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Pati vērtīgākā īpašība dzīvē – mūžīga zinātkāre,
kas gadu gaitā neizsīkst un atdzimst katru rītu no jauna.
			
(R. Rolāns)

Godātie pedagogi, skolēni un vecāki,
augstskolu mācībspēki un studenti!
Sveicam jauno, 2010./2011., mācību gadu uzsākot!
Tieši jūsu kopējā darba rezultāti veidos izglītotu
sabiedrību, plaukstošu pilsētu, sakārtotu Latviju.
Lai ik diena ir jaunām pieredzēm un atklājumiem pilna!
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
Andris Rāviņš, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs

Septembra sākumā pie skolām –
satiksmes ierobežojumi
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai uzlabotu bērnu drošību, septembra pirmajās divās nedēļās pie
Jelgavas izglītības iestādēm tiks ierobežots
transporta kustības ātrums un patrulēs policijas darbinieki.

Līdz šim Jelgavas Pašvaldības policijas darbiniekus esam redzējuši Piena paku laivu regatē, gādājot par drošību uz
ūdens un palīdzot dalībniekiem veiksmīgi nokļūt krastā. Taču šogad pirmo reizi arī inspektori no Patruļpolicijas nodaļas un Operatīvās vadības nodaļas ķērušies pie piena paku laivas būvniecības un sestdien stāsies uz starta Lielupē. Tiesa, arī šī laiva saistīta ar viņu darbu – tā būs peldošā atskurbtuve, uz kuras šoreiz tikšot uzņemti cilvēki, kas
apreibuši no piena. «Tas mums ir kas jauns, taču neviena pieredze jau nenāk par ļaunu. Grūtākais bija sākt, pārējais
– tīrais nieks. Ļoti ceram, ka nenogrimsim,» teic kapteinis Alvis Ločmelis, piebilstot, ka būvniecībā izmantotas vairāk
nekā 3000 tukšo piena un jogurta paku. Izrādās, ka skici peldlīdzeklim zīmējis Pašvaldības policijas vadītāja vietnieks
Guntars Akmentiņš. Jāpiebilst, ka Piena paku laivu regatei, kas norisināsies 28. augustā pulksten 16, pieteikušās 39
komandas. Plašāk par Piena, maizes un medus svētkiem – 8. lpp.
Foto: Ivars Veiliņš

Kā informē Jelgavas pašvaldības
preses sekretāre Egita Veinberga,
jaunā mācību gada sākumā ielu
posmos, pie kuriem atrodas skolas,
tiks noteikts transporta kustības
ātruma ierobežojums – 40 kilometri stundā. Kopā pilsētā pie mācību
iestādēm tiks uzstādītas 28 ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes.
Zīmes tiks izvietotas pie Jelgavas 6. vidusskolas (Loka maģistrālē no Vecā ceļa līdz Bērzu ceļam),
Spīdolas ģimnāzijas (Mātera ielā
no Raiņa līdz Sudraba Edžus ielai),
1. internātpamatskolas (Institūta
ielā no Zāļu ielas līdz Vecajam
ceļam), 2. internātpamatskolas
(Filozofu ielā no Rūpniecības līdz
Mārtiņa ielai), Speciālās pamatskolas (Zemgales prospektā no Sporta
ielas), Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskolas (Mazajā ceļā no Skolotāju ielas līdz Egas ielai), Jelgavas
Amatu vidusskolas (Zemgales

prospektā no Vaļņu ielas), Jelgavas
Mūzikas vidusskolas (Lapskalna
ielā no Uzvaras līdz Blaumaņa
ielai), Jelgavas Mākslas skolas
(Mazajā ceļā no Skolotāju ielas
līdz Sakņudārza ielai, Sakņudārza
ielā no Egas ielas līdz Dambja ielai
un Svētes ielā no J.Asara ielas līdz
Sakņudārza ielai), pie bērnu un
jauniešu centra «Junda» (Pasta
ielā no «VIVO centra» iebrauktuves), Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (Lapskalna ielā no Kazarmes ielas līdz Liepu ielai) un Speciālās peldēšanas skolas (Raiņa ielā
no Elektrības ielas un J.Čakstes
bulvārī no Ūdens ielas).
Pie Jelgavas 1. ģimnāzijas,
Valsts ģimnāzijas, 5. vidusskolas,
2. pamatskolas, 3. pamatskolas,
Jelgavas 4. pamatskolas un Jelgavas Amatniecības vidusskolas
ātrumu ierobežojošas zīmes netiks uzstādītas, jo pie šīm mācību
iestādēm ir ierīkoti ātrumvaļņi
un ātruma ierobežojums ir 30
kilometri stundā. Tāpat pie visām
mācību iestādēm un bērnudārziem
septembra pirmās divas nedēļas
patrulēs Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas un Valsts policijas
darbinieki.
Ātrumu ierobežojošas zīmes
plānots uzstādīt pirmdien, 30.
augustā.

 Ilze Knusle-Jankevica

To, ka ārvalstu kompānijas apsver iespējas ienākt Jelgavā, apliecina
Jelgavas biznesa parka
īpašnieku «NP Properties» valdes priekšsēdētāja Elita Moiseja. Viņa
norāda, ka šobrīd vislielāko interesi par biznesa
iespējām Latvijā un arī
Jelgavā izrāda austrumu
investori – Krievijas un
NVS valstu uzņēmumi,
kas lielākoties pārstāv
mašīnbūves, transporta
un loģistikas nozares.
Jelgavas biznesa parks ir viens
no uzņēmuma parkiem, kurā šā
gada pirmajā pusgadā iznomāta
vislielākā industriālo telpu platība. E.Moiseja stāsta, ka pašmāju
uzņēmēji gan esot ļoti apdomīgi un
svārstīgi savos lēmumos, tāpēc lielāka interese par telpu iznomāšanu

ir starptautiskām kompānijām. Ārvalstu investori vislielāko interesei
izrāda par diviem «NP Properties»
biznesa parkiem – Daugavpilī un
Jelgavā. «Potenciālo investoru
interesi saista Jelgavas biznesa
parka ģeogrāfiskā atrašanās vieta
– attālums līdz galvaspilsētai,
maģistrāles un dzelzceļa tuvums
–, plašais un elastīgais industriālo
telpu piedāvājums, kā arī attīstītā
infrastruktūra un komunikācijas,
tajā skaitā lieliem ražošanas apjomiem nepieciešamās lieljaudas,»
norāda «NP Properties» valdes
priekšsēdētāja.
Vienlaikus, pateicoties darbības
apjomu palielināšanai, divi biznesa
parka uzņēmumi ir paplašinājuši
ražošanas telpas – metālapstrādes
uzņēmums «Nordic Metalplast»
paplašinājis telpas par vairāk nekā
2000 kvadrātmetriem, tāpat telpas
paplašināja arī gumijas izstrādājumu ražotājs «Baltijas Gumijas
fabrika».
(Turpinājums 3.lpp.)

 Ilze Knusle-Jankevica

Valdība vienojusies
piešķirt papildu
26,2 miljonus latu,
lai medicīnas iestādes varētu līdz gada
beigām nodrošināt
veselības aprūpes
pakalpojumus. Lai
gan vēl nav lemts
par detalizētu līdzekļu sadalījumu,
Jelgavas slimnīcas
galvenais ārsts Andris Ķipurs uzskata,
ka šie līdzekļi būtu
jānovirza tam, lai
segtu izdevumus par
pārstrādāto darbu.
«Slimnīcām ar piešķirto
finansējumu pietiks līdz gada
beigām, bet tas, protams, ir
par mazu, tāpēc rodas pārstrādes – personāls ik mēnesi
izdara vairāk nekā viņiem

samaksā,» skaidro A.Ķipurs.
Viņš uzskata, ka papildus
piešķirtais finansējums būtu
jānovirza tieši tam, lai samaksātu par pārstrādāto, jo
tas šobrīd ir primārais, nevis
slimnīcu attīstība, investīcijas. A.Ķipurs lēš, ka Jelgavas
slimnīcā pārstrāde varētu būt
aptuveni pusmiljons latu.
Veselības ministrs Didzis
Gavars uzskata, ka rastie
līdzekļi nodrošinās to, ka
neatliekamās medicīniskās
palīdzības slimnīcas pakalpojumus varēs sniegt līdz
gada beigām. 26,2 miljonus
latu paredzēts nodrošināt,
palielinot nozarei atvēlēto
finansējumu. Uz budžeta
deficīta rēķina tiks segti
tikai aptuveni pieci miljoni
latu, jo 21 miljonu latu veidos
maksājumu samazinājums
Eiropas kopienas fondā un
samazinātie procenti valsts
parāda apkalpošanai.
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viedokļi

Šajās dienās noslēdzas trīs gadu ilgs periods, kurā Jelgavā
tapa Zemgales Olimpiskais centrs (ZOC). «Jelgavas Vēstnesis» uzklausa iesaistīto pušu viedokļus par ZOC ideju, tās
attīstību, centra būvniecību un nākotni.

«Katrā sevi cienošā
pilsētā ir jābūt
stadionam»

Andris Rāviņš, Jelgavas domes priekšsēdētājs:
«Šobrīd šķiet, ka grūtākais posms
ir noslēdzies – pabeigta Zemgales
Olimpiskā centra būvniecība –, taču
patiesībā, lai arī kāds pārbaudījums
ir bijusi šī objekta tapšana, nopietnākais ir tikai priekšā: centrs ir
jāapdzīvo un tam ir jākļūst par daļu
no Jelgavas, par vietu, kur sports
mūsu pilsētā iegūst jaunu kvalitāti.
Un tas ir ļoti atbildīgs darbs!
Ja vēl akcentējam celtniecības
periodu, tad noteikti ir jāizdala divi
vienlīdz svarīgi posmi. Pirmkārt,
finanšu nodrošinājums, par ko pilsētai jāpateicas saviem sadarbības
partneriem – Latvijas Olimpiskajai
komitejai un Saeimai, kas ar savu
balsojumu atbalstīja galvojuma
piešķiršanu. Un, otrkārt, būvnieki
– jāteic, ka uzņēmums LEC savu
darbu veicis ar ļoti lielu atbildību,
un viņi paši atzīst, ka ir apmierināti
ar rezultātu.
Uzskatu, ka katrā sevi cienošā
pilsētā ir jābūt stadionam. Tieši
tāpēc pirms pāris gadiem uzsākām
diskusiju – atjaunojam veco stadionu
vai būvējam jaunu. Bija skaidrs, ka,
atjaunojot veco stadionu, tā teritorija
ir tik ierobežota, ka tur nav iespējams izveidot pat autostāvvietu. Tātad, ja arī stadionu varētu atjaunot,
plaša mēroga pasākumi tajā notikt
nevarētu. Būtu neloģiski ieguldīt
līdzekļus vietā, kuru pēc tam nevar
pilnvērtīgi izmantot, tieši tāpēc
dome pieņēma lēmumu būvēt jaunu. Tas sakrita ar laiku, kad Latvijas
Olimpiskā komiteja realizēja savu
programmu – katrā universitātes
pilsētā izveidot pa olimpiskajam centram. Mēs apzinājāmies, ka, iekļaujoties šajā programmā, pilsēta iegūtu
ne vien jaunu stadionu, bet veselu
olimpisko centru, un šādu iespēju
nevarēja palaist garām. Izstrādājām
projektu, un tas tika atbalstīts. Ļoti
plaši diskutējām par to, kam būtu
jābūt šādā centrā, – iespējams, vēl
vienam baseinam pilsētā, smagatlētikas zālei, cīņas zālei... Mēs tomēr
izšķīrāmies, ka pats svarīgākais
Jelgavai ir stadions, plaša sporta zāle
un nu jau arī BMX trase. Ir skaidrs,
ka vienā šādā olimpiskajā centrā nav
iespējams īstenot visu sporta veidu

vajadzības, tāpēc arī katrs no tiem
Latvijā orientēts uz kādu specifiku.
Mūsu gadījumā tas ir stadions.
Protams, ka vienkāršāk būtu bijis
izvēlēties pelnošākas jomas, kaut
vai baseinu, kā tas ir Daugavpilī,
taču pilsētas mērķis nav pelnīt, bet
gan nodrošināt jelgavniekiem pilnvērtīgas sporta attīstības iespējas.
Stadionam ir sezonāls raksturs,
tāpēc tā uzturēšanu atpelnīt būs
grūtāk. Bet pilsēta labi apzinās, ka
jebkurš sporta objekts ir arī pašvaldības atbildība, jo pilnībā pats sevi
uzturēt tas nespēj. Taču tai pat laikā
Zemgales Olimpiskā centra vadībai
būs mērķtiecīgi jāstrādā, lai piesaistītu papildu līdzekļus, nopelnītu.
Protams, ne viens vien skeptiķis jau
spriež par to, vai izdosies šo jauno
objektu pietiekami noslogot. Es labi
atceros, kā pirms gadiem, kad pilsētā
tika uzbūvēta Jelgavas Sporta halle
Mātera ielā, izskanēja virkne līdzīgu skeptisku piezīmju, bet ko mēs
redzam šodien? Halle jau sen kā ir
kļuvusi par šauru pilsētai: tā ir tik
ļoti piepildīta, ka atrast brīvu laiku
vienam vai otram pasākumam ir
grūti. Tāpēc es uzskatu, ka ir pilnīgi
pamatoti sacīt – arī centrs tiks pilnībā izmantots. Jau šobrīd vairāku
sporta veidu federācijas ir izrādījušas interesi mūsu centrā aizvadīt
valsts izlašu sacensības, ir izteikti
piedāvājumi rīkot arī starptautiskas
sacensības. Šī noteikti būs vieta, kur
ne tikai trenēties un spēlēt mūsu
sportistiem, bet arī līdzjutējiem
izbaudīt augstas kvalitātes sporta
sacensības. Pirmā šāda iespēja jelgavniekiem ir jau centra atklāšanas
dienā – 2. septembrī –, kad šeit draudzības spēli aizvadīs futbola klubs
«Jelgava» un Anglijas premjerlīgas
futbola klubs «Blackpool». Šī spēle
būs ne tikai augstas raudzes futbols
mūsu pilsētā, bet arī apliecinājums
jelgavnieku patriotismam – «Blackpool» direktors Normunds Malnačs,
kādreizējais jelgavnieks, šo spēli
pasniedz kā dāvanu savai dzimtajai
pilsētai. Tai pat laikā mēs vienmēr
esam uzsvēruši, ka šis ir multifunkcionāls centrs, tāpēc šeit varēs notikt
ne tikai sporta, bet arī plaši kultūras
pasākumi, kas noteikti ir papildu
ieguvums Jelgavai.»
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«ZOC būs noslogots ar pirmo tā
darba dienu»
Andris Misters, Zemgales Olimpiskā centra valdes
priekšsēdētājs:
«Līdz Zemgales Olimpiskā centra atklāšanai vēl palikusi nedēļa,
bet jau šobrīd varu teikt, ka viss
septembris ir pilnībā saplānots
– gan pasākumi, gan treniņu laiks.
Tas tikai apliecina, ka jau ar pirmo
dienu centrs būs noslogots un izmantota katra tā piedāvātā iespēja.
Vienkāršoti sakot, centra grafiks
būs šāds – darbdienās līdz pulksten
15 to izmantos izglītības iestāžu
audzēkņi, bet no pulksten 15 līdz
21 – pilsētas sporta klubi, savukārt
nedēļas nogalēs notiks sacensības
un pasākumi. Oficiālā centra atklāšana ir 2. septembrī, kad varēsim
līdzi just labam futbolam, taču pilsētnieki paši sportot jaunajā centrā
aicināti 11. septembrī, kad te notiks
ZOC Atvērto durvju diena, kas
vienlaikus būs Sporta diena ar ļoti
plašu un interesantu programmu,
kurā iesaistīties varēs ikviens. Vēl
septembra nedēļas nogalēs ZOC risināsies Ulda Samsona kausa izcīņa
vieglatlētikā, Jelgavas domes kausa
izcīņa basketbolā un arī pirmais
nesporta pasākums – Zemgales
uzņēmēju dienas.
Zinu, ka vienmēr atradīsies kāds,
kurš teiks, ka pilsētā ir vēl virkne
darāmu darbu un vai tiešām šajos
apstākļos centrs bija tas pats nepieciešamākais. Taču es uzskatu, ka
pilsēta nevarēja neizmantot šo iespēju. Zemgale bija palikusi pēdējā,
kurā vēl nebija sava olimpiskā centra – īstas sportistu bāzes. Mēs esam
kā noslēdzošais posms un līdz ar to
arī ieguvēji, jo šobrīd esam tikuši
pie savā nozarē modernākā centra.
Paralēli tam Reģionālo olimpisko
centru komiteja izstrādā centru

attīstības plānu līdz 2016. gadam,
un nu jau arī mēs tajā pilnvērtīgi
līdzdarbojamies, plānojam, kā šajā
kopējā attīstības modelī darbosies
ZOC. No vienas puses, mums varbūt nepaveicās, jo projekta realizācija sākās vēl treknajos gados, kad
būvniecības izmaksas bija krietni
augstākas, bet, no otras puses, iestājoties krīzei un sarūkot izmaksām,
mums bija iespēja absolūti bez papildu līdzekļiem ierīkot sertificētu
BMX trasi, kas citādi mums būtu
izmaksājusi ap ceturtdaļu miljona
latu. Sākotnējā projektā tas nebija
paredzēts. Izdarīts ir patiesi daudz
– mums ir lielais futbola laukums,
kas atbilst UEFA 2. kategorijai,
mazais futbola laukums, pludmales volejbola laukums, sporta zāle,
BMX trase, vieglatlētikas sektors.
Diemžēl projektā nebija iespējams
izbūvēt astoņus skrejceļus vieglatlētiem – mums ir seši, taču nedomāju,
ka tas varētu būt šķērslis arī augsta
mēroga sacensībām. Ir skaidrs, ka
šis centrs nav būvēts, lai te rīkotu
olimpiskās spēles – mums daudz

Pilsētnieks vērtē

Kas jūs piesaista
Piena, maizes un
medus svētkiem?

svarīgāk par celiņu skaitu ir to
seguma kvalitāte, kas ZOC ir ļoti
augsta un ļaus pilnvērtīgi trenēties
mūsu sportistiem.
Šobrīd jau esam arī nokomplektējuši darbiniekus – ZOC strādās
15 cilvēki, un, kamēr tehniskie
darbinieki uzturēs centru ikdienā,
tikmēr vadībai nāksies domāt, kā
pelnīt naudu, lai iegūtu līdzekļus
centra uzturēšanai. Tā kā esam
Zemgales Olimpiskais centrs, tad
noteikti piedāvāsim iespēju centru
izmantot arī zemgaliešiem – jau
tuvākajā laikā taps mūsu mājas
lapa internetā, kur arī informēsim
par ZOC iespējām. Jau ir sāktas
vairākas sarunas par dažādu
augsta mēroga sacensību rīkošanu
mūsu centrā, vienlaikus šeit esam
gatavi rīkot arī lielus kultūras pasākumus un koncertus, jo mums
ir zāle ar 3000 skatītāju vietām.
Tas gan, visticamāk, vēl nebūs šogad, jo šādi pasākumi tiek plānoti
ilgāku laiku uz priekšu, tāpēc jau
tagad sākam strādāt un domāt par
nākamo gadu.»

«Jelgava tikusi pie modernākā futbola
laukuma un BMX trases Latvijā»
Aldons Vrubļevskis, Latvijas
Olimpiskās komitejas prezidents:
«Kāda ir mūsu ideja, veidojot
šādus olimpiskos centrus Latvijā?
Lai katrā pilsētā, kurā ir augstskola,
būtu šāda moderna sporta bāze,
kurā mūsdienīgos apstākļos pilnvērtīgi var trenēties, sākot no bērniem
un skolēniem līdz studentiem un
profesionāļiem. Lai Rīga nebūtu
vienīgā vieta, kas var nodrošināt
šādu iespēju. Un līdz ar Zemgales
Olimpiskā centra uzbūvēšanu mēs
šo programmu būsim izpildījuši. Šis
cikls ir aptverts, un centros notiek
ne tikai treniņi, bet arī dažāda mēroga sacensības, kā arī augsta līmeņa
sportistu sagatavošana, un atsevišķās pašvaldībās tā ir arī iespēja risināt sporta nodarbību organizēšanu
noteiktās izglītības iestādēs. Katrā
ziņā LOK nav tas, kurš nosaka
viena vai otra sporta veida attīstību
konkrētā pilsētā – to mēs atstājam
pašvaldības ziņā, jo tai ir vislabāk
zināms, kas nepieciešams pilsētas
iedzīvotājiem, sportistiem. Mūsu
uzdevums ir sekot līdzi tam, lai sporta bāze, kas top, atbilstu konkrētās
sporta federācijas prasībām, tāpēc
nevienu projektu neapstiprinām,

pirms tas nav guvis vieglatlētikas,
futbola, basketbola vai cita sporta
veida apstiprinājumu, ka laukums,
zāle, trase atbilst tam, lai tur varētu
notikt sacensības.
Pēdējo desmit gadu laikā Latvijā
ir uzceltas ap 200 dažādas sporta
zāles, un šobrīd šādu centru izveide
atkal paceļ latiņu sporta bāzēm.
Pateicoties tam, ka ir šie centri,
Latvijā var notikt Eiropas mēroga
sacensības, kurām līdz šim mums
piemērotu, atbilstošu vietu nebija.
Un drīz vien to izjutīs arī Jelgava.
Jau šobrīd ir skaidrs, ka ZOC futbola laukums ir modernākais valstī
– tajā vēl tikai nepieciešams uzstādīt
mākslīgo apgaismojumu atbilstoši
prasībām, un es pieļauju, ka tad
rīdzinieki brauks spēlēt uz Jelgavu
un arī nozīmīgākās sacensības tiks
aizvadītas tieši Jelgavā. Jautājums
par mākslīgo apgaismojumu jau
tiek risināts, un drīzumā stadionā
tiks uzstādīti apgaismes ķermeņi 40
metru augstos stabos, kā to pieprasa
televīzija, lai varētu nodrošināt
tiešraides. Tieši tāpat ir ar BMX
trasi, kas arī Jelgavā būs modernākā
valstī. Protams, ka mums galvenais
ir sporta attīstība, taču mēs lieliski
saprotam, ka sports šajos centros

nenotiks 24 stundas diennaktī un
septiņas dienas nedēļā, tāpēc kā
papildu ieguvums pilsētām noteikti
ir iespēja tur rīkot plašus kultūras
pasākumus ar tūkstošiem skatītāju.
Tāpēc es uzskatu, ka olimpiskais
centrs ir ieguvums ikvienam pilsētas iedzīvotājam. Un, cik esmu
redzējis, jāatzīst, ka centrs Jelgavā
arī vizuāli šķiet pievilcīgākais no
visiem, kas jau tapuši.»
Sagatavoja Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Nedēļas jautājums
Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv jautājam:

Kā vērtējat jauno Zemgales Olimpisko centru?
77

Jelgavā jau sen tāds bija vajadzīgs
To uztveru kā lielisku ieguvumu pilsētas sportistiem un līdzjutējiem
Ceru, ka tur notiks ne tikai sporta, bet arī labi kultūras pasākumi
Nevaru vien sagaidīt atklāšanu, kad klātienē varētu novērtēt centru

40

Kam jūs uzticat bērnu, kamēr
paši esat darbā?

24
24

Diez vai bija prāta darbs šobrīd celt tādu objektu, ir citas svarīgākas prioritātes pilsētā

Savu viedokli paud –
35
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Aleksandra,
skolniece:
– Man patīk
visi pasākumi, jo tā ir vēl
pēdējā iespēja
pirms skolas
ģimenei kopīgi atpūsties.
Tirgū es vienmēr nopērku kādu
rotaslietu jaunajam mācību gadam. Kopā ar draugiem katru
gadu dodamies skatīties arī Piena
paku laivu regati. Jau apdomājām, ka ar draugiem varētu būvēt
savu laivu.
Valda Beikmane, bezdarbniece:
– Protams, ka
Piena paku
laivu regate!
Cik gan neierobežota var
būt cilvēku izdoma, fantastiski! Šoreiz piedalās
arī divi mani paziņas, iešu turēt
īkšķus par viņiem. Manuprāt,
šis ir ļoti interesants pasākums.
Jāizmanto iespēja aiziet uz pēdējo
brīvdabas pasākumu.
Ve r o n i k a ,
skolniece:
– Vienmēr
eju nogaršot
tos daudzos
medus. Man
ļoti garšo.
Protams, arī
tradicionālajā
gadatirgū var daudz ko atrast. Tāpat man patīk koncerts, piedalos
atrakcijās, radošajās darbnīcās.
Piemēram, pērn pienu uz laiku
dzēru. Tie ir forši svētki. Vajadzētu vēl vairāk konkursu ar iespēju
nopelnīt balvas.
Vanda, pensionāre:
– Jāatzīst, ka
līdz šim tikai
esmu dzirdējusi par Piena, maizes un
medus svētkiem. Galvenais, tikai labākās atsauksmes.
Taču, ņemot vērā faktu, ka šogad
esmu pārcēlusies dzīvot uz centru,
noteikti aiziešu un pati savām
acīm paskatīšos. Īpaši gribu redzēt
Piena paku laivu regati.
Aleksejs,
strādnieks:
– Noteikti, ka
vakara koncerts – tā ir
iespēja aiziet
uz pēdējo
balli laukā.
Protams, arī
Piena paku laivu regate ir interesanta, pašam gan nav laika tādā
piedalīties. Manuprāt, vajag lielu
apņemšanos uzbūvēt to kuģi.
Neko sliktu nevaru teikt par šo
pasākumu.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
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NVS uzņēmumi
izrāda interesi strādāt Jelgavā
(No 1.lpp.)
«Noteikti jāmin, ka šobrīd notiek
darbs pie uzņēmuma «PET Baltija»
jaunas rūpnīcas izveides Jelgavas
biznesa parka teritorijā un pašlaik
tiek saskaņoti rūpnīcas izveides
plāni,» piebilst E.Moiseja. Jelgavas
biznesa parkā šobrīd darbojas 15
uzņēmumi, kas aizņem gandrīz
80 000 kvadrātmetru, kas ir 40
procenti no visas centra platības.
Neskatoties uz to, ka parādās
interese no ārvalstu uzņēmumiem,
ražošanas telpu nomas tirgū sācies kārtējais «migrēšanas bums»
– ja iepriekš to radīja uzņēmumu
restrukturizācija, tad tagad uzņēmēji meklē mazākas un kompaktākas telpas, jo baidās no gaidāmā

energoresursu tarifu kāpuma.
Lai nomniekiem nodrošinātu pēc
iespējas izdevīgākus apstākļus
uzņēmējdarbībai, šobrīd visos «NP
Properties» industriālajos parkos
tiek veikts energoaudits, kas ļaus
rast risinājumus, kā ekonomiski
lietderīgāk izmantot energoresursus.
E.Moiseja informē, ka «NP
Properties» kopumā šā gada pirmajā pusgadā izdevies sasniegt
daudz labākus telpu iznomāšanas
rezultātus, nekā plānots – iznomātās platības ir par aptuveni 20
procentiem lielākas nekā identiskā
laikā pērn. Savukārt uzņēmuma
šogad sasniegtais apgrozījums
pārsniedz sešus miljonus eiro.

«Zinītis» sestdienās nestrādās
 Ritma Gaidamoviča

No 1. septembra bērnu
bibliotēka «Zinītis» būs
atvērta katru darba dienu no pulksten 10 līdz
18. Tas nozīmē, ka bibliotēka apmeklētājus vairs
nepieņems sestdienās,
kā tas bija līdz šim.
Bibliotēkas «Zinītis» vadītāja Baiba Beire informē, ka šāds lēmums
pieņemts, izvērtējot apmeklējuma
statistikas rādītājus. «Līdz šim
bibliotēka strādāja no otrdienas
līdz sestdienai, brīvdienas – pirmdiena un svētdiena. Taču mūsu
secinājumi liecina, ka lasītājiem
tomēr izdevīgāk ir, ja bibliotēka
atvērta no pirmdienas līdz piektdienai. Tieši tālab tagad sestdienu
esam pārcēluši uz pirmdienu, lai
bērni pēc skolas varētu nākt lasīt
grāmatas, spēlēt spēles, izmantot
internetu vai vienkārši pavadīt
šeit brīvo laiku,» stāsta vadītāja,
piebilstot, ka par šādu soli lemt licis
arī fakts, ka sestdienās bibliotēka
pārvērtusies par interneta salonu.
«Skaidrs, ka brīvdienās bērni nevēlas mācīties un lasīt, tāpēc daļa

no viņiem uz bibliotēku sestdienās
nāk, lai uzspēlētu datorspēles
vai pasēdētu portālā draugiem.
lv, taču mēs esam bibliotēka, kur
galvenais ir izglītošanās,» tā vadītāja. Bibliotēka no pirmdienas līdz
piektdienai strādās no pulksten 10
līdz 18. Mēneša pēdējā piektdienā
– Spodrības diena, kad bibliotēka
apmeklētājiem ir slēgta.
Bērnu bibliotēka «Zinītis»
vienlaikus arī aicina jelgavniekus palīdzēt un ziedot grāmatas.
«Pagājušas divas nedēļas, kopš
šāda akcija sākusies, un jāatzīst,
ka cilvēki labprāt mums palīdz,
un par to esam pateicīgi. Nes gan
grāmatas, kas mums trūkst, gan
arī citas, kuras izlasījuši un pašiem
vairs nav vajadzīgas. Protams, mēs
visas šķirojam, daļu paturam mūsu
fondā, bet daļa nonāk plauktā «Lasītājs dāvina lasītājam», no kura
jebkurš bibliotēkas apmeklētājs var
paņemt sev interesējošu izdevumu
bez maksas,» stāsta vadītāja. Ar
ieteicamās literatūras sarakstu,
kādas grāmatas bibliotēkai nepieciešamas latviešu un krievu valodā,
var iepazīties bibliotēkas mājas
lapā: www.jzb.lv vai «Zinīša» blogā:
www.zinitis.blogspot.com.
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Divi jauni skolotāji

Īsi

 Sadarbojoties Jelgavas pilsētas,
Jelgavas novada un Ozolnieku novada
pašvaldībām, izdots jaunais tūrisma
buklets, kurā atrodama plaša informācija
Jaunais 2. pamatsko- par apskates objektiem, aktīvās atpūtas
iespējām, naktsmītnēm, ēdināšanas
las sporta skolotājs
Deniss Ševčenko šo- uzņēmumiem un tradicionālajiem pasākumiem. Buklets izdots četrās valodās
gad beidzis Latvijas
– latviešu, angļu, vācu un krievu –, turklāt
Sporta pedagoģijas
tas ir apjomīgāks nekā iepriekš, jo bukletā
akadēmiju un šī būs iekļauti jauni objekti un piedāvājumi,
viņa pirmā darba
vairāk fotoattēlu. Bukletā ir šādas sadaļas:
vieta pēc augstskolas pilis un muižas; muzeji un ekspozīcijas;
absolvēšanas. «Gribu kultūras pieminekļi un piemiņas vietas;
baznīcas un klosteri; aktīvā atpūta, izziņa,
strādāt un rosināt
bērnus vēl vairāk no- izklaide, amatniecība; tradicionālie svētki
darboties ar sportu,» un pasākumi; naktsmītnes; semināru,
tā D.Ševčenko. Jauno konferenču telpas; pirtis; ēdināšanas uzskolotāju sveica gan ņēmumi. Jaunais buklets ir pieejams
bez maksas Tūrisma informācijas centrā
Jelgavas domes
Pasta ielā 37, 1. stāvā. Sīkāka informācija
priekšsēdētājs Andris – pa tālruni 63022751 vai e-pastu: tic@
Rāviņš, gan skolas
jelgavasnovads.lv.

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Vakar Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības
centrā notika ikgadējā
pedagogu konference,
kurā pārspriesti pagājušā
mācību gada rezultāti,
uzstādīti jauni mērķi un
sveikti jaunie skolotāji,
kuri septembrī pievienojas Jelgavas pedagogu saimei. Jelgava par
darba vietu kļūs diviem
jauniem pedagogiem,
no kuriem viens papildinās 3. pamatskolas
skolotāju kolektīvu, bet
otrs strādās 2. pamatskolā. Taču šobrīd vēl tiek
meklēti ķīmijas, fizikas,
angļu un franču valodas
pedagogi.
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza stāsta, ka Līga Granta būs
1. klases audzinātāja 3. pamatskolā,
bet Deniss Ševčenko – sporta skolotājs 2. pamatskolā. «Ir satraukums,
taču vēlos būt ne tikai sporta skolotājs, bet dot lielāku ieguldījumu.
Ņemot vērā, ka pats savulaik esmu
nodarbojies ar futbolu, tagad tiesāju
šīs spēles, mana iecere ir 2. pamat-

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 22.07.2010.
lēmumu Nr.9/5
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2010. GADA 22. JŪLIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.10-11 «ALKOHOLISKO DZĒRIENU
MAZUMTIRDZNIECĪBA NOVIETNĒS JELGAVAS PILSĒTĀ»
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 3. punktu un Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta trešo daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā komersantam tiek izsniegta atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
novietnēs (īslaicīgas lietošanas objektos) Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – Tirdzniecība).
2. Atļauja tiek izsniegta tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē.
3. Atļauja alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegta kalendārajam gadam no 1. aprīļa līdz 1.
novembrim.
II Pieteikuma iesniegšanas kārtība
4. Komersants atļaujas saņemšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības Informācijas aģentūrā iesniedz iesniegumu, kuru parakstījusi un ar zīmogu apstiprinājusi persona ar komersanta pārstāvības tiesībām un kurā norādīts:
4.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese;
4.2. plānotās Tirdzniecības veikšanas vieta (adrese) un termiņš;
4.3. alkoholisko dzērienu veidi.
5. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
5.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
5.2. komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju (uzrādot oriģinālu);
5.3. īpašuma nomas vai lietojuma tiesību apliecinošu dokumentu kopiju (uzrādot oriģinālu);
5.4. Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes atļauju īslaicīgas lietošanas objekta izvietošanai;
5.5. ar Jelgavas pilsētas galveno mākslinieku saskaņotu novietnes vizuālā noformējuma skici.
III Atļaujas izsniegšana
6. Atļauju izsniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors, ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti (Atļaujas paraugs pielikumā).
7. Atļauju atsaka izsniegt, ja:
7.1. komersants nav iesniedzis visus šo saistošo noteikumu 5. punktā minētos dokumentus;
7.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
7.3. komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim;
7.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība no novietnes būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību
aizsardzību.
8. Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors atļauju vai atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no komersanta
iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
IV Noslēguma jautājumi
9. Atteikumu izsniegt atļauju var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
10. Domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

skolā veidot futbola komandu. Būtu
gandarīts, ja skolēni pēc skolas izvēlētos sportu, nevis mājās sēdētu pie
datora,» teic D.Ševčenko. L.Granta
atzīst, ka lielākais prieks viņai par
to, ka savas darba gaitas uzsāks tieši
skolā, kuru pati savulaik beigusi. «Šī
būs mana pirmā klase, taču domāju,
ka mums kopā ar bērniem un vecākiem izdosies,» teic L.Granta.
G.Auza atklāj, ka tomēr vēl atsevišķu priekšmetu pedagogi tiek
meklēti. Šobrīd vēl ir vakanta ķīmijas skolotāja vieta 1. ģimnāzijā,
Valsts ģimnāzija piedāvā pusslodzi
angļu valodas skolotājam, bet Spīdolas ģimnāzijai vajadzīgs franču
valodas pasniedzējs. «Darbu Jelgavā
mēs varam piedāvāt arī kolēģim,
kurš būtu gatavs skolēniem mācīt
fiziku, jo lielai daļai skolotāju ir
daudz kontaktstundu,» stāsta
G.Auza. Minēto specialitāšu pedagogi par iespēju strādāt var
interesēties katrā skolā vai arī
Izglītības pārvaldē. Tiesa, atšķirībā
no galvaspilsētas, Jelgavai nav
problēmu ar pirmsskolas izglītības
iestāžu pedagogiem. «Bērnudārzos
ar pedagogiem problēmu nav, ja arī
bija brīvas vietas, tās tika piedāvātas
likvidētā privātā bērnudārza «Alfa»
pedagogiem,» tā G.Auza.
«Ar lepnumu varu teikt, ka pagā-

direktore Ludmila
Gineite.
jušajā mācību gadā esam sasnieguši
augustus rezultātus, tas nozīmē, ka
esam kārtīgi pastrādājuši. Gribas
novēlēt, lai arī jaunajā mācību
gadā mēs apzinātos savu atbildību,
strādātu godam. Lai jums, pedagogi,
ir spēks radoši strādāt visu mācību
gadu, lai ir prasīgi bērni, kuri zina,
uz ko tiecas. Galvenais, lai mēs
visi kopā redzam virzienu, kurā
dodamies, un arī nākamo mācību
gadu noslēgtu ar veiksmīgiem
rezultātiem,» skolotājus sveica Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.
Jāpiebilst, ka šonedēļ norit izglītības iestāžu apsekošana, lai pārliecinātos, cik gatavas tās ir jaunajam
mācību gadam. Komisija lielākajā
daļā skolu jau ir pabijusi, šodien vēl
apmeklē 4. un 6. vidusskolu, 1. sanatorijas internātpamatskolu un Jelgavas Mūzikas vidusskolu. G.Auza
atzīst, ka skolas ir gatavas jaunajam
darba cēlienam. «Skolotāji ir atgriezušies no atvaļinājumiem – jau
domās un darbos ir 1. septembrī, lai
svinīgi sagaidītu savus audzēkņus,»
tā G.Auza. Viņa piebilst, ka šonedēļ
notikušas arī metodisko apvienību
darba grupas, kurās pārspriesti pērnā mācību gada rezultāti, izvirzīti
jauni mērķi, skolotāji iepazinušies
ar jaunākajiem mācību līdzekļiem.

Būs nodarbības bērniem
ar īpašām vajadzībām
 Ritma Gaidamoviča
Finišam tuvojas Norvēģijas
finanšu instrumenta atbalstītais
projekts «Daudzfunkcionālā atbalsta centra izveide bērniem ar
īpašām vajadzībām Jelgavā», kas
realizēts bērnu un jauniešu centra
«Junda» nometnē «Lediņi». Centrā jau pērn un šogad notikušas
nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām, pagājušajā ceturtdienā arī
saņemts pilnīgi jauns mikroautobuss bērnu pārvadāšanai, bet līdz
pirmdienai tiek gaidīts pēdējais
aprīkojums. Jau oktobrī te tiks izveidots pulciņš bērniem ar īpašām
vajadzībām, kurā būs gan veselību
veicinošas, gan izglītojošas, gan
sportiskas aktivitātes.
«Daudzfunkcionālais atbalsta
centrs ir pilnībā iekārtots, un jau
oktobrī «Lediņos» tiks izveidots
pulciņš bērniem ar īpašām vajadzībām. Šobrīd veiktas pārrunas
ar trim pedagoģēm, kuras palīdzēs
ieviest Montesori atveseļošanās
pedagoģijas programmu un veiks
taktilo stimulāciju. Saturīga brīvā
laika pavadīšanai centrā iekārtota
arī rotaļu istaba, kurai vēl tiek
gaidīts bumbu baseins,» stāsta
bērnu un jauniešu centra «Junda»
direktore Ilze Jaunzeme.
Šonedēļ notika projekta noslēguma informatīvs pasākums, kurā
klātesošie iepazīstināti gan ar trīs
gadu laikā, kamēr projekts tika
īstenots, paveikto, gan tuvākās
nākotnes plāniem. Uz informatīvo

pasākumu bija ieradies arī Labklājības ministrijas parlamentārais
sekretārs Andrejs Staķis, kurš
atzina – «Lediņos» var redzēt: Latvija grib un var. «Paldies visiem,
kuri piedalījās šī projekta realizācijā, jo tieši viņiem piemīt šīs abas
iezīmes – gribēšana un varēšana.
Noteikti paldies arī pašvaldībai,
kura uzdrošinājās,» tā A.Staķis.
Projekta vadītāja Sandra Liepiņa
stāsta, ka projekts noslēdzas 30.
augustā un līdz tam vēl tiek gaidīts
bumbu baseins spēļu istabai. Bet
pagājušajā ceturtdienā saņemts
pilnīgi jauns mikroautobuss «Peugeot Boxer», kas nodots Izglītības
pārvaldes pārziņā un turpmāk
tiks izmantots bērnu ar īpašām
vajadzībām pārvadāšanai. Jaunajā
mikroautobusā ir sešas sēdvietas
un trīs vietas ratiņkrēsliem. Tam
ir īpašs paceļamais lifts, stiprinājumi, drošības jostas.
Lai popularizētu jauno centru,
izstrādāts arī informatīvs buklets.
Runājot par nākotnes plāniem,
«Jundas» direktore stāsta, ka
šobrīd tiks aktīvi strādāts pie
centra reklāmas un popularizēšanas. Viņa atzīst, ka jaunā
centra izveide mudinājusi arī
«Jundas» pedagogus izglītoties,
lai papildinātu savas zināšanas,
strādājot ar bērniem, kuriem ir
īpašas vajadzības. «Nesen trīs
pedagogi ieguva sertifikātu smilšu
terapijā, vēl viena pedagoģe meklē
kursus, kur apgūt māla terapiju,»
tā direktore.

 Pilnā sparā rit labiekārtošanas darbi
un būvdarbi ēkā Pulkveža Brieža ielā
23a un tās apkārtnē, kur nākamgad
durvis vērs jauns bērnudārzs. SIA
«Rimts» valdes loceklis Juris Veiss atzīst, ka
izdarīts diezgan daudz. «Strādnieki būvē
nojumes, veic labiekārtošanas darbus spēļu laukumos pie topošā bērnudārza un tā
teritorijā, tiek siltināta ēkas fasāde. Finišam
tuvojas logu nomaiņa visā ēkā, vēl tikai
jāapstrādā logu ailas. Bet iekštelpās strādnieki izbūvē siltumvadu, ventilāciju, kanalizācijas sistēmu, sakārto elektroinstalāciju,»
par notiekošo topošajā bērnudārzā stāsta
J.Veiss. Viņš atzīst, ka, protams, gribas jau,
lai viss būtu pabeigts ātrāk, taču nevienu
mirkli nevar aizmirst par kvalitāti. Tāpēc
darbi netiek sasteigti, taču, neskatoties uz
to, rekonstrukcija notiek, kā ieplānots, un
laika grafiks nav kavēts.
 Jelgavas priedes masīvkoka mēbeļu
ražotājs SIA «Eibe-L», kāpinot eksporta apjomus, šā gada pirmajos sešos
mēnešos palielinājis apgrozījumu par
71 procentu, biznesa portālam www.
nozare.lv atzinis uzņēmuma valdes
loceklis Rūdis Lūsiņš. Pēc R.Lūsiņa teiktā,
uzņēmuma apgrozījums pirmajā pusgadā
šogad bijis 1,37 miljoni latu. Situāciju
plašāk R.Lūsiņš nekomentē, vien nosaka:
«Ir jāstrādā, tad jau būs labi.» SIA «Eibe-L»
ražo priedes koka mēbeles, pārstrādājot
mēnesī aptuveni 500 kubikmetru koksnes,
sākot ar priedes dēļu žāvēšanu un beidzot ar gatavu produkciju. Visa saražotā
produkcija tiek eksportēta uz ES valstīm,
piemēram, Vāciju, Somiju, Austriju. Papildus no koksnes atlikumiem tiek ražotas
arī skaidu briketes.
 Veselības norēķinu centrs informē,
ka turpmāk Latvijas iedzīvotājiem būs
iespēja Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) bez maksas saņemt
pieteikuma iesniegšanas dienā, nevis
līdzšinējo 15 kalendāro dienu laikā
pēc pieteikuma iesniegšanas. Tādējādi
arī tiem ceļotājiem, kuri dodas neplānotā
ceļojumā, īsi pirms paša brauciena ir
iespēja saņemt EVAK. Persona EVAK karti
varēs saņemt Veselības norēķinu centra
centrālajā birojā vai teritoriālajā nodaļā,
iesniedzot aizpildītu un parakstītu EVAK
pieteikuma veidlapu. Tajā jānorāda vārds,
uzvārds un personas kods. Ar veidlapu var
iepazīties Veselības norēķinu centra mājas
lapā: www.vnc.gov.lv.

Ritma Gaidamoviča

Autoserviss aicina darbā auto
atslēdznieku-motoristu ar darba
pieredzi. Tālrunis 29130677.

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu
vecumam grupās ar latviešu un
krievu valodas apmācību.
Piedāvājam regulāras nodarbības,
individuālu pieeju, radošus pasniedzējus un kvalitatīvu sagatavošanu
skolai.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā.
Tālrunis 63021591, 26078270,
26448426.

Kosmofozijas institūts
«Saskarsme»
(Jelgavas filiāle) piedāvā interešu
neformālās izglītības programmas
netradicionālā medicīnā – dziedniecībā un astropsiholoģijā. Mācību
kurss iekļauj dažādus virzienus tautas dziedniecībā un piedāvā plašas
citu zinātņu apgūšanas iespējas.
Tālrunis 29379505.
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Būvniecība beidzas, ZOC sāk darbu
Pēc nedēļas, 2. septembrī pulksten 16.30, svinīgi tiks atklāts Zemgales Olimpiskais centrs (ZOC), bet pēc ceremonijas notiks draudzības spēle starp futbola
klubu «Jelgava» un Anglijas premjerlīgas klubu «Blackpool», ko tiešraidē no
pulksten 17.50 translēs Latvijas Televīzijas 7. kanālā. Strādnieki vēl steidz pabeigt
pēdējos darbus – labiekārtot teritoriju, sakārtot, aprīkot un iztīrīt telpas, pabeigt
vieglatlētikas sektorus un āra laukumus. Pēdējās divas nedēļas ik dienu ZOC
rosās ap simts strādnieku – kā lielā skudru pūznī, kad katrs zina savu taciņu,
visur rosība, un darbs iet uz priekšu. ZOC valdes priekšsēdētājs Andris Misters
ir pārliecināts, ka darbi tiks pabeigti laikā un centrs uz atklāšanas pasākumu
būs gatavs. «Tiesa, viens darbs tiks atlikts – futbola laukuma 42 metrus augstie
mākslīgā apgaismojuma stabi tiks uzstādīti nākamgad, bet viss pārējais gan
būs izdarīts,» tā viņš. Jāatgādina, ka vērienīgā centra būvniecība tika uzsākta
2007. gadā un izmaksāja ap 16 miljoniem latu.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā iespēju lasītājiem palūkoties, kāds ZOC
izskatījās vēl pusotru nedēļu pirms atklāšanas, bet jau drīzumā ikvienam būs
iespēja šo kompleksu novērtēt klātienē.
BMX trases būvnieki sola, ka tā būs
gatava jau šonedēļ,
jo palikuši vien tādi
sīkumi. Darbu vadītājs Andrejs stāsta,
ka grūtākais bijis
iedzīt starta estakādes pāļus, jo betona stabi ierakti
sešus metrus dziļi.
Tāpat sarežģīti esot
izveidot trases virāžas – tās braucot
pārbaudījis 2008.
gada olimpisko spēļu dalībnieks BMX braucējs Artūrs Matisons. «Pēc kādiem
diviem trim mēnešiem, kad trase būs piebraukta, vajadzētu noasfaltēt virāžas, lai kalpo ilgāk. Pārējā trase gan jākopj kā mazdārziņš,» teic Andrejs.

Pārvietojamās tribīnes
plānots izvietot gan pie
BMX trases
– te paredzētas 260
sēdvietas –,
gan citur, kur
būs nepieciešams, tostarp
hallē. Savukārt sēdekļi
ar nojumēm
paredzēti
futbolistiem
– tie būs tā
saucamie
komandu
soliņi, kas
atradīsies
pie sintētiskā futbola
laukuma.

Lai gan šobrīd ZOC teritorijā vēl rosās strādnieki, jau pēc nedēļas te pulcēsies jelgavnieki
un pilsētas viesi, lai klātienē vērotu svinīgo
centra atklāšanu.

Gatavojoties ZOC atklāšanas spēlei ar Anglijas premjerlīgas klubu «Blackpool», Jelgavas futbola klubs iemēģināja jauno
stadionu, turklāt futbolistiem bija iespēja pārbaudīt ne tikai zāliena kvalitāti, bet arī iepazīties ar ģērbtuvēm un futbola
stadionu kopumā. Gan spēlētāji, gan komandas galvenais treneris Dainis Kazakevičs jaunajam centram veltīja atzinīgus
vārdus. «Pirms šī centra Jelgavai bija viena no vājākajām futbola infrastruktūrām Latvijā, tādēļ ceram, ka ar Zemgales Olimpiskā centra atvēršanu situācija mainīsies. Katrā ziņā apstākļi radīti tādi, lai treniņu darbs tiktu veikts augstākajā līmenī, bet
par laukuma kvalitāti vēl pāragri spriest, jo, lai objektīvi to novērtētu, uz zāliena ir jāaizvada viena pilna sezona, jo stadiona
kvalitāti uztur, to kopjot,» tā treneris.

Hallē būs divi sporta spēļu treniņu laukumi un ap 2000 skatītāju
vietas. Iegādāts viss nepieciešamais aprīkojums – basketbola
grozi, kas atbilst FIBA augstākās kategorijas prasībām (divi
spēles grozi, vēl četri – treniņiem), moderns tablo. Jau drīzuArī iekštelpas iegūst vaibstus, un jau drīz tās sāks iekārtot un aprīkot ar nepiecie- mā šī halle kļūs par basketbola kluba «Zemgale» mājām, bet
šamo inventāru. Sanitārie mezgli izceļas ar to, ka sienas rotā dažādi krāsaini flīžu nedēļas nogalēs te notiks dažādas sacensības un arī citu veidu
ornamenti. «Katra telpa ir kā flīzētāju diplomdarbs,» smej ZOC valdes priekšsēdētājs pasākumi, piemēram, izstādes, gadatirgi, kultūras pasākumi.
Andris Misters. «Viņiem tika iedots ierobežots skaits krāsaino flīžu, bet viņi paši varēja izdomāt, kā tās izvietot.» Jāpiebilst, ka jaunajā centrā būs arī sauna un džakuzi.
Skrejceļu, kas atbildīs Starptautiskās
Laikus reportāžai no
Vieglatlētikas federācijas prasībām,
ZOC atklāšanas paklāj deviņi cilvēki. Viens no viņiem
sākuma gatavojas
stāsta, ka tehnoloģija ir tāda – uz
arī Latvijas Televīzija
melnā seguma uzklāj speciālu līmi,
(LTV). Vispirms tika
tad biezā slānī uzber virskārtu – tas,
apzinātas tehniskās
kam jāpielīp, pielīp, pārējo novāc.
iespējas un vietas,
Pusotru nedēļu pirms centra atklāšakurās varētu izvienas viņi padarījuši 2/3 darba, bet vēl
tot kameras, lai katdarāmā daudz. Tomēr vairāk strādra fiksētu to, kas tai
nieku procesu nepaātrinātu, jo daļa
jāfiksē, – kopainu,
darbu ir veicama tikai pēc tam, kad
futbola spēles epicitas brigādes ir padarījušas savējo.
zožu atkārtojumus,
tuvplānus, komandu soliņus, treneru
un spēlētāju emocijas, līdzjutējus. Vēl pirms pasākuma televīzijas cilvēki pārbaudīs,
vai no Jelgavas ZOC iespējams pārraidīt signālu un saņemt Rīgā, televīzijas studijā.
Savukārt svētku dienā tehniķi Jelgavā ieradīsies ap pusdienas laiku. «Tā tomēr ir
pirmā reize, kad raidīsim no Jelgavas, jāsavelk kabeļi, vadi, un nevar zināt, kā veiksies. Gribētos jau, lai viss ir tā, pa skaisto,» teic LTV sporta režisore Ilze Ābelīte.

Viens no lielākajiem ieguvumiem būs tas, ka būtiski
uzlabosies vieglatlētikas treniņu apstākļi. Lai gan pagaidām strādnieki vēl tikai rok un veido tāllēkšanas
bedres, kuras izmanto arī trīssoļlēkšanā, centrā būs arī
vesera un šķēpa mešanas, lodes grūšanas, augstlēkšanas, kārtslēkšanas un citi sektori.

Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica, foto Ivars Veiliņš
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Izdara, ko spēj, un vēl mazliet Beidzot uzvara

Noslēgsies amatieru turnīrs

Panākumi Ventspilī

No pasaules čempionāta airēšanā atgriezušies mūsu airētāji. Kanoisti Antons
Knesis un Gatis Pranks izcīnīja 9. vietu
500 m, 11. vietu 200 m un 16. vietu 1000
m. Puišu trenere Lelde Laure uzskata, ka
viņi izdarīja visu, ko spēja, un vēl mazliet.
Līdzīgi par sava audzēkņa Mārtiņa Upīša
sniegumu domā Ilze Bome. Mārtiņš 200 m
smaiļošanā ieguva 23. vietu, bet tikai dažas
sekundes simtdaļas pietrūka, lai viņš kvalificētos B finālam un cīnītos par 16. – 20.
vietu. «Kopš šī ir viena no olimpisko spēļu
disciplīnām, konkurence ir ļoti augusi. C
finālā no otrās līdz septītajai laivai finišā
iebrauca vienas sekundes robežās – visiem
spēki līdzīgi,» tā I.Bome. Vēl M.Upītis startējis 4x200 metru stafetē. Latvijas komanda ieņēma dalītu 9. – 12. vietu.

Piektdien, 27. augustā, ar spēli starp «Reālajiem jelgavniekiem» un «LDz» noslēgsies
Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku
novada amatieru futbola turnīrs. Spēle
sāksies pulksten 18.30 stadionā pie Sporta
halles. Turnīra pirmo vietu ieguvēji kvalificēsies nākamajai kārtai, kurā tiksies vairāku
Zemgales pilsētu un novadu čempionātu
līdervienības, plānots, ka pavisam to būs
16. Zemgales spēcīgāko komandu «play
off» turnīru paredzēts sākt 15. augustā,
savukārt pats fināls – cīņa par medaļām
– paredzēts septembra vidū. Organizators
Lauris Lauskis stāsta, ka nākamā kārta būs
visu Latvijas reģionu spēcīgāko komandu
turnīrs, ko apņēmusies rīkot Latvijas Futbola federācija. Šī turnīra sākums paredzēts
28. septembrī.

Ve n t s p i lī notika
s t a r p tautiskas
BMX sacensības
«Lemberga kausa izcīņa BMX 2010», kurās
atzīstamus rezultātus parādīja arī
Jelgavas «Mītavas kumeļi». Godalgotas vietas ieguva trīs jelgavnieki:
Uldim Balbekam 3. vieta elites grupā, Robertam Bāriņam 1. vieta krūzeru grupā un 3. vieta B-16 grupā,
Vanesai Buldinskai 1. vieta meiteņu
grupā. Sacensības notika jau trešo
reizi, un šogad pavisam startēja 107
sportisti no Latvijas un Lietuvas.

LMT virslīgas 16. kārtas spēlē FK «Jelgava»
ar 2:1 uzvarēja FC «Tranzit». Abus vārtus
jelgavnieku labā guva Oļegs Malašenoks,
nostiprinoties virslīgas labāko vārtu guvēju trijniekā. «Esmu priecīgs par izcīnītajiem trim punktiem un parādīto spēles
kvalitāti, taču mani neapmierina spēles rezultāts, jo cerējām šodien nospēlēt sausā.
Neapmierinoša ir arī momentu realizācija
– izveidojām daudz, taču guvām tikai
divus vārtus. Spēles beigās zaudējām koncentrāciju, tika
ielaisti vārti – tas
vairs nedrīkst
atkārtoties,» tā
«Jelgavas» galvenais treneris Dainis Kazakevičs.

Veido cīņas sporta veidu centru
 Ilze Knusle-Jankevica

Karatē treneris Andris
Vasiļjevs izlolojis projektu
un vēlas pilsētā veidot Jelgavas Cīņas sporta veidu
centru (JCSVC). Plānots,
ka centrs sāks darboties ar
1. septembri un atradīsies
Sporta namā Raiņa ielā 6.
A.Vasiļjevs norāda, ka ar Sporta
servisa centru jau panākta vienošanās par telpu nomu uz ilgāku
laiku un tuvākajās dienās plānots
ievākties jaunajā mītnē. Līdz šim
Andris nodarbības vadīja sporta
kluba «Milons» telpās Uzvaras ielā.
Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis papildina, ka JCSVC
namu Raiņa ielā apdzīvos, sākot no
pulksten 15, bet līdz tam tur trenēsies LLU studenti.
Jaunais projekts paredz paplašināt jelgavnieku iespējas apgūt tieši
cīņas sporta veidus, pie viena tos arī
popularizējot. «Tie vairs nebūs tikai
karatē treniņi. Jaunajā centrā būs
piecas sekcijas un piedāvāsim apgūt

arī teikvondo, brīvo cīņu, boksu un
MMA, turklāt visus šos veidus mācīs
augstas klases profesionāļi,» stāsta
JCSVC vadītājs A.Vasiļjevs. Šobrīd
projektam piesaistītie treneri ir
Vitālijs Lepins-Žagars (teikvondo),
Ivars Drupa (brīvā cīņa), karatē
trenēs pats A.Vasiļjevs, bet MMA
prasmēs vadīs vairāki treneri, katrs
mācot savas nianses. Vēl notiek
pārrunas ar vairākiem boksa treneriem.
Pati ideja par Cīņas sporta centra izveidi radās pirms gada, kad
A.Vasiļjevs aizgājis no «Milona»
paspārnes un izveidojis savu klubu, kurā apmācījis karatē. Jau tad
izveidojusies sadarbība ar Sociālo
lietu pārvaldi, kuras rezultātā ap 20
bērni no sociālās aprūpes centriem
un daudzbērnu ģimenēm centrā
trenējās bez maksas. Šo tradīciju
JCSVC vadītājs sola turpināt. «Tā ir
iespēja šiem bērniem sevi pierādīt,
tāpēc iesāktais noteikti jāturpina.
Mums ir arī viens labs piemērs
– kāds puisis, kuram bija problēmas
ar likumu, pateicoties treniņiem,
uzlaboja ne vien savu uzvedību un

Treneri Ivars Drupa (no kreisās), Vitālijs Lepins-Žagars un Andris Vasiļjevs spriež, ka
nedēļas nogalē pārvākšanās ritēs pilnā sparā,
kad plānots pabeigt zāles aprīkošanu. Viss
pārējais jau izdarīts, un 1. septembrī pulksten
15.30 ikviens gaidīts uz pirmo nodarbību.
disciplīnu, bet arī sekmes skolā,»
stāsta A.Vasiļjevs.
Šogad sociālo partneru loku plānots paplašināt – vienošanās par
turpmāko sadarbību panākta arī ar
LLU. «Tā kā centra telpās no rītiem
trenēsies studenti, piedāvāsim viņiem treniņus apmeklēt arī vakaros,

Foto: Ivars Veiliņš

turklāt viņi brīvi varēs izvēlēties
sekciju,» tā treneris.
Nodarbības JCSVC varēs apmeklēt bērni, sākot no četru gadu
vecuma. Vairāk informācijas gan
par nodarbību grafiku, gan pašu
centru pieejama mājas lapā: www.
combatsports.lv.

– sitamo cīņas sporta veidu pārstāvji apgūst spēļu programmā 2000. gadā Sidnejā.»
cīņu, džiu džitsu, džudo, sambo.»
Ivars Drupa, brīvās cīņas treneris:
Vitālijs Lepins-Žagars, teikvondo
«Brīvā cīņa aizsākusies jau Senajā
treneris:
Grieķijā, kur vīri iesmērējās eļļā un
«Šobrīd viens no populārākajiem cīņas cīnījās līdz uzvarai, bet par sporta veisporta veidiem ir teikvondo WTF – ar to da, kādu to pazīstam šodien, dzimteni
nodarbojas vairāk nekā 25 miljoni cilvēku uzskata Angliju. Pirmsākumos cīņā
visā pasaulē. «Тeikvondo» tulkojumā no nebija specifisku paņēmienu, kā arī
korejiešu valodas nozīmē «kājas un rokas darbību ar kājām. Brīvā cīņa ir viens
ceļš». Šis sporta veids ir divcīņa, kurā no retajiem sporta veidiem, kurā tiek
uzsvars likts uz kāju tehniku, kas to izceļ attīstītas visas muskuļu grupas, koorcitu divcīņu vidū un padara cīņas norisi dinācija, orientēšanās telpā un laikā, kā
dinamiskāku un skatītajiem baudāmāku. arī vestibulārais aparāts. Jāpiebilst, ka
Neapšaubāms teikvondo WTF popula- brīvā cīņa ir olimpiskais sporta veids. No
ritātes rādītājs ir iekļaušana olimpisko citiem cīņas veidiem tas atšķiras ar to, ka

Uzmanību 12. klašu absolventi!
Jelgavas Amatniecības vidusskola
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā,
2010./2011. mācību gadā piedāvā iegūt izglītību 12. klašu absolventiem
Izglītības programma
Iegūstamā kvalifikācija
Restorānu pakalpojumi Viesmīlis
Autotransports
Autoatslēdznieks

Iepriekšējā izglītība (klases) Mācību ilgums
12
1 gads
12
1 gads

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca. Izglītojamie saņem ESF mērķstipendiju.
Tālrunis informācijai – 63025605; e-pasts: sekretare_jav@apollo.lv.
Sīkāka informācija par skolu mājas lapā: www.jav.lv
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Jelgavas 1. ģimnāzijas 7. un 10. klašu skolēnu vecāku sapulce.
Iespēja tikties ar klašu audzinātājiem.
Tālrunis uzziņām 63045548.

MONTE KRISTO

sadarbībā ar

aicina darbā speciālistus šādās vakancēs:
friziermeistari, nagu kopšanas meistari, permanentā make up un skropstu
pieaudzēšanas meistari.
Perspektīvā piedāvājam izaugsmes iespējas, komfortablus un drošus darba apstākļus.
Jelgava, Lielā iela 49, tālrunis 26181915, e-pasts: salons-mk@inbox.lv.

Meklē darbu
Pasniedz vācu valodas privātstundas.
Tālrunis 29767902.
Vīrietis (50) meklē darbu. Var dzīvot uz
vietas. Tālrunis 20060071.

te atļauti paņēmieni ar kājām – tvērieni,
aizķeksēšana, gāšana aiz kājām.»
Kvalificēts santehniķis. Tālrunis 29681585.
Andris Vasiļjevs, karatē treneris:
«Karatē ir japāņu cīņas māksla, kurā
kā ierocis tiek izmantots viss ķermenis,
piemēram, rokas, dūres, elkoņi, kājas,
ceļgali. Karatē ir kļuvis par cīņas sporta
veidu, kur sports, sociālā integrācija, godīgums un cieņa iet roku rokā ar fizisko un
garīgo līdzsvaru. Pēc savas būtības karatē
ir fizisko, garīgo un emocionālo īpašību
sakausējums, kur kā lielisks instruments
pilnveidošanās ceļā kalpo plašais roku, kāju
un metienu tehniskais arsenāls, kas padara
šo sportu unikālu.»

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs piedāvā darbu psihologam
ar vardarbībā cietušiem bērniem un ģimenēm.
Prasības: maģistra izglītība psiholoģijā;
sertifikāts par tiesībām veikt no vardarbības cietušo bērnu rehabilitāciju;
darba pieredze ar vardarbībā cietušiem bērniem un ģimenēm. Uz slodzi.
Adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, LV-3001. Tālrunis 63026313, e-pasts: jbsac@inbox.lv.

Vīrietis (42) meklē darbu. Ir B, C, D1 kategorijas autovadītāja apliecība. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Tālrunis 26084566.
Ceturtās kategorijas autoatslēdznieks meklē darbu autoservisā. Uz ilgu laiku.
Tālrunis 22356186.
Šoferis ar savu auto (vedēju līdz 2 tonnām)
– Zemgalē, visā Latvijā. Tālrunis 27883668.
Mūrēju plītis, sildmūrīšus, krāsnis un kamīnus. Tālrunis 28260343.

as
Jelgavas Mākslas skolja
di
Bērnu mākslas stu

s
uzņem jaunus dalībnieku
iem.
gad
9
līdz
7
no
ā
um
vec
77625.
Interesēties pa tālruni 265

Valodu vēstniecība aicina darbā
komunikablus un enerģiskus

angļu valodas skolotājus (-as)
(arī topošos speciālistus)
SIA «East Metal» ir ārzemju kapitāla metālapstrādes uzņēmums, kas dibināts 1997. gadā.
Uzņēmums sniedz ārpakalpojumus (outsourcing) metālapstrādes jomā – pēc pasūtītāja skicēm
vai rasējumiem izgatavojam nestandarta konstrukcijas.
Uzņēmuma galvenā ražotne atrodas Dobelē. 2006. gada jūnijā tika atvērta struktūrvienība
Daugavpilī. Kopā abās ražotnēs nodarbināti vairāk nekā 250 strādājošo.
13 gadu laikā uzņēmumam ir izdevies iekarot pasūtītāju uzticību ar ražojumu nemainīgo kvalitāti
un piegādes termiņu ievērošanu.
Sakarā ar ražošanas apjomu palielināšanos aicinām darbā:
Metinātājus(-as) (darba vieta – Dobele)

Skaistumkopšanas salons

 26. augustā pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2010»,
12. kārta (Tetelē).
 28. augustā pulksten 12 – Jelgavas Jahtkluba regate ķīļjahtām un
kreiserjahtām (Jahtkluba bāzē).
 2. septembrī pulksten 16 –
orientēšanās sacensības «Alnis
2010», 13. kārta (bijušā RAF apvidū).
 2. septembrī pulksten 17.50
– ZOC atklāšana. Futbola spēle: FK
«Jelgava» – Anglijas «Balckpool»
(ZOC).
 4. septembrī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā,
9. kārta (6. vidusskolā).
 4. septembrī pulksten 11 – Baltijas čempionāta 4. posms un Latvijas čempionāta 6. posms triālā
(Garozā, «Priežkalnos»).
 4. septembrī pulksten 16 – Latvijas čempionāta 1. līgas spēle: FK
«Jelgava 2» – FB «Gulbene 2005».
 9. septembrī pulksten 16 –
orientēšanās sacensības «Alnis
2010», 14. kārta (Būriņos, Garajos
Kalnos).
 11. septembrī pulksten 11
– 2010. gada Latvijas reitinga sacensības standartdejās, Jelgavas
pilsētas domes kauss Latīņamerikas
dejās (Sporta hallē).
 11. septembrī pulksten 11
– Latvijas Olimpiskā diena 2010
– «Uzstādi savu rekordu» un Jelgavas pilsētas sporta diena (Otrās
Jelgavas pilsētas sievu nešanas sacensības, Jauno talantu meklēšanas
sacensības, orientēšanās sacensības
«Iepazīsti ZOC» u.c. sportiskas aktivitātes) (ZOC).
 11. septembrī pulksten 12
– Latvijas Riteņbraukšanas federācijas kausa izcīņa BMX un jaunās
trases atklāšana (ZOC).

Kvalitatīvi veicu visu veidu dzīvokļu remontu (apdares darbi, santehnika, elektroinstalācijas). Tālrunis 28861525 (Jānis).

Sporta veidu ABC
Andris Vasiļjevs, treneris:
«Mixed Martial Arts jeb MMA ir pilna
kontakta cīņas sporta veids nobriedušai
personai, kur treniņu un sacensību procesā
tiek pilnveidots ļoti plašs cīņas sporta veidu
elementu un tehnikas arsenāls. Ir atļauts
sitienu, spērienu un visdažādāko metienu
arsenāls, kā arī cīņa partnerī, kuras laikā
drīkst pielietot gan sāpju un žņaugšanas
paņēmienus, gan arī iepriekš minēto sitienu, spērienu elementus. Šādi noteikumi
ir pievilcīgi visdažādāko cīņas sporta veidu
pārstāvjiem, kuri visbiežāk papildina savu
specializāciju ar nepieciešamo prasmi,
piemēram, cīkstoņi papildus apgūst boksu, muy thai, kikboksu, karatē, un otrādi

Sporta pasākumi

Prasības:
• iepriekšēja darba pieredze metināšanā;
• vēlams metināšanas sertifikāts vai apliecība;
• vēlēšanās strādāt un gūt jaunas iemaņas.
Piedāvājam:
• pastāvīgu darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību.
Kontakttelefons darba dienās (no pulksten 8 līdz 16.30) – 26112177.

darbā ar bērniem un/vai pieaugušajiem
Jelgavā.
Jūsu ieguvums būs visforšākie kolēģi, kas
palīdzēs, nevis norās, elastīgs darba laiks un,
protams, atalgojums atbilstoši ieguldītajam.
Papildu informācija pa tālruni 63420021,
29219943 vai e-pastu:
birojs@valodu-vestnieciba.lv.

Aizsaulē aizgājuši
SARMĪTE ZAKSE (dz. 1958. g.)
SERGEJS SMIRNOVS (dz. 1957. g.)
EDVĪNS MUIŽNIEKS (dz. 1950. g.)
ALEKSANDRA BOĻŠEVIČA (dz. 1927. g.)
ZIGMUNDS BUTĀNS (dz. 1959. g.)
RIMMA GLUŠENKO (dz. 1959. g.)
MARIJA ROGAĻEVA (dz. 1927. g.)
GUNTARS VERBICKIS (dz. 1971. g.)

6
30. augusts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1056.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 32. un 33. sērija.
10.40 «Cilvēku planēta. Ēzelis labākai dzīvei». Dokumentāla filma.
11.40 «De facto».*
12.20 «Anastasija. Annas noslēpums». Drāma. 1986.g. 1.sērija.
14.25 «No bitēm neko nevar zināt». Videostāsts par aktrisi V.Līni.*
15.20 «Kas te? Es te!»*
15.50 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 20.sērija.
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 32.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1056.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 34.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Inta Ruka – fotogrāfe no Rīgas».
22.10 «Viss notiek».
22.40 «20 gadi. 20 stāsti».*
22.50 «Tev ir tiesības!»
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un
psihoterapeits Aivis Dombrovskis. Tiešraide.
24.00 «De facto».*

LTV7
7.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā 2010.g.
Tāllēkšanas fināls.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 43.sērija.
10.45 «SeMS».
12.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 340.sērija.
13.00 «Akvanauti». Seriāls. 26.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Islande. 2006.g.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 43.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 340.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 26.sērija.
20.00 «Labradoras Nanuks». Dokumentālā filma.
20.55 «1000 jūdzes Transilvānijā». 5.sērija.
21.25 «Tavs auto».
21.55 «Kļūt par zvaigzni» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
23.30 «Krējums... saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne». ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 5.sērija.
10.05 «Ņujorkas minūte». Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 13.sērija.
12.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 21.sērija.
14.45 «Detektīvmeitenes 4». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 254.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 81.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 169.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 170.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Latvija, mēs tevi dzirdam». Tautas diskusija par
nacionālajām interesēm. Tiešraide.
23.40 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.35 «Nikita». ASV seriāls. 64.sērija.
1.30 «Supernatural». ASV seriāls. 16.sērija.
2.20 «Sacīkšu braucējs». ASV drāma. 2001.g.
4.10 «Dzīves smieklīgākie brīži».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 169. un 170.sērija.

TV3
5.00 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…». Seriāls. 26.sērija.
6.15 «Dzenis Vudijs 4». Animācijas seriāls. 11.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 48.sērija.
7.05 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.35 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 51.sērija.
7.55 «Bez tabu».
8.30 «Iepirkšanās rokenrols». 1.raidījums.
9.00 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
10.05 «Garšu laboratorija».
10.50 «Māmiņu klubs».
11.25 «Zelta dzīve». Seriāls. 16.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 3». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
13.05 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 52.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 14.sērija.
13.55 «Džungļu Džeks». Realitātes šovs. 2.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 135.sērija.
15.55 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 2008.g. 1.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 125. un 126.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 216.sērija.
21.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 34.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 209.sērija.
23.00 «Norakstītais». ASV seriāls. 11.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.10 «Dakteris Hafs 2». ASV seriāls. 3.sērija.
2.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.

tv programma
TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.20 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.15 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.20 «Televeikala skatlogs».
15.35 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 Starptautiskais bērnu dziesmu konkurss «Jaunais
vilnis 2010» (ar subt.).
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 Starptautiskais bērnu dziesmu konkurss «Jaunais
vilnis 2010» (ar subt.). Turpinājums.
23.30 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.25 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.10 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.

31. augusts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1057.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 34.sērija.
9.55 «Kam taisnība?»*
10.25 «Muzeju krātuvēs».*
11.10 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 7.sērija.
11.45 «Viss notiek».*
12.15 «Vasaras saulgrieži». Romantiska drāma. 2005.g. 2.sērija.
14.15 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
14.45 «100.pants».*
15.15 «Orhidejas». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.20 «Piemineklis». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.25 «Kas te? Es te!»*
15.55 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 33.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1057.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 35.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Muzeju krātuvēs».
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «Ešafots. Soda izrāde». Dokumentāla filma. 2009.g.
23.00 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un
psihoterapeits Aivis Dombrovskis. Tiešraide.
0.10 «Skats no malas».*

LTV7
7.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā 2010.g.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 44.sērija.
10.45 «SeMS».
12.10 «Lietu daba. Diētu kari». Dokumentāla filma.
13.00 «Akvanauti». Seriāls. 27.sērija.
13.30 «Bezengija. Alpīnisms Kaukāzā». 1. un 2.daļa.
14.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Ziemeļīrija. 2007.g.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 44.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 431.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 LTV7 piedāvā... SeMS svin 7!
21.05 «Bez robežām. Dānija». 1.sērija.
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».
22.15 «Sporta studija». Tiešraide.
23.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 431.sērija.
23.55 «Viss, kā viņa vēlas». Biogrāfiska drāma. 2009.g. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne». ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 6.sērija.
10.05 «Dzenoties pēc brīvības». Romantiska komēdija. 2004.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 14.sērija.
12.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 22.sērija.
14.45 «Detektīvmeitenes 4». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 255.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 82.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 171.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 172.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 LNT Ziņu dienests piedāvā... Līderu debates
Vidzemē. Tiešraide.
23.40 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.35 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 15.sērija.
1.35 «Supernatural». ASV seriāls. 17.sērija.
2.25 «Karaliene». Biogrāfiska drāma. 2006.g.
4.00 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 171. un 172.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 7.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…». Seriāls. 27.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 49.sērija.

7.05 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.35 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 52.sērija.
7.55 «Bez tabu». 8.30 «UgunsGrēks». Seriāls. 216.sērija.
9.00 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 25. un 26.sērija.
10.05 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 34.sērija.
11.25 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 778. un 779.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 3». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
13.05 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 53.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.55 «Džungļu Džeks». Realitātes šovs. 3.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 5». Seriāls. 136.sērija.
15.55 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 2.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 127. un 128.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 6». Komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 217.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». ASV seriāls. 2008.g. 19.sērija.
22.00 «Skaitļi». ASV seriāls. 11.sērija.
23.00 «Jūtu slepkava». ASV fantastikas trilleris. 2002.g.
0.55 «Dakteris Hafs 2». ASV seriāls. 4.sērija.
1.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 Starptautiskais bērnu dziesmu konkurss «Jaunais
vilnis 2010» (ar subt.).*
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.20 «Televeikala skatlogs».
15.35 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 Starptautiskais bērnu dziesmu konkurss «Jaunais
vilnis 2010» (ar subt.).
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 Starptautiskais bērnu dziesmu konkurss «Jaunais
vilnis 2010» (ar subt.). Turpinājums.
23.30 «Kriminālā Krievija». (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.25 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.10 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

1. septembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1058.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 35.sērija.
9.53 «Kam taisnība?»*
10.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 8. (noslēguma) sērija.
11.35 «Jauna nedēļa».*
12.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.50 «Šeit un tagad».*
14.25 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.40 «Kopā».*
14.55 «100.pants».*
15.25 «Visi mani bērni». Dokumentāla filma.
15.55 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 34.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1058.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 36. un 37.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Ap savu asi». Dokumentāla filma.
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «LTV portretu izlase». Aktieris un uzņēmējs Juris Žagars.*

Ceturtdiena, 2010. gada 26. augusts
12.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 256.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 83.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 173.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 174.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Latvijas izcilnieki 2010». Izcilāko skolēnu apbalvošanas ceremonija tiešraidē.
23.00 «Mentālists». ASV seriāls. 1.sērija.
23.55 «Roma». Lielbritānijas un ASV seriāls. 1.sērija.
0.55 «Supernatural». ASV seriāls. 18.sērija.
1.40 «Epidēmija». ASV katastrofu filma. 1995.g.
3.50 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 173. un 174.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 8.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 28.sērija.
6.45 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 50.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 53.sērija.
8.05 «Bez tabu». 8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 217.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 27. un 28.sērija.
10.20 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 19.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 780. un 781.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 3». Komēdijseriāls. 10.sērija.
13.05 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 54.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.00 «Džungļu Džeks». Realitātes šovs. 4.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 5». Seriāls. 137.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 3.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 129. un 130.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Komēdijseriāls. 29.sērija.
18.40 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 1.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 218.sērija.
21.00 «Supervaroņu skola». ASV komēdija. 2005.g.
22.55 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
0.05 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
1.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 Starptautiskais bērnu dziesmu konkurss «Jaunais
vilnis 2010» (ar subt.).*
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.20 «Televeikala skatlogs».
15.35 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 Starptautiskais bērnu dziesmu konkurss «Jaunais
vilnis 2010» (ar subt.).
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 Starptautiskais bērnu dziesmu konkurss «Jaunais
vilnis 2010» (ar subt.). Turpinājums.
23.30 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.25 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.10 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

2. septembris, ceturtdiena
LTV1

7.40 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 45.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «Joka pēc». Seriāls. 43. un 44.sērija.
13.05 «Akvanauti». Seriāls. 28.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Lihtenšteina. 2007.g.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 45.sērija.
16.45 «SeMS».
17.55 «Olimpiāde.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 342.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 28.sērija.
20.00 «Postošais spēks». Daudzsēriju filma. 2006.g. 5.sērija.
20.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.25 «Ātruma cilts».
21.55 «Nākotnes parks».
22.25 «Dzīvās lelles». Seriāls. 7. un 8.sērija.
23.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 342.sērija.

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1059.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 36. un 37.sērija.
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.05 «Kas notiek Latvijā?»*
12.25 «Zebra».*
12.40 «Province».*
13.10 «Cilvēku planēta. Mijako salas ilgdzīvotāji».
Dokumentāla filma.
14.25 «Vertikāle».*
14.55 «Tev ir tiesības!»*
15.10 «100.pants».*
15.40 «Gulbis». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.46 «Šampinjoni». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.55 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 35.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1059.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 38. un 39.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Prāts vai instinkts». Seriāls. 3.sērija.
22.30 «Savvaļas rozes». Daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Garīgā dimensija».*
0.05 «100 g kultūras».*

LNT

LTV7

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne 2». ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 7.sērija.
10.05 «Tauklodīte». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 15.sērija.

7.50 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 46.sērija.

LTV7

10.45 «SeMS».*
11.55 «Postošais spēks». Lielbritānijas dokumentāla
daudzsēriju filma. 2006.g. 5.sērija.
12.45 «Akvanauti». Seriāls. 29.sērija.
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Latvija – Izraēla. 2008.g.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 46.sērija.
16.45 «SeMS».
17.50 Pārbaudes spēle futbolā. FK Jelgava – Blackpool.
Tiešraide. Latvijas kausa ieguvēji pārbaudes
spēlē tiksies ar nu jau Anglijas premjerlīgas jauno
komandu Blackpool. Angļu kluba vadībā ir arī
Valerijs Belokoņs un Normunds Malnačs, un tieši
tāpēc šī komanda gatavošanās posmu aizvada
Latvijā.
20.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.30 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 1. un
2.sērija.
21.35 «Ar makšķeri».
22.05 «Merlins». Fantāzijas drāma. 1998.g. 1.filma.
23.40 Pārbaudes spēle futbolā. FK Jelgava – Blackpool.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne 2». ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 8.sērija.
10.05 «Mājupceļš». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 16.sērija.
12.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 257.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 84.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 175.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 176.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
22.05 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
23.05 «Mentālists». ASV seriāls. 2.sērija.
24.00 «Roma». Lielbritānijas un ASV seriāls. 2.sērija.
1.00 «Supernatural». ASV seriāls. 19.sērija.
1.50 «Lampūnu ģimene. Vegasas atvaļinājums». ASV
piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
3.25 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 175. un 176.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 9.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 29.sērija.
6.45 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 51.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 54.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 218.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 6» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
9.45 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.20 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 782. un 783.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 3». Komēdijseriāls. 11.sērija.
13.05 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 55.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.00 «Džungļu Džeks». Realitātes šovs. 5.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 5». Seriāls. 138.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 4.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 131. un 132.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7». Komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 219.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 66.sērija.
22.00 «Borna mīklāinā personība». Spraiga sižeta trilleris. 2002.g.
0.15 «Kinomānija».
0.45 «Ķerot lielo vilni». Dokumentāla filma. 2004.g.
2.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 Starptautiskais bērnu dziesmu konkurss «Jaunais
vilnis 2010» (ar subt.).*
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.20 «Televeikala skatlogs».
15.35 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

3. septembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 26.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 38. un 39.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 26. augusts
10.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.00 «Atklātā ceturtdiena».*
11.45 «Mans zaļais dārzs».*
12.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.45 «Cilvēku planēta. Konflikti medību iecirknī».
Dokumentāla filma.
14.05 «100.pants».*
14.35 «Sarkangalvīte». Animācijas filma.
15.25 «Bars». Dokumentāla filma.
15.55 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 36.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Dakteris Kleists». Seriāls. 26.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 40. un 41.sērija.
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100.panta preses klubs».
22.10 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 32.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
23.55 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 47.sērija.
10.45 «SeMS».*
11.55 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma.
1. un 2.sērija.
13.00 «Akvanauti». Seriāls. 30.sērija.
13.30 «Joka pēc». Seriāls. 44.sērija.
14.00 Pārbaudes spēle futbolā. FK Jelgava – Blackpool.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 47.sērija.
16.45 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 343.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 29.sērija.
20.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.30 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Horvātija. Tiešraide.
23.10 «Zveja» (ar subt.).
23.40 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
1.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 343.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Lazlo nometne 2». ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 9.sērija.
10.05 «Nākamajā dejā viss būs citādi». Romantiska
komēdija. 2007.g.
12.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 17.sērija.
12.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
14.45 «Bena desmitnieks». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 258.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 85.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 177.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 178.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Maskas dēls». Fantāzijas piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
23.00 «Asmens 3. Trīsvienība». Šausmu trilleris. 2004.g.
1.00 «Asiņainais darbs». ASV detektīvfilma. 2002.g.
2.50 «Likuma sargs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
3.40 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
4.25 «Dzīves smieklīgākie brīži».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 177. un 178.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 10.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 30.sērija.
6.45 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 52.sērija.
7.15 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 55.sērija.
8.05 «Bez tabu».
8.35 «UgunsGrēks». Seriāls. 219.sērija.
9.10 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Seriāls. 2. un 3.sērija.
10.20 «Nozieguma skelets 4» (ar subt.). Seriāls. 66.sērija.
11.20 «Sirds uz ledus 4». Seriāls. 784. un 785.sērija.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 3». Komēdijseriāls. 12.sērija.
13.05 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 56.sērija.
13.35 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.00 «Džungļu Džeks». Realitātes šovs. 6.sērija.
15.00 «Makleoda meitas 6». Seriāls. 139.sērija.
16.00 «Aizliegtā mīla». Bulgārijas seriāls. 5.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 133. un 134.sērija.
18.00 «Mana mīļā aukle 7» (ar subt.). Komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Djūss Bigalo – vīrietis žigolo». Komēdija. 1999.g.
22.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.20 «Kompanjons». ASV komēdija. 1996.g.
2.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā 2». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Divi likteņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.25 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.

14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
23.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
0.45 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

4. septembris, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 17.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 21.sērija.
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 1.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 32.sērija.
12.40 N.Gogolis. «Precības». Dailes teātra izrāde.*
15.00 «Lietu daba. Bērnu vara». Dokumentāla filma.
15.50 «100.panta preses klubs».*
16.50 «Cilvēku planēta. Mijako salas ilgdzīvotāji».
Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Republikas un Elkoņu ielas Liepājā.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Būt kopā, un viss…» Romantiska drāma. 2007.g.
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Kad vēji dzied burās». Koncerts.*

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Akvanauti». Seriāls. 30.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle futbolā.
Latvija – Horvātija.*
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 57.sērija.
16.50 «Zaza» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2009.g.
18.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 5.sērija.
19.05 «Merlins». Fantāzijas drāma. 1998.g. 1.filma.
20.40 32.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls.
21.40 «Prezidenta sargs». ASV trilleris. 2000.g.
23.15 Sporta programma.*

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.45 «Holivudas lutekļi». Dokumentāls raidījums. 5.sērija.
7.10 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
7.35 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
8.00 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 95. un 96.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Žaka pedālis».
10.05 «Spota skrējiens». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
12.00 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».*
15.55 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
16.05 «Vasaras guvums». ASV jauniešu komēdija. 2001.g.
18.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Eolikai – 30». Jubilejas koncerts.
23.00 «Dusmu redzamā daļa». Liriska komēdija. 2005.g.
1.05 «Afēristi». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
2.30 «Asmens 3. Trīsvienība». Šausmu trilleris. 2004.g.
4.15 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.20 «Kamenska 5» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 11.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 31.sērija.
6.45 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 53.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs 4». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.40 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 15.sērija.
8.05 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas seriāls. 33.sērija.
8.35 «Bruņurupuči nindzjas 8». Animācijas seriāls. 1.sērija.
9.00 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 8. un 9.sērija.
9.55 «Iepirkšanās rokenrols». 2.raidījums.
10.25 «Merlins, varenais burvis 2». S0eriāls. 8.sērija.
11.25 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 1.sērija.
12.25 «Kinomānija».*
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 «Djūss Bigalo – vīrietis žigolo». Komēdija. 1999.g.
15.00 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 1.raidījums.*
18.00 «Šreks». ASV animācijas filma. 2001.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Karību jūras pirāti. Melnās pērles lāsts».
ASV piedzīvojumu filma. 2003.g.
22.55 «Baiļu kamera». ASV trilleris. 2002.g.
0.45 «Bailes un naids Lasvegasā». ASV komēdija. 1998.g.
2.45 «Ugunsspēks». ASV trilleris. 1991.g.

TV5
7.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
8.00 Animācijas filma.

TV programma
9.10 «Trakie tūņi. Piedzīvojumi turpinās» (latviešu val., ar
subt. krievu val.). ASV animācijas filma.
10.45 Animācijas filma.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
12.50 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.
13.20 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Fantomass» (latviešu val., ar subt. krievu val.).
Francijas un Itālijas piedzīvojumu komēdija.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.45 «Preferanss piektdienās» (ar subt.). Krimināldrāma. 1984.g.
23.30 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).

5. septembris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 18.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 22.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
11.00 «Cilvēku planēta. Burundi bundzinieki». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.20 «Būt kopā, un viss…» Romantiska drāma. 2007.g.
17.00 «Cilvēku planēta. Konflikti medību iecirknī».
Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Četri gadalaiki. Vasara». Romantiska drāma. 2008.g. 1.filma.
20.30 «Panorāma».
21.22 Laika ziņas.
21.30 «Anastasija. Annas noslēpums». Drāma. 1986.g. 2.sērija.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Kas ir medijs?»*

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv»*
13.30 «Joka pēc». Seriāls. 45.sērija.
14.00 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Latvija – Luksemburga. 2009.g.*
15.45 «Relikviju medniece». Seriāls. 58.sērija.
16.30 «Joka pēc». Seriāls. 46.sērija.
17.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. SK Rīga – Sanktpēterburgas SKA 1946.
19.25 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
21.00 «Londonieši». Seriāls. 11.sērija.
21.50 «Afērists». Lielbritānijas krimināldrāma. 1999.g.
23.35 «Prezidenta sargs». ASV trilleris. 2000.g.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Pastaiga ar dinozauriem». Dokumentāla filma. 6.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.30 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 97. un 98.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Maskas dēls». Fantāzijas piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
12.35 «Zvaigžņu basketbols». Piedzīvojumu komēdija. 1996.g.
14.05 «Mežrožu ieleja. Mīlas uzvara». Melodrāma. 2008.g.
16.00 «Maska». ASV piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
18.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 2.sērija.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 2».
0.05 «Izšķirošais lēmums». Spraiga sižeta filma. 1996.g.
2.20 «Dusmu redzamā daļa». Liriska komēdija. 2005.g.
4.15 «Afēristi». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
5.35 «Dzīves smieklīgākie brīži».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 12.sērija.
5.45 «Senā pasaule 8». Animācijas filma. 2001.g.
7.15 «Dzenis Vudijs 4». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.45 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 34.sērija.
8.10 «Māmiņu klubs».
8.45 «Kinomānija».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Šreks». ASV animācijas filma. 2001.g.
12.40 «Trakais suns un Glorija». Traģikomēdija. 1993.g.
14.45 «Dejas ar viļņiem». Piedzīvojumu filma. 2002.g.
16.45 «Briljantu roka» (ar subt.). Krievijas komēdija.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 2.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.35 «Dziedi ar zvaigzni. Milžu cīņas». 2.raidījums. Tiešraide.
23.20 «Amerikāņu psiho». Šausmu trilleris. 2000.g.
1.10 «Imperatoru klubs». ASV drāma. 2002.g.
3.05 «Lielais Lebovskis». Komēdija. 1998.g.

TV5
8.00 Animācijas filma.

7
9.10 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.

16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Žaka pedālis» (ar subt.). Latvijas autorraidījums.
18.00 «Misters Bīns» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.).
20.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.10 «Suņa sirds» (ar subt.). Traģikomēdija. 1988.g.
0.35 «Erotiskie stāsti. Jutekliskie grēki». Erotisks seriāls.

26. augustā plkst. 19 Latīņu stila džeza grupas, Braiena
Linča Ņujorkas Universitātes Afro-karību džeza okteta
koncerts. Biļetes cena: Ls 1 (Kultūras namā).
Plkst. 14.30 meistarklase Jelgavas Mūzikas vidusskolā.

26. septembrī plkst. 18 Dailes teātra viesizrāde.
Viljams Somersets Moems «PENELOPE UN DIKS». Mūsdienu
laulības komēdija 2 daļās . Režisors – Dž.Dž.Džilindžers.
Moems piedāvā sievietēm drošu recepti, kā atradināt vīrus no vēlmes
spert sānsoļus – ļaujiet vīriem vaļu! Lomās: R.Kalniņa, L.Subatnieks,
J.Gornavs, I.Briķe, P.Gaudiņš, V.Vārpiņa vai S.Rubule un M.Janaus. Biļešu
cenas: Ls 8, 7, 6, 5.
Kases darba laiks:
no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms un pēc sarīkojuma!
Kases tālrunis: 63084679.
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Kultūras pasākumi
 26. augustā pulksten 19 – «Grammy» balvas ieguvēja džeza trompetista Braiena
Linča un Ņujorkas universitātes Afro-karību džeza okteta koncerts. Koncertā B.Linčs
uzstāsies ar talantīgiem mūzikas studentiem un piedāvās plūstošu un mūsdienīgu latīņu
džezu. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 28. augustā – Piena, maizes un medus svētki. No pulksten 10 līdz 15
– tirgus, degustācijas un kultūras programma kopā ar pilsētas amatiermākslas kolektīviem «Vēja zirdziņš» un «Lielupe», grupu «Lustīgais Blumīzers». Radošās darbnīcas.
Pulksten 11 – Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pasniegs piemiņas karotītes
jaundzimušajiem jelgavniekiem. Pulksten 14 – gardākā medus un gardākās sēkliņmaizes
apbalvošana (Hercoga Jēkaba laukumā). No pulksten 16 līdz 18 – Piena paku laivu
regate (Lielupē). Pulksten 19 – Brāļu Riču un Dukuru ģimenes koncerts. Biļešu cena –
Ls 2; 1 (Uzvaras parkā, lietus gadījumā – kultūras namā).
 10. septembrī – Dzejas svētki Jelgavā. No pulksten 11 līdz 14 – Dzejas svētki visās
vidējās izglītības mācību iestādēs. Pulksten 15 – Dzejas svētki Raiņa parkā. Piedalās
R.Vilnīte, I.Ķīķere, E.Aivars, Jelgavas dzejnieku kluba «Pieskāriens» dzejnieki un Jelgavā
dzīvojošie cittautu dzejnieki.
 16. septembrī pulksten 19 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde I.Pinne «Lielā
cerību stunda». Komēdija trīs cēlienos. Režisori A.Matisons un A.Bolmanis. Biļetes kultūras
namā un «Biļešu paradīzes» kasēs. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 17. septembrī pulksten 15 – pasākums «Piepildi mazā jelgavnieka sapni» (kultūras
nama 1. stāva foajē.)
 18. septembrī no pulksten 10 līdz 15 – rudens gadatirgus «Miķeļdienu gaidot».
Dalībniekiem pieteikšanās līdz 13. septembrim (Hercoga Jēkaba laukumā).
 18. septembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 23. septembrī pulksten 18 – Jelgavas dzejnieku kluba «Pieskāriens» literārā almanaha
«Zemgales vācelīte 2010» grāmatas atvēršanas svētki (kultūras nama Mazajā zālē).
 24. septembrī pulksten 18 – konkurss «Jelgavas talanti» (kultūras namā).
 26. septembrī pulksten 18 – Dailes teātra viesizrāde. Viljams Somersets Moems
«Penelope un Diks». Mūsdienu laulību komēdija divās daļās. Režisors Dž.Dž.Džilindžers.
Šis iestudējums – īsta medusmaize visām tām sievietēm, kuras neprātīgi mīl savu laulāto draugu un tiek pieviltas. V.S.Moems piedāvā sievietēm drošu recepti, kā atradināt
vīrus no vēlmes spert sānsoļus, – ļaujiet vīriem vaļu! Lomās R.Kalniņa, L.Subatnieks,
J.Gornavs, I.Briķe, P.Gaudiņš, V.Vārpiņa vai S.Rubule un M.Janaus. Biļešu cena – Ls 8; 7;
6; 5 (kultūras namā).
 29. septembrī pulksten 19 – izrāžu apvienība «Panna» piedāvā komēdiju «Tāda es
esmu». Galvenajā lomā Z.Daudziņa. Režisors J.Rijnieks. Šis ir komiski nopietns mēģinājums
celt latviešu sievietes pašapziņu. Tajā tiek atklāts latviešu sievietes miesas stāsts, kurā tiek
veikta pilnīga ķermeņa inventarizācija. Savukārt vīriešiem izrādes veidotāji atgādina – par
mazāku naudu ikviens vīrietis varētu dabūt vairāk, ja no savas sievietes nepieprasītu to,
kā viņai nav. Sieviete ir labākais, kas Latvijā ir. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).

Izstādes
 No 3. septembra – Ulda Janča melnbaltais dokumentālais foto (kultūras nama 1.
stāvā).
 No 3. septembra – Annas Ziemeles zīmējumi (kultūras nama 1. stāvā).
 No 1. septembra – Pilsētas fotokluba izstāde «Pilsēta naktī».
 Līdz 5. septembrim – Pāvila Šenhofa gleznas no cikla «Čaka Rīga» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 5. septembrim – keramiķu Mārītes un Aleksandra Djačenko izstāde «Līdzsvarā»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 7. septembra līdz 6. oktobrim – Jelgavas novada tautas mākslas meistaru darbu
izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 9. septembra līdz 10. oktobrim – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu
diplomdarbu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Septembrī – gleznotāja un rakstnieka Ulda Zemzara zīmējumu izstāde (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).

Alunāna teātris uzņem
jaunus dalībniekus studijā
 Ritma Gaidamoviča

Līdz ar jaunās sezonas atklāšanu 7. un 8. septembrī
Jelgavas kultūras namā notiks Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra jauno dalībnieku
uzņemšana Bērnu studijā.
Studijas vadītāja Ilva Zvilna informē, ka savam pulkam teātris aicina
pievienoties 2. – 9. klases skolēnus,
kuri vēlas darboties teātrī. 2. – 4.
klases skolēni aicināti ierasties 7.

septembrī no pulksten 14 līdz 16,
savukārt 5. – 9. klases skolēni uz
studijas atlasi būs gaidīti dienu vēlāk
– 8. septembrī no pulksten 14 līdz
16. Abām vecuma grupām, ierodoties
uz studijas uzņemšanu, jāsagatavo
dzejas fragments un kāda prozas
darba fragments (no stāsta, pasakas,
esejas), kā arī jāiemācās kādas sev
tīkamas dziesmas fragments. I.Zvilna
aicina interesentus ierasties Ādolfa
Alunāna teātra telpās Jelgavas kultūras nama 3. stāvā (ieeja no Uzvaras
ielas puses).

«Dziedošajās ģimenēs»
arī jelgavnieki

Meistarklase
ar Braienu Linču

Arī šajā LNT šovā «Dziedošās ģimenes»
tiks pārstāvēta mūsu pilsēta. Proti,
svētdien, 29. augustā, uz skatuves kāps
Noras Bumbieres konkursos iepazītā
jaunā dziedātāja Rita Staune ar brāli
Rihardu. Jāpiebilst, ka R.Staune jau līdz
šim ir piedalījusies vienā LNT projektā
– «Latvijas Zelta talanti 2009». «Iniciatore biju es, nodomāju, ka jāmēģina,
un brālis piekrita. Šai svētdienai gatavojam latviešu dziesmu, taču nevaram
atklāt, kādu,» stāsta Rita. Šovā viņa
pārstāvēs
dzimto
pilsētu
Jelgavu,
taču tagad viņa
d z ī v o
Alūksnē.

Šodien, 26.
augustā, pulksten 14.30
Jelgavas Mūzikas vidusskolā «Grammy»
balvas ieguvējs džeza trompetists
Braiens Linčs un Ņujorkas universitātes Afro-karību džeza oktets sniegs
meistarklasi, kurā piedalīsies Raita
Ašmaņa bigbends. Skolas direktora vietas izpildītājs Artūrs Puķītis
informē, ka uz meistarklasi gaidīti
arī jelgavnieki, kuriem patīk džeza
mūzika un kuri labprāt paklausītos,
kā spēlē gan ciemiņi, gan pašmāju
mūziķi. Meistarklase ir bez maksas.
Tā notiks skolas Lielajā zālē. Bet vakarā Ņujorkas ciemiņi sniegs koncertu
Jelgavas kultūras namā.

Ceturtdiena, 2010. gada 26. augusts

Laivosim un ēdīsim
veselīgi jau 10. gadu
 Ritma Gaidamoviča

Piens, maize un medus visos
laikos bijis viens no gardēžu
iecienītākajiem salikumiem. Jau
desmito reizi Jelgavā Vispārējos latviešu Piena, maizes un
medus svētkos godā tiks celti
tieši šie produkti. Iestiprināties
ar maizi, nogaršot medu, piedalīties piensaimnieku pastaigā, dot saldas bučas gotiņai
jelgavnieki aicināti 28. augustā
no pulksten 10 Hercoga Jēkaba
laukumā un skvērā aiz kultūras
nama. Bet pēcpusdienā Liel
upes ūdeņus kuls piena paku
laivas – šogad to būs krietni
vairāk –, savukārt vakarā visi
aicināti tikties Uzvaras parkā
vienā no pēdējiem brīvdabas
koncertiem un «Tonusa» fermā.
Gatavošanās svētkiem norit jau gana
sen. Šobrīd svētku gadatirgum pieteikušies jau teju 100 tirgotāji, amatnieki un
pārtikas ražotāji. Jelgava sestdien kļūs par
vietu, kur sabraukuši visvairāk bitenieku,
maiznieku un piena produktu ražotāju
vienkopus – šie taču ir viņu svētki. Taču,
protams, būs arī pinēji, keramiķi, rotu
darinātāji un gardumu gatavotāji. Pirmo
reizi maiznīca «Lāči» uz tirgu būs atvedusi
mobilo maizes ceptuvi, kur uz vietas taps
smalkmaizītes. Kā ierasts, lai veicinātu
veselīgu dzīvesveidu un atbilstu svētku kopējam sauklim «Esi vesels savas tautas un
nākotnes labā!», svētku pasākumos dienas
daļā nebūs iegādājami nekādi alkoholiskie
dzērieni. Protams, paralēli andelei Hercoga
Jēkaba laukumā notiks arī dažādas ar pienu, maizi un medu saistītas aktivitātes – atrakcijas, ko rīko Latvijas Jauno zemnieku
klubs. Varēs piedalīties «govju slaukšanā»,
piensaimnieku pastaigā, skrējienā ar bērnu
pēc piena, misijā ar govi. Būs arī sēklu un
graudu maižu degustācija, lai noteiktu
labāko, medus noēšanās, lai uzzinātu,
kurš tad ir saldākais un Zemgalē cieņā
celtākais medus. Kā svētkiem pienākas,

Arī šajos Piena, maizes un medus svētkos, 28. augustā, neiztrūkstoša sastāvdaļa
būs maizes un medus degustācija. Pērn jelgavnieki izvērtēja dažādu rudzu maižu
garšu, bet šogad būs jānosaka Zemgales atzītākā sēklu un graudu maize. Būs arī
Foto: Ivars Veiliņš
medus garšošana.
rosīties varēs arī skatītāji un pircēji Amatu vidusskolas ceptuvē. Bet par kultūras
programmu gādās «Lustīgais Blumīzers»,
līnijdejotājas «Eckau Linedancers» un
pašmāju dejotāji. Bet pulksten 11 pilsētas
mērs Andris Rāviņš mazuļiem pasniegs
piemiņas karotītes.

Arī 40 000
piena paku ir par maz

Aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs
Ivars Pirvics stāsta, ka 40 000 tukšo piena
paku, kas ir par desmit tūkstošiem vairāk
nekā pērn, arī jau sen kā nonākušas pie
saimniekiem. Izrādās, ka, neskatoties uz
lielo paku daudzumu, komandām, kas
«ilgāk gulējušas», nākas materiālu gādāt
pašām. Pieprasījums šoreiz pārsniedzis
piedāvājumu, un tā vien šķiet, ka tiks
uzstādīts jauns rekords laivu skaita ziņā
– pērn bija 29 laivas. Komandas uz lauriem
neguļ, tukšās piena pakas liktas lietā, un vēl
līdz sestdienai to īpašnieki veic pēdējos būvdarbus, lai savu kuģi ielaistu Lielupē. «Pieteikušās ir 39 komandas. Ļoti ceram, ka
visas arī ieradīsies un tādējādi tiks sasniegts
jauns rekords, parādot, ka vienīgā Piena

paku laivu regate Latvijā ir lielā cieņā,» tā
I.Pirvics. Parunāties ar laivu būvniekiem
un nopētīt viņu veikumu jelgavnieki varēs
no pulksten 15 pie airēšanas bāzes Pasta
salā, tiesa, par simbolisku samaksu, bet
pulksten 16 laivas jau būs uz starta Lielupē
pretī pilij. Jāpiebilst, ka autovadītāji savus
spēkratus šajā laikā aicināti atstāt pļavā
pretī pilij, iebraukšana pa Veco ceļu.

Pēdējais brīvdabas koncerts

Vakarā no pulksten 18 ikviens aicināts
uz pēdējo šīs vasaras brīvdabas koncertu
Uzvaras parkā. Kā pirmie priecēs grupa
«Putukrējums», kam sekos jau Smilšu
skulptūru festivālā solītie mākslinieki,
kuru uzstāšanos izjauca spēcīgais lietus,
– brāļi Riči un Dukuru ģimene. Bet
visu noslēgs «Trafi». Ieeja uz koncertu
pieaugušajiem – 2 lati, skolēniem un
pensionāriem lats, bērniem līdz septiņu
gadu vecumam ieeja par brīvu. Visam pa
vidu ap pulksten 20.30 suminās regates
uzvarētājus. Bet no pulksten 23 afterparty klubā «Tonuss», kas šajā vakarā
pārvērtīsies par fermu un sola gatavot
gardus piena kokteiļus.

Kā jūs vērtējat Piena, maizes un medus svētkus?
«Sīvi konkurējošie maiznieki var
tikties arī pie viena galda»

«Jelgava izceļas ar Piena paku
laivu regati»

«Vienīgais pasākums, kas veltīts
medum»

Latvijas Maiznieku biedrība atzīst – lai arī ikdienā starp maizes
cepējiem valda
sīva konkurence,
kas jau redzams
pēc izvēles veikala
plauktos, Vispārējie Latvijas Piena,
maizes un medus svētki esot pasākums, kas parāda, ka maiznieki
var tikties arī pie viena galda. «Maiznieki ir
aktīvi ražotāji, jo maize ir tradicionāls produkts.
Katru gadu kāds saražo ko jaunu, un svētki ir
viena no vietām, kur pasniegt šo jaunumu.
Nenoliedzami, mums visiem zināms, ka labākā
reklāma ir no mutes mutē, un te nu ir tā vieta,
kur tas realizējas,» teic Maiznieku biedrības
valdes priekšsēdētājs Kārlis Zemešs. Biedrības
izpilddirektore Dace Evardsone-Rimma atzīst,
ka «zaļo gaismu» svētku atbalstam vienmēr
dod, jo biedriem tā ir iespēja parādīt jaunāko,
lai sabiedrība iepazīstas ar to. Biedrība atzīst,
ka sevi šeit redz kā darbaspēku, kas organizē
degustāciju un «pavelk» maizniekus. Izrādās, ka
paši maiznieki – cits vairāk, cits mazāk – tomēr ir
jāpaskubina uz dalību pasākumā. Piena, maizes
un medus svētkus biedrība uzskata par lielisku
iespēju iziet ar savu vārdu, un to jau viņi dara
no 2004. gada. «Viens no aktīvākajiem dalībniekiem visu laiku bija «Jelgavas maiznieks»,
diemžēl uzņēmums beidzis darbu. Mūsu biedrībā ir vairāk nekā 25 Latvijas maizes ceptuves,
no kurām svētkos piedalās vismaz puse. No
pirmsākumiem ceļu uz Jelgavu zina Zemgales
maizes ceptuves, piemēram, «Bauskas klēts»,
«Lāči» un «Dona», vidzemnieki – «Liepkalni»
un «Lielezers», Kurzemes «Kuldīgas RPB maizes
ceptuve», Latgales «Balvu maiznieks». Protams,
arī «Hanzas maiznīca» un «Fazer maiznīca»,»
teic izpilddirektore.

Vieni no jaunākajiem svētku atbalstītājiem
ir akciju sabiedrība «Rīgas Piena kombināts»
(RPK), kura ceturto gadu Piena, maizes un
medus svētkiem piegādā vairākus desmitus
tūkstošus tukšu piena paku. RPK sabiedrisko
attiecību vadītāja Līga Rimšēviča atzīst, ka
uzņēmums jāvārdu pirms vairākiem gadiem
Jelgavai devis, jo Piena paku laivu regate ir
visnotaļ oriģināla ideja. «Mūsu izpēte liecina,
ka nekā tāda nav nekur citur Latvijā. Kāpēc
gan mums nebūt vieniem no tiem, kuri palīdz
īstenot šo fantastisko ideju?» tā L.Rimšēviča,
piebilstot, ka tas neesot bijis vienīgais plusiņš
par labu Jelgavai. Proti, uzņēmums augstu
novērtē arī aģentūras «Kultūra» komandas
profesionālo darbu. «Viņi mums ir pierādījuši, ka mēs varam uz viņiem paļauties un
nekas nenoies greizi. Tiešām ir prieks par tik
profesionālu un precīzu sacensību organizāciju,» atzīst sabiedrisko attiecību vadītāja.
Tieši viņa jau četrus gadus Piena paku laivu
regatē atrodas kuterī,
kur strādā žūrija,
un uzņēmuma
vārdā izsaka
savu vērtējumu.
L.Rimšēviča pēc
četru gadu novērojumiem atzīst,
ka ir patiess prieks
– ar katru gadu regates dalībnieku kļūst aizvien vairāk. «Jāatzīst,
ka arī piena paku laivas ar katru gadu ir arvien
asprātīgākas, un tas ir kolosāli. Protams, šajā
regatē gan tiešā, gan pārnestā nozīmē tiek
popularizēts piens un veselīgs dzīvesveids,
tāpēc tas ir plusiņš mums,» tā L.Rimšēviča,
izsakot minējumu, ka varbūt nākotnē regates
komandas varētu sacensties arī intelektuālā
viktorīnā par veselīgu uzturu un dzīvesveidu,
jo tas ir ļoti aktuāls jautājums.

«Šķiet, pirms sešiem gadiem bitenieki paši
atrada šo pasākumu un nodomāja,
kāpēc gan pienam un maizei
nepievienot arī
medu? Tā nu mēs
esam Piena, maizes
un medus svētkos,»
teic Latvijas Biškopības biedrības (LBB) biedre
Santa Beļinska. Viņa atzīst, ka dravniekiem
visos laikos svarīgi bijis kārtīgs tirgus un te tāds
ir. «Šis ir varens tirgus, kurā gan biškopji, gan
piensaimnieki, gan maiznieki domā par savu
reklāmu. Tā ir mūsu, bitenieku, iespēja runāt
ar cilvēkiem, stāstīt par medu, tā vērtību, celt
to godā, jo šis nu ir palicis vienīgais pasākums
Latvijā, kas veltīts tieši medum,» tā S.Beļinska.
Savukārt jelgavniekiem šī ir lieliska iespēja izvēlēties gardāko medu un izlūkot labāko cenu, jo
sabrauc dravnieki no visas Latvijas. «No pircējiem gan esmu dzirdējusi, ka pietrūkst Latgales
medus. Diemžēl viņi uzskata, ka Jelgava par
tālu. Tagad visi rēķina, lai lētāk, neskatoties uz
to, ka ir garantija – mājās aizbrauksi tukšā,»
tā LBB biedre. Runājot par degustāciju, viņa
atzīst, ka ir bitenieki, kas nežēlojot gadu no
gada iedod trīs litrus medus, lai vērtētāji
noēdas, taču ir arī tādi, kas par pliku paldies
nevēlas zaudējumus. «Ir daži, kuriem trīs litri
žēl, un, ja vēl nesaņem godalgu,– ko nu par
pliku paldies censties, taču, manuprāt, tā ir
pievienotā vērtība šiem svētkiem. Kas gan ir
svētki ar tirgošanos vien?» spriež S.Beļinska.
Par svētku klasiku jau kļuvis bitenieka Jāņa
Vainovska medus, kuru zemgalieši ne reizi
vien atzinuši par labāko, vienmēr svētkos ir
arī smilteniešu Medņu ģimenes medus, tā
saucamā Daugmales Jāņa medus un pašas
S.Beļinskas.

