejbolistēm.
Izlases sastāvā gatavošanās laikā
bija iekļautas arī trīs Jelgavas volejbola
komandas spēlētājas, bet pēc pēdējām
pārbaudes spēlēm pret Dānijas izlasi šīs
nedēļas sākumā tika nosaukts izlases

sastāvs kvalifikācijas turnīram – vietu
sastāvā sev nodrošinājušas divas no
viņām: 1. tempa uzbrucēja Kristīne
Dzierkale un libero spēlētāja Linda Liniņa. «Šogad izlasi veidojām no jauna – tas
prasa laiku un nedod tūlītēju rezultātu.
Tomēr uzskatu, ka mums ir izdevies
izveidot ļoti labu kolektīvu – meitenes
grib cīnīties un pārstāvēt Latviju,»
norāda izlases galvenā trenere Inguna
Minuse. Viņa ir pārliecināta: ja meitenes

nenobīsies un neļausies oficiālo spēļu
mandrāžai, bet parādīs, ko prot, varēs
cienīgi cīnīties gan pret Spāniju, gan
pret Rumāniju.
Augustā notiks četras kvalifikācijas
turnīra spēles, bet nākamā gada sākumā – vēl divas. Latvija ir vienā grupā ar
Spānijas, Bosnijas un Hercegovinas un
Rumānijas izlasi. Lai tiktu uz finālturnīru nākamā gada rudenī, jāierindojas
pirmajās divās vietās apakšgrupā.

Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem,
mākslinieku Andreju Zvejnieku
mūžībā aizvadot.
Jelgavas pilsētas bibliotēka
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Jelgavas Mākslas skolas dibinātāja
Andreja Zvejnieka ģimenei.
Jelgavas Mākslas skolas kolektīvs
Skumju brīdī esam kopā ar
Āriju Zavinsku, māti mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss,
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.
Izsakām līdzjūtību Dzintaram Skujam un
tuviniekiem, māti mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas kolektīvs
Skumju brīdī izsakām visdziļāko
līdzjūtību mūsu kolēģei
Jaroslavai Bukšai, vīru mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» kolektīvs
Es dzirdu saucienu uz mājām iet,
Kad zvaigznes laipni manim pretī staro…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
mūsu skolas trenerei Ingrīdai Anzenavai,
tēvu mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
GAĻINA SILIŅA (1948. g.)
MELĀNIJA KRŪMIŅA (1918. g.)
IRINA KALVIŠA (1930. g.)
ANNA KURIŠEVA (1931. g.)
SERGEJS PROKOPENKO (1971. g.)
VALĒRIJS AVIMOVS (1955. g.)
ALEKSANDRS ARSENTJEVS (1941. g.).
Izvadīšana 09.08. plkst.12 Baložu kapsētā.
VALENTĪNA BEIKULE (1922. g.).
Izvadīšana 09.08. plkst.14 Zanderu kapsētā.
ILGONIS SILIŅŠ (1941. g.).
Izvadīšana 09.08. plkst.16 Baložu kapsētā.
VITĀLIJS BUKŠS (1955. g.).
Izvadīšana 10.08. plkst.13.30 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
JEKATERINA LOČA (1933. g.).
Izvadīšana 11.08. plkst.15.30 Meža kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 13. augusts
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2696.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 92.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Rozamunde Pilčere. Atļauja sānsolim. Romantiska drāma. 2016.g.
12.35 Mans zaļais dārzs.*
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.25  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.35 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 185. un 186.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 91.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2696.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  Anna Ņetrebko. Dzīve operai. Dokumentāla filma.
19.55  Gandrīz brīvdienas. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Izsauciet vecmāti! 7. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. Lidojošo mūku templis. Dokumentāla filma.
23.20 Nakts ziņas. 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.45 Atslēgas (ar subt.).*
0.05  Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma. 6.sērija.
1.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.45 Ielas garumā. 15 no 100. Bolderājas centrs (ar subt.).*

LTV7
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 3.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
8.00 Melu laboratorija.*
9.05 Latvijas sirdsdziesma.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 183. un 184.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18 vecuma grupā.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.30 Sajūti Latgali!*
16.00 Karaliste.*
16.30 Izgudrotāji.*
17.00 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.15 Dzīve pie Polārā loka. Dokumentāla daudzsēriju filma.
3.sērija (krievu val., ar subt.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
20.10 Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.05  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
22.05 SOKO Štutgarte. Seriāls. 13. un 14.sērija.
23.45  Midsomeras slepkavības 11. Detektīvseriāls. 4.sērija.
1.35 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 60.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 70.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Karalisko kāzu noslēpumi. Dokumentāla filma. 2018.g.
11.50 Vasara Mazūrijā. Vācijas melodrāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 20.sērija.
14.50 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 1.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 29.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 8. Realitātes šovs. 2016.g. 4.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 39.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi.
XX gadsimts sākas. Krievijas detektīvfilma. 1986.g.
22.40 Precinieks. Krievijas komēdija. 2016.g.
0.35 Mīlas dēka 3. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
1.40 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
2.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 39.sērija.
2.45 Degpunktā 8.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Greislenda 3. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
5.55 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.40 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Pilna māja 8. ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
8.50 Spēles plāns. ASV ģimenes komēdija. 2007.g.
11.10 Televeikala skatlogs.
11.25 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
12.00 Džungļu izaicinājums. Realitātes šovs. 7.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.35 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 47. un 48.sērija.
16.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 101. un 102.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 25.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 49.sērija.
21.15 Pasaules biedējošākie lidojumi. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
22.25 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām 2. Seriāls. 2016.g. 7.sērija.
23.25 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 14.sērija.
0.25 Sveika, Rīga!*
0.55 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
1.25 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 49.sērija.
1.55 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 48., 49. un 50.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Otrdiena, 14. augusts
LTV1
5.00 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2697.sērija.

9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 93.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Personība. 100 g kultūras.*
11.55  Anna Ņetrebko. Dzīve operai. Dokumentāla filma.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Gandrīz brīvdienas. Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
13.50  Jakari 2. Animācijas seriāls.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20  Oktonauti. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 187. un 188.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 92.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2697.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Vienmēr prezidente. Dokumentāla filma.
19.55  Gandrīz brīvdienas. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Ceļā. Svētceļojums Rīga – Aglona.
22.00 TIEŠRAIDE. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs
uzņemšanas svētki Aglonā. Tautas Krustaceļš.
0.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
0.10  Darelu ģimene 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.05 Ausma. Latvijas, Polijas un Igaunijas drāma. 2015.g.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 3.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 4.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Es mīlu ēdienu!*
7.35 Balss pavēlnieks. Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
izpildītāju konkurss. Fināls.*
9.10 LTV – 60. Zelta arhīvs. Un atkal Raimonds Pauls.
9.30 Karaliste.*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 185. un 186.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Dzīve pie Polārā loka. Dokumentāla daudzsēriju filma.
3.sērija (krievu val., ar subt.).
12.45 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
13.15 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18 vecuma grupā.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos. Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
17.00 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.15 Dzīve pie Polārā loka. Dokumentāla daudzsēriju filma.
4.sērija (krievu val., ar subt.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Ēdienu detektīvi. Dokumentāla filma. 6.sērija.
20.10  Sapņu pludmales Andamanu jūrā. Dokumentāla filma.
21.10  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
22.10 Klimpu blūzs. Vācijas kriminālkomēdija. 2013.g.
23.55 Anekdošu šovs.*
0.55 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 61.sērija.
9.10 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 71.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Harijs un Megana. Dokumentāla filma. 2018.g.
11.45 Solo dēlam. Vācijas melodrāma. 2005.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 21.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.50 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 1.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 30.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 8. Realitātes šovs. 2016.g. 5.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 40.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Pavasara sirdis.
Kanādas romantiska komēdija. 2016.g.
23.00 Tie esam mēs. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
23.50 Salemas raganas 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
0.50 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 40.sērija.
1.30 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 61.sērija.
2.15 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
2.40 Degpunktā 8.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Greislenda 3. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
5.55 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.40 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
8.50 X cilvēki 2. ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
11.30 Televeikala skatlogs.
11.45 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
12.15 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 41.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.35 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 48. un 49.sērija.
16.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 103. un 104.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 26.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 50.sērija.
21.15 Hūtens un lēdija: dārgumu meklētāji. Seriāls. 2016.g. 7.sērija.
22.20 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 18.sērija.
23.25 Aklā zona 2. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
0.20 Impērija 2. ASV seriāls. 2015.g. 14.sērija.
1.20 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
1.45 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 50.sērija.
2.10 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 51., 52. un 53.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Trešdiena, 15. augusts
LTV1
5.00 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2698.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 94.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Izsauciet vecmāti! 7. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
12.00 TIEŠRAIDE. Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs
uzņemšanas svētki Aglonā. Svētā Mise.
15.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
15.10 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 189. un 190.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 93.sērija.

TV PROGRAMMA
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2698.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Dāma. Gleznotāja Džemma Skulme. Dokumentāla filma.
19.55 Latvijas kods. Ģimene. Dokumentāla filma (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Ilgais ceļš kāpās. Latvijas drāma. 1981.g. 6.sērija.
22.45 Nakts ziņas. 22.54 Sporta ziņas. 22.56 Laika ziņas.
23.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.10  Inspektors Benkss 2. Lielbritānijas (ar subt.). 3.sērija.
0.50  Muzikālās performances «Ādama pasija» tapšana.
Dokumentāla filma.
1.50 Es mīlu ēdienu!*

LTV7
5.00 Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā.*
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 4.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 5.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Rūpes par Zemi. Dokumentāls cikls.
7.30 Zemes stāsti (ar subt.).*
8.00 Province (ar subt.).*
8.30 Bēgļiem ir sejas. Dokumentāla filma.
9.00 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 187. un 188.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Dzīve pie Polārā loka. Dokumentāla daudzsēriju filma.
4.sērija (krievu val., ar subt.).
12.50 Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā. Dok.filma.
13.05 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.35 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
14.05 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
14.35 Deviņdesmitie.*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
17.00 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.15 Dzīve pie Polārā loka. Dokumentāla daudzsēriju filma.
5.sērija (krievu val., ar subt.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Reiva pasaule. Losandželosa: jaunā Tinseltauna.
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
20.05 Zīda ceļš. Dokumentāla filma. 3.sērija. (krievu val., ar subt.).
21.10  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
22.10  Nemiera gars 4. Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.05 Personība. 100 g kultūras.*
0.05  Reiva pasaule. Losandželosa: jaunā Tinseltauna.
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
0.35 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
1.10 Aculiecinieks.*
1.25 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 62.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 72.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 1.sērija.
11.40 Pavasara sirdis. Kanādas romantiska komēdija. 2016.g.
13.40 Bernards 2. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 22.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.50 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 2.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 31.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 8. Realitātes šovs. 2016.g. 6.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 41.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 7. Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
22.30 Olimpa krišana. ASV spraiga sižeta filma.
0.35 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 41.sērija.
1.25 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 62.sērija.
2.05 Laipni lūgti kruīzā! 2. Lielbritānijas seriāls. 2017.g. 3.sērija.
2.50 Degpunktā 8.*
3.15 900 sekundes.*

TV3
5.00 Greislenda 3. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
5.55 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.40 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
8.50 Atgriešanās uz Zemes. Fantastikas piedzīvojumu filma. 2013.g.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 17. un 18.sērija.
12.00 Makgaivers. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 18.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.35 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 49. un 50.sērija.
16.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 105. un 106.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 27.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 51.sērija.
21.15 Tēta nedienas 6. Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 6.sērija.
0.20 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
0.55 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 51.sērija.
1.25 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 54.–57.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 16. augusts
LTV1
5.00 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2699.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 95.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Kino diena. Kinodokumentālisti Ivars un Maija Selecki.
LTV dokumentāla filma.
11.55 Lidojošo mūku templis. Dokumentāla filma.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Gandrīz brīvdienas. Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
13.50  Vispera. Animācijas seriāls.
14.00 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 191. un 192.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 94.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2699.sērija.

Ceturtdiena, 2018. gada 9. augusts
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55  TV PIRMIZRĀDE. Karalienes kronēšana. Dokumentāla filma.
19.55  Latvijas kods. Meklētāji. Dokumentāla filma (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas.
21.30 Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku.*
22.00  Rivjēra. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 6.sērija.
22.55 Nakts ziņas. 23.04 Sporta ziņas. 23.06 Laika ziņas.
23.10 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.20 Gribas un talanta svētītā. Marina Rebeka.
LTV dokumentāla filma.
0.25  Ādama pasija. Muzikāla performance.

LTV7
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Pūznis 97».
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 5.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 6.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Sieva uz pilnu slodzi. Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
9.00 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 189. un 190.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Dzīve pie Polārā loka. Dokumentāla daudzsēriju filma.
5.sērija (krievu val., ar subt.).
12.45 Dziesma Rīgai. «Telefilma-Rīga» koncertfilma.
13.10 Dzīvības loks. Kalnu gari. Dokumentāla filma.
13.50 Kūku kari.*
14.45 Ciemos. TV spēle.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
17.00 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.15 Dzīve pie Polārā loka. Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.sērija (krievu val., ar subt.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Lielās cerības. Lielbritānijas daudzsēriju drāma
(krievu val., ar subt.). 1999.g. 3. un 4.sērija.
21.25  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
22.25 Zīda ceļš. Dokumentāla filma. 3.sērija (krievu val., ar subt.).
23.25 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.10 Personība. 100 g kultūras.*
1.10 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 63.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 73.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 2.sērija.
11.40 Rozamunde Pilčere. Vējš pār jūru. Melodrāma. 2007.g.
13.40 Bernards. Animācijas seriāls.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 23.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.50 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 3.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Seriāls. 2017.g. 32.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 8. Realitātes šovs. 2016.g. 7.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 42.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 12.sērija.
22.10 Sievu maiņa 10. ASV realitātes šovs. 2015.g. 3.sērija.
23.40 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 15.sērija.
0.35 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2017.g. 15.sērija.
1.20 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 42.sērija.
2.05 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 63.sērija.
2.50 Degpunktā 8.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Greislenda 3. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
5.55 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.40 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
8.50 Resnīši. ASV komēdija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 19. un 20.sērija.
12.00 Hūtens un lēdija: dārgumu meklētāji. Seriāls. 2016.g. 7.sērija.
13.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
13.40 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.35 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
15.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 50. un 51.sērija.
16.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 107. un 108.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Slavenību padomu aģentūra. 28.sērija.
20.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 52.sērija.
21.15 Nakts muzejā 2. ASV piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
23.25 Ekstrasensu cīņas 17. Realitātes šovs. 2016.g. 9.sērija.
1.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
1.35 Viņas melo labāk 6. Seriāls. 2018.g. 52.sērija.
2.05 UgunsGrēks 8. Latvijas seriāls. 58., 59. un 60.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Piektdiena, 17. augusts
LTV1
5.00 Brazīlija. Latviešiem pa pēdām.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2700.sērija.
9.35  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 2016.g. 96.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
11.55  Karalienes kronēšana. Dokumentāla filma.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15  Latvijas kods. Meklētāji. Dokumentāla filma (ar subt.).
13.50  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
14.05 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 193. un 194.sērija.
16.05  Mans mīļais Ramons. Meksikas seriāls. 95.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 13. Vācijas seriāls. 2700.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.50 Aculiecinieks.*
19.05 Kurš ir kurš?* (ar subt.).
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Zilais lakatiņš. Dokumentāla filma.
22.55 Nakts ziņas. 23.05 Sporta ziņas. 23.07 Laika ziņas.

23.10 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
23.20 Daudz laimes, jubilār!*
0.05  Rivjēra. Lielbritānijas drāma (ar subt.). 2016.g. 6.sērija.
1.00  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
2.05  Inspektors Benkss 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 3.sērija.
3.45 Rīgas svētku lielkoncerts «Rīgas sirds».*

LTV7
5.00 Ielas garumā. 15 no 100.
Maksavas, Jersikas, Sarkanā iela (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 6.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Zelta krastā. 7.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Sieva uz pilnu slodzi. Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
8.05 LTV – 60. Zelta arhīvs. Koncerts «Par visu maksāju es dārgi».
9.00 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
10.00 Neprāta cena. Latvijas TV seriāls. 191. un 192.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Dzīve pie Polārā loka. Dokumentāla daudzsēriju filma.
6.sērija (krievu val., ar subt.).
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30 Endija piedzīvojumi aizvēsturē.
Lielbritānijas seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
14.45 Endijs un dzīvnieku mazuļi.
Lielbritānijas seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
15.00 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 6.sērija
(krievu val., ar subt.).
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls (angļu val., ar subt.).
16.00  Slepkavības ziemeļos 2. Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
17.00 Sporta leģenda. Uļjana Semjonova.*
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm.
Latvija – Zviedrija.
21.35 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
22.30  Burvestības mēnessgaismā. ASV un Lielbritānijas
romantiska komēdija (ar subt.). 2014.g.
0.20  Tās tik ir operas! Bohēma. Dokumentālu filmu cikls.
1.10 Anekdošu šovs.*
2.35 Aculiecinieks.*
2.50 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
3.25 Vladivostoka. Igaunijas dokumentāls seriāls. 6.sērija
(krievu val., ar subt.).
3.50 Ciemos. TV spēle.*
4.30 SeMS. Laboratorija.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Paradīze. Krievijas seriāls (ar subt.). 64.sērija.
9.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g. 74.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 3.sērija.
11.40 Zagle un ģenerālis. Vācijas traģikomēdija. 2005.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 24.sērija.
14.45 Mūsu Čārlijs 4. Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.50 Mana mamma gatavo labāk nekā tavējā. Latvijas šovs. 4.sērija.
16.50 Atzīstu sevi par vainīgu. Meksikas seriāls. 2017.g. 33.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Amerikas sliktākie pavāri 9. Realitātes šovs. 2016.g. 1.sērija.
19.00 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 43.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Degpunktā 8.
21.10 Kandisa Renuāra 2. Detektīvseriāls. 2014.g. 5. un 6.sērija.
23.20 TV PIRMIZRĀDE. Ģēnijs. ASV biogrāfiska drāma. 2016.g.
1.25 Debesu asaras. Turcijas seriāls. 2017.g. 43.sērija.
2.10 Degpunktā 8.*
2.30 900 sekundes.*
4.25 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Greislenda 3. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
5.55 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
7.00 Šerloks Jaks, zvēru detektīvs. Animācijas seriāls.
7.40 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
7.50 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
8.50 Doktors Dūlitls 3. ASV komēdija.
10.45 Televeikala skatlogs.
11.00 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 21. un 22.sērija.
12.00 Amerikāņu nindzjas 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 19.sērija.
13.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
13.25 Ogijs un tarakāni 3. Animācijas seriāls.
13.40 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
14.05 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
14.55 Soli pa solim. ASV komēdijseriāls. 9.–12.sērija.
16.50 Radu būšana 6. Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
17.55 Interni. Krievijas seriāls (ar subt.). 109. un 110.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 TV PIRMIZRĀDE. Enija. ASV ģimenes drāma. 2014.g.
22.35 Es, Ērls un mirstošā meitene. ASV komēdija. 2015.g.
0.50 Kā izbēgt no soda par slepkavību 3. Seriāls. 2016.g. 14.sērija.
1.50 UgunsGrēks 9. Latvijas seriāls. 1., 2. un 3.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Sestdiena, 18. augusts
LTV1
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 2. Animācijas seriāls.
8.00  Vispera. Animācijas seriāls.
8.07 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
8.30 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Bings. Animācijas seriāls.
9.30  Nešķiramie draugi Olijs un Mūna. Animācijas seriāls.
10.00 Mans zaļais dārzs.
10.30  Zosu gane. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
11.40 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 17. un 18.sērija.
12.35 Daudz laimes, jubilār!*
13.15 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
13.45 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
13.55 Kurš ir kurš? (Ar subt.).*
15.20 Balss pavēlnieks. Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu
izpildītāju konkurss.*
17.00  Planēta Zeme. Aizkulises. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Es mīlu ēdienu!*
18.50 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
19.20  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Rozenštrauha gadsimts.
Eduarda Rozenštrauha jubilejas dižkoncerts.
23.15 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*

Ceturtdiena, 2018. gada 9. augusts
23.25  Burvestības mēnessgaismā.
ASV un Lielbritānijas romantiska komēdija. 2014.g.
1.15 Dod man spēku, dod man laiku!
Rīgas tautas deju ansambļu lielkoncerts.*
3.40 Guntara Rača autorkoncerts.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Zelta krastā. 7.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.05 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
10.20 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
11.05 Āfrika. Dokumentāla filma. 2.sērija (krievu val., ar subt.).
12.05 Treniņnometne ciltīs. Dokumentāla filma. 2.sērija (krievu val.).
13.00 TIEŠRAIDE. Krastu mačs. Pirmā spēle.
16.00 Aculiecinieks.*
16.35  Tās tik ir operas! Bohēma. Dokumentālu filmu cikls.
17.30 Īstās Latvijas saimnieces.*
18.30  Ekstrēmie ceļojumi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.30 TIEŠRAIDE. Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm. Latvija – Krievija.
21.35 Anekdošu šovs.*
23.00 TIEŠRAIDE. Krastu mačs. VIP spēle un aktieru spēle.
1.00 Daudz laimes, jubilār!*
1.45 Ar sapni mugursomā.*
2.15 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
2.45 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 227.–229.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
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8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 12 elementi ainavā.*
9.30 Staigā gadiem. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3.
Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
11.00 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 227.–229.sērija.
12.20 Endija piedzīvojumi aizvēsturē.
Lielbritānijas seriāls. 2016.g. (krievu val., ar subt.).
12.40 Endijs un dzīvnieku mazuļi. Lielbritānijas seriāls. 2016.g.
(krievu val., ar subt.).
13.00 TIEŠRAIDE. Krastu mačs. Kopsavilkums.
14.00 TIEŠRAIDE. Krastu mačs. Politiķu spēle.
15.05  Zosu gane. Vācijas pasaku filma. 2008.g.
16.20 TIEŠRAIDE. Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm.
Latvija – Ukraina.
18.30 Aculiecinieks.*
18.45 TIEŠRAIDE. Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle
volejbolā vīriešiem. Latvija – Igaunija.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Nedaudz atšķirīga dzīve.
Vācijas komēdija. 2011.g.
22.55 Īstās Latvijas saimnieces.*
23.55 Treniņnometne ciltīs. Dokumentāla filma. 2.sērija (krievu val.).
0.50 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.45  Ekstrēmie ceļojumi.
Dokumentāla daudzsēriju filma.
2.45 Imanta–Babīte pietur...*
3.20 «SeMS» piedāvā... Mūzikas grupu konkurss «Troksnis 4».*
4.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT

TV3

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Jauniņā 5. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 7. un 8.sērija.
5.55 NCIS: Losandželosa 2. ASV seriāls. 2011.g. 15.sērija.
6.40 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Doktors Mārtins 7. Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
8.10 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.
9.00 Laipni lūgti kruīzā! 3. Lielbritānijas seriāls. 2018.g. 1.sērija.
10.00 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Noliktavu kari 2. ASV realitātes šovs. 2011.g. 23. un 24.sērija.
11.30 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums. 2017.g. 4.sērija.
12.35 Amerikas sliktākie pavāri 8. Realitātes šovs. 2016.g. 7.sērija.
13.35 Amerikas sliktākie pavāri 9. Realitātes šovs. 2016.g. 1.sērija.
14.30 Izdzīvotāji 33. ASV realitātes šovs. 2017.g. 12.sērija.
15.30 Bernards. Animācijas seriāls.
15.40 Nāvējošās dabas katastrofas. Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 7. Detektīvseriāls. 11. un 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 Lieliskais gadsimts. Kosema. Seriāls. 61. un 62.sērija.
22.20 Relikviju mednieki. ASV kara drāma.
0.40 Pēdējie Grimmi 4. ASV seriāls. 2015.g. 20.sērija.
1.25 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums. 2017.g. 4.sērija.
2.10 Hūberts un Štallers 7. Vācijas detektīvseriāls. 11. un 12.sērija.
3.45 Laipni lūgti kruīzā! 3. Lielbritānijas seriāls. 2018.g. 1.sērija.
4.30 Karamba! Humora raidījums.

5.00 Greislenda 3. ASV seriāls. 2015.g. 12.sērija.
5.55 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
7.00 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
8.00 Krauklis, mazais resgalis. Animācijas seriāls.
8.20 Tilda Ābolsēkliņa. Animācijas seriāls.
9.00 Aizraujošās zoomīklas. Seriāls.
10.00 Superbingo.
11.00 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 8.sērija.
12.45 Iesprostoti paradīzē. ASV romantiska komēdija. 2014.g.

7

14.40 Pērsijs Džeksons un olimpieši: zibens nolaupītājs.
Kanādas un ASV piedzīvojumu filma.
17.00 Mošķīši. ASV animācijas filma.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 Džungļu izaicinājums. Realitātes šovs. 8.sērija.
20.10 Neatkarības diena. ASV fantastikas filma. 1996.g.
23.05 X cilvēki: pēdējā sadursme. Lielbritānijas un ASV spraiga
sižeta fantastikas filma.
1.10 Čīča un Čonga animācijas filma. Animācijas filma. 2013.g.
2.45 Iebraucēji 3. ASV komēdijseriāls. 2016.g. 7. un 8.sērija.
3.30 Patiesības spogulis. TV šovs. 2016.g. 8.sērija.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Jauniņā 5. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 6.sērija.
5.50 Melnais kods 2. ASV seriāls. 2017.g. 15.sērija.
6.30 Nosvērtie. Krievijas realitātes šovs. 11.sērija.
7.55 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
9.00 Dzīvnieku dakteri. Seriāls. 13. un 14.sērija.
10.05 Noliktavu kari 2. Realitātes šovs. 20., 21. un 22.sērija.
11.35 Amerikas sliktākie pavāri 8. ASV realitātes šovs. 2016.g.
4., 5. un 6.sērija.
14.35 Bernards. Animācijas seriāls.
14.50 Tautas princese Mērija. Austrālijas biogrāfiska filma. 2015.g.
16.40 Ekstrasensi – detektīvi 5. Krievijas realitātes šovs. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Kandisa Renuāra 2. Detektīvseriāls. 2014.g. 5. un 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 7.
21.05 TIEŠRAIDE. Rīgas svētku lielkoncerts «Labvakar, Rīga!
Labvakar, Latvija!».
23.55 Tulks. Lielbritānijas, ASV un Francijas krimināldrāma. 2005.g.
2.10 Zagle un ģenerālis. Vācijas traģikomēdija. 2005.g.
3.40 Dzīvnieku dakteri. Seriāls. 13. un 14.sērija.
4.25 Karamba! Humora raidījums.

TV3

21. augustā pl. 1000

Kas jāņem vērā, uzsākot
uzņēmējdarbību?

Angļu valoda
pusaudžiem
Iepazīšanās
nodarbība
11. septembrī pl. 1600
16
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septembrī

8. septembrī pl. 1000
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5.00 Province. (ar subt.).*
5.30 Karaliste.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. 15 no 100.
Maskavas, Jerikas, Sarkanā iela (ar subt.).*

20. augustā pl. 1800

4. septembrī pl. 1000

lī

LTV7

22. augustā pl. 930
11. septembrī pl. 930

i zg

5.15 Aculiecinieks.*
5.30 Iekodies Latgalē! (Īsakūd Latgolā!).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Astrozēns. Animācijas seriāls.
7.30  Jakari 2. Animācijas seriāls.
8.00 Raķetēni 2. Animācijas seriāls (ar surdotulk.).
8.30 Molangs un Piu Piu. Animācijas seriāls.
8.40  Pelēns Tips. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Oktonauti. Animācijas seriāls.
10.25  TV PIRMIZRĀDE. Pilsētu medībās.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
11.00  Panamas dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Ādažu ev. lut. baznīcā.
13.00 Aculiecinieks.*
13.15 Atslēgas (ar subt.).*
13.30 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.
13.40 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 26.sērija.
14.40  Smalkais stils. Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
15.45  Dzīvnieku mazuļi. Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.
16.20 Nakts bez putniem. Rīgas kinostudijas melodrāma. 1979.g.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Iekodies Latgalē! (Īsakūd Latgolā!).
18.50 Vasara Horvātijā. Austrijas drāma (ar subt.). 2012.g.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 JAUNA SEZONA. «De facto».
21.35  Darelu ģimene 3. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
22.30 Mona. Latvijas drāma (ar subt.). 2012.g.
0.15 Tautas panorāma. Saeimas vēlēšanas 2018.*
0.25 Dzimuši Latvijā.* Jūrmalas festivāla atklāšana.
2.35 Kino gars. Viesības pie Lielā Kristapa.
Rīgas svētku lielkoncerts.*
4.15 Spēles veselībai. Dokumentāla filma.

facebook.com

Topošo vecāku
skola

a

Svētdiena, 19. augusts
LTV1

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

ME

5.00 Greislenda 3. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
5.55 Mahinatori 5. ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
6.50 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
7.20 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 5. Animācijas seriāls.
7.50 Sofija Pirmā. Animācijas seriāls.
8.20 Pīļu stāsti. Animācijas seriāls.
9.10 Sliktie roboti 2. 1.sērija. Izjokošanas šovs.
9.45 Televeikala skatlogs.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas 7. Televeikala skatlogs.
11.05 Virtuve 6. Krievijas seriāls. 4.–7.sērija.
13.25 Amerikāņu nindzjas 4. ASV realitātes šovs. 2012.g. 20.sērija.
14.25 Nakts muzejā 2. ASV piedzīvojumu komēdija.
16.35 Enija. ASV ģimenes drāma. 2014.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Mošķīši. ASV animācijas filma. 2001.g.
21.30 Pērsijs Džeksons un olimpieši: zibens nolaupītājs.
Kanādas un ASV piedzīvojumu filma. 2010.g.
23.55 Paradīze. ASV komiska drāma. 2013.g.
1.30 Simpsoni 11. Animācijas seriāls.
2.05 UgunsGrēks 9. Latvijas seriāls. 4.–7.sērija.
4.25 TV3 ziņas.*

-

ZRKAC ATVĒRTO
DURVJU DIENA!
Izglītības piedāvājums
jaunajam mācību
gadam

Vairāk informācijas: www.zrkac.lv/metalasvetki
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni. Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu biedrības
rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu sarakstīti
dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau izdoti dzejas krājumā
«Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas Mākslas skolas
audzēkņu vizualizācijas.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 9. augusts

Plenērā Hamburgā
rada sajūtu mākslu
Foto: no studijas «Mansards» arhīva

Veronika Jefimova, 4.b klase

Kopā
Latvija ir krāšņa, koša.
Dzīvojot te jūtos droša.
Latvija kā mana mamma – mani
cieši samīļo,
Latvija kā tētis mans – uzslavē un
uzmundrina.
Latvija kā mana māsa – kaitina un
uzjautrina,

Latvija kā kaķis Muris – sasilda
un iepriecina.
Latvija – tā ģimenīte mana,
Mana mīļa tēvzemīte.
VIKTORIJA SILAJEVA,
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola,
3. klase

Pasākumi pilsētā
10. augustā pulksten 18 – 26. Starptautiskā mūzikas festivāla simfoniskās
mūzikas koncerts (kultūras namā). Ieeja – bez maksas.
11. augustā pulksten 18 – koncerts «Mūzika vijolei un ērģelēm». Muzicē vijolnieks
Jāzeps Jermolovs un ērģelniece Ilze Barlo. Ieeja – par ziedojumiem (Sv.Annas baznīcā).
11. augustā pulksten 21 – simtgades zaļumballe kopā ar grupu «Tirkizband»
(Uzvaras parkā).
12. augustā pulksten 17 – Liepājas ceļojošā leļļu teātra «Maska» muzikāla izrāde
bērniem «Brīnumstabulīte». Režisore – A.Lieldidža. Ieeja – bez maksas (Uzvaras
parkā).
18. augustā pulksten 22 – zaļumballe ar Gunti Skrastiņu un grupu «No pusvārda». Ieeja – no pulksten 21. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).
18. augustā pulksten 12 – «Pludmales festiņš»: pasākums ģimenēm un ne tikai
(Lielupes promenādē).
18. augustā pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienu nodarbība «Podniecība
– keramikas krūzītes izgatavošana». Meistare – K.Cukura. Dalības maksa – 5 €.
Pieteikšanās pa tālruni 63005447, 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
19. augustā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Meldermeitiņa».
Režisors – A.Matisons. Biļešu cena – 3 € (Uzvaras parkā).
23. augustā pulksten 14 – staļinisma un nacisma upuru piemiņas brīdis (Svētbirzē).
24. augustā pulksten 19 – deju studijas «Benefice» laikmetīgās dejas izrāde
«Gorodki. Veltījums Sibīrijas bērniem». Biļetes var iegādāties deju centrā «Cukurfabrika». Biļešu cena – 3–4 € (kultūras namā).
25. augustā – XVIII Vispārējie piena, maizes un medus svētki (Hercoga Jēkaba
laukumā). II labsajūtas festivāls «ESI». No pulksten 14 – «Baltais» piena paku laivu
regate (Lielupē).
31. augustā pulksten 16 – «Ko es nekad negribētu aizmirst... Jūliuss Dērigs»:
pasākums veltīts J.Dēringa divsimtgadei (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).

Izstādes
Līdz 29. augustam – Ilzes Egles izstāde «Ceļā ar sevi. Dienvidi» (Ādolfa Alunāna
memoriālajā muzejā).
Līdz 31. augustam – Rakstniecības un mūzikas muzeja ceļojošā izstāde «Ceļā
uz Latvijas Holivudu. Pa nacionālā aktierkino aizsākumu pēdām Rakstniecības un
mūzikas muzeja krājumā» (Pārlielupes bibliotēkā).
Līdz 2. septembrim – «Mākslinieki Latvijas simtgadei»: P.Buldinska gleznu izstāde
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

 Jana Bahmane

«Plenērā apkārtējā vide ir
neredzēta, sveša, tur darbus
radām pēc izjūtām. Attēlu jau
var nozīmēt arī no internetā
atrastas bildes, bet tajā nebūs
to sajūtu, kādas mākslinieks
notver, atrodoties konkrētajā
vietā. Šogad, salīdzinot ar
citām reizēm, audzēkņiem,
strādājot plenērā, izdevušies patiesi izcili darbi,» vērtē
mākslinieks Raitis Junkers,
kurš jūlija nogalē kopā ar
savas mākslas studijas «Mansards» audzēkņiem aizvadījis
jau septīto plenēru Hamburgā, Vācijā.
«Katru gadu organizējam plenēru
Jelgavā, Kuldīgā un Vācijā, un viens no
ārvalstu plenēru mērķiem ir iepazīstināt bērnus ar citu kultūru, muzejiem,
mākslas galerijām, arhitektūru, parādīt,
kā mākslas apmācība notiek citviet un ko
citās kultūrās uzskata par vērtībām,» plenēru nozīmi darbā ar audzēkņiem skaidro

R.Junkers. Šogad uz Hamburgu kopā ar
studijas «Mansards» vadītājiem R.Junkeru un Kristīnu Landau-Junkeri devās septiņi audzēkņi 10–17 gadu vecumā. Plenēra
pirmajā un pēdējā dienā jelgavnieki viesojās Berlīnē, bet pārējās dienas strādāja
Hamburgā, izzinot pilsētas kultūras vietas
un vidi. «Ar lidmašīnu aizlidojām uz Berlīni, bet tālāk devāmies ar autobusu – tā ir
iespēja ieraudzīt un iepazīt apkārtējo vidi.
Plenēra gaitā apmeklējām Muzeju salu
Berlīnē, pabijām pie Berlīnes katedrāles,
redzējām Hamburgas rātslaukumu, botānisko dārzu, Lietišķās mākslas muzeju
un citus apskates objektus, pie kuriem
arī strādājām,» norāda «Mansarda» vadītājs. Viņš stāsta, ka karstais laiks radīja
papildu slodzi – dienā gaisa temperatūra
bija 34–37 grādi virs nulles atzīmes, un,
iepazīstot pilsētu, plenēra dalībnieki katru
dienu esot mērojuši ap desmit kilometru.
«Plenēra pēdējā dienā Berlīnē parkā sarīkojām audzēkņu darbu izstādi, godinot
labāko darbu autorus. Katrs plenēra dalībnieks iepazīstināja ar saviem darbiem,
pastāstot, ko iemūžinājis. Tā ir lieliska pieredze – iespēja iemācīties prezentēt sevi,»
vērtē R.Junkers. Tāpat viņš uzskata, ka ir

būtiski vest bērnus uz muzejiem, mākslas
galerijām, jo tikai tā var radīt interesi par
šīm vietām. «Mums ir arī tradīcija – apmeklējot kādu muzeju, katrs audzēknis
atrod darbu, kas viņu uzrunā, un uzskicē
to,» tā R.Junkers.
Tradicionālas plenēru norises vietas
«Mansardam» izveidojušās tādēļ, ka
R.Junkers labprāt audzēkņus ved uz pilsētām, kuras pārzina, kurās pats vairākkārt
ir bijis un izzinājis. «Piemēram, Kuldīgā
savulaik pats esmu daudz strādājis – tā ir
skaista vieta. Mēs gleznojam pie Ventas
rumbas, un šī vieta jau laicīgi jāaizrunā
nākamā gada plenēram. Bet Kristīna
darbojusies Vācijā – viņai ir labas valodas
zināšanas,» norāda mākslinieks. Viņš vērtē, ka šogad audzēkņu panākumi plenērā
ir ļoti labi – dažkārt, braucot uz plenēru ar
māksliniekiem, neizdodas tik produktīvi
darbi. Bērni bija ieinteresēti, visur centās
būt laikā.
Jāpiebilst, ka augusta nogalē, 29. un 30.
augustā, notiks jauno audzēkņu uzņemšana mākslas studijā «Mansards» Jāņa ielā
1a. Bērni un jaunieši 7–18 gadu vecumā
un pieaugušie uz studiju šajās dienās
aicināti no pulksten 18 līdz 20.

Jelgavu var iepazīt 25 audiostāstos
vēlējāmies nodrošināt iespēju to izzināt
patstāvīgi. Šis audiogids ir tikai pirmais
Jelgavas reģionālais Tūrisma
solis – pakalpojumu plānojam attīstīt,
centrs izstrādājis jaunu tūrislai to ne vien varētu izmantot mobilajā
ma pakalpojumu – audiogidu,
ierīcē, bet arī lai tas būtu pieejams pie
kas apkopo 25 stāstus par
katra objekta. Cilvēkam ir jājūtas brīvi
nozīmīgākajiem Jelgavas apun patstāvīgi, un šī ir iespēja objektus
skates objektiem un vietām.
iepazīt arī tad, kad tie slēgti,» norāda JelStāstus par Jelgavu, kas piegavas reģionālā Tūrisma centra vadītāja
ejami trīs valodās – latviešu,
Anda Iljina.
angļu un krievu –, var klausīDarbs pie audiogida izstrādes ildzis
ties tiešsaistē mājaslapā visit.
aptuveni gadu, un tā izveidē Jelgavas
jelgava.lv, kā arī lejupielādēt
reģionālais Tūrisma centrs sadarbojies
viedtālrunī vai planšetdatorā.
ar Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeju. 3–5 minūtes garajos
«Jelgava ir pasākumu pilsēta, kurā stāstījumos vairāk var uzzināt par
notiek daudz festivālu, tādēļ viesiem Jelgavas pili, Jelgavas Svētās Trīsvie-
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nības baznīcas torni, pilsētas muzejiem,
dievnamiem, parkiem, pieminekļiem,
skulptūrām un citām vēsturiskām pilsētas vietām. Objektu, kam nodrošināts
audiogids, saraksts pieejams mājaslapā
visit.jelgava.lv, kā arī tūrisma materiālā
«Jelgavas tūrisma karte», ko bez maksas
var saņemt Jelgavas reģionālajā Tūrisma centrā.
Jāpiebilst, ka objektu aprakstus latviešu valodā ierunāja jelgavnieki Gundars
Caune, Ingus Vidiņš un Ilze Beķere,
krievu valodā – Aleksandrs Gerbutovs,
bet angļu valodā – Austrālijas latvietis, kas
šobrīd dzīvo Latvijā, Uldis Brūns. Tekstu
kopējo noformējumu veidoja režisore Dace
Vilne, bet ierakstu veica Guntis Šveicers.

Tornī rullēs keramikas krūzes
 Jana Bahmane

Augustā Jelgavas reģionālā Tūrisma centra organizētā nodarbību
cikla «Tradicionālo amatu dienas» gaitā Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī notiks izzinoši radošā nodarbība «Podniecība – keramikas krūzītes izgatavošana». Keramiķe Kristīne Cukura stāstīs un rādīs, kā
paša rokām bez virpas no māla izgatavot krūzīti, personalizējot to
ar ģipša zīmodziņu. Nodarbība norisināsies 18. augustā pulksten 12.
«Krūzītes darināsim rullēšanas tehnikā – uz galda izrullēsim māla plāksnīti,
izmantojot ģipša zīmodziņus, veidosim
dekorus un tad salīmēsim krūzīti un piestiprināsim osiņu. Tāpat katrs nodarbības
dalībnieks savai krūzītei varēs piešķirt
tīkamu formu. Darbs ar mālu ir ilgstošs

process – krūze sākumā ir jāizžāvē, tikai
tad to var apdedzināt, tādēļ, protams,
nodarbības gaitā mēs to nevarēsim izdarīt. Tie, kam būs interese, savu darbiņu,
atsevišķi vienojoties, varēs apdedzināt
pie manas māsas, kura dzīvo Jelgavā,»
nodarbības gaitu ieskicē K.Cukura.

Keramiķes darbnīca «Virzas» atrodas Liepājas pusē, bet K.Cukuras
dzimtā pilsēta ir Jelgava. «Esmu piedalījusies izstādēs Jelgavā, bet radošo
nodarbību šeit vadīšu pirmoreiz,» saka
keramiķe, papildinot, ka šogad aprit
trīsdesmit gadi, kopš viņa strādā ar
mālu.
Pieteikties nodarbībai «Podniecība –
keramikas krūzītes izgatavošana» var
pa tālruni 63005445 vai e-pastu tic@
tornis.jelgava.lv. Dalības maksa – 5
eiro. Visi nepieciešamie materiāli tiks
nodrošināti, bet K.Cukura nodarbības
dalībniekus aicina padomāt par apģērbu, ko nebūtu žēl sasmērēt ar mālu.

