Ja jūsu pastkastītē reizi nedēļā –
ceturtdienā – nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis»,
lūdzam informēt
redakciju pa tālruni

63048800

Ceturtdiena, 2012. gada 16. augusts Nr.33 (269)

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Lielupes labajā krastā
mazina plūdu draudus
Lai samazinātu gruntsūdens
līmeni Bērzu kapsētā un līdz
ar to arī teritorijas applūšanas
draudus, šonedēļ tiek atjaunots
Bērzu kapu meliorācijas sistēmas
pieslēguma kolektors. Paralēli notiek arī vecās sūknētavas karkasa
demontāža un caurteku rekonstrukcija, perspektīvā no applūšanas pasargājot Aviācijas ielai,
Loka maģistrālei un Kalnciema
ceļam piegulošās teritorijas.

 Sintija Čepanone

Lai samazinātu applūšanas draudus Lielupes labajā krastā, pašvaldība
uzsākusi hidrotehnisko
būvju rekonstrukciju
Kalnciema ceļa un Loka
maģistrāles apkaimē.
«Līdz šim pavasara plūdu laikā
cīnījāmies ar sekām, ūdeni apturot
ar smilšu maisiem, taču pēc plānotajiem darbiem tas vairs nebūs
nepieciešams, jo tiks rekonstruēts
esošo hidrotehnisko būvju komplekss un izveidota pretplūdu sistēma, mazinot plūdu draudu risku
šajā teritorijā,» norāda pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»

projektu vadītāja Aļona VirvičaJansone.
Darbi Kalnciema ceļa un Loka
maģistrāles apkaimē, īstenojot
projektu «Hidrotehnisko būvju
rekonstrukcija plūdu draudu risku
novēršanai Kalnciema ceļa–Loka
maģistrāles rajonā Jelgavā», sākās
ar zāles pļaušanu, krūmu izciršanu, pievedceļa sakārtošanu un
vecās sūknētavas karkasa demontāžu. Projekta gaitā šajā teritorijā
paredzēts rekonstruēt astoņas
caurtekas zem Kalnciema ceļa un
izbūvēt tām pretplūdu vārstus,
rekonstruēt lietusūdens pārsūknēšanas staciju un ūdens attīrīšanas staciju, atjaunot Bērzu kapu
meliorācijas sistēmas pieslēguma
kolektoru, Loka maģistrāles kolek-

torā izbūvēt pretplūdu vārstus un
pazemināt vienas caurtekas novietojumu zem Loka maģistrāles, tā
pasargājot no plūdiem Kalnciema
ceļa labās puses teritoriju, informē
A.Virviča-Jansone. Viņa skaidro,
ka pretplūdu pasākumi aktuāli ir
apmēram 10 000 Lielupes labajā
krastā dzīvojošo.
«Izbūvētie meliorācijas grāvji
un lietus kanalizācijas sistēmas
šajā teritorijā darbojas pašteces
režīmā, un, ceļoties ūdens līmenim
upēs, šīs sistēmas pārtrauc darboties, ūdens līmenis paaugstinās
un appludina teritorijas vispirms
zemākās, pēc tam arī augstākās
vietās, ieskaitot Bērzu kapu teritoriju. Līdz šim, veicot pretplūdu
pasākumus, lai novērstu palu
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Lai gājēji varētu šķērsot
Raiņa ielu, jānospiež
luksofora izsaukuma poga
 Sintija Čepanone

Lai gājēji varētu šķērsot Raiņa ielas krustojumus ar Tērvetes,
Pulkveža O.Kalpaka
un Mātera ielu, obligāti jānospiež regulētajos krustojumos
uzstādītā izsaukuma
poga. Tikai pēc tam,
kad izsaukuma poga
nospiesta, tiks ieslēgts
zaļais signāls, kas atļauj gājējiem šķērsot
brauktuvi.

arī tiek atsegtas līdz šim aizsegtās luksoforu papildsekcijas un
luksoforiem tiek mainīti darbības režīmi.
«Lūdzam autovadītājus ievērot luksoforu signālus. Ceļu
satiksmes noteikumos noteikts:
ja zaļās bultas signāls luksofora
papildsekcijā ir izslēgts, tad
transportlīdzekļa braukšana
papildsekcijā norādītajā virzienā
ir aizliegta,» atgādina «Pilsētsaimniecība».
Tāpat būtiski, ka Raiņa ielā
brauktuvei piegulošajā zonā ir
izveidoti paplašinājumi, kuri
paredzēti transportlīdzekļu
stāvēšanai ielas malās paralēli
brauktuvei. Transportlīdzekļu
stāvēšana atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem atļauta
šajos paplašinājumos, savukārt
autovadītājiem un pasažieriem izkāpšana un iekāpšana transportlīdzeklī atļauta, netraucējot citu
transportlīdzekļu braukšanu.
«Pilsētsaimniecība» satiks
mes dalībniekus arī aicina sekot
līdzi no jauna izveidotajam
horizontālajam apzīmējumam
un ievērot uz brauktuves esošo
nepārtraukto ceļa apzīmējumu,
kas brauktuvi sadala joslās.
Jāatgādina, ka transportlīdzekli
stāvēšanai nav atļauts novietot vietās, kur attālums starp
brauktuves nepārtraukto ceļa
apzīmējuma līniju un apturētu
transportlīdzekli ir mazāks par
trīs metriem.

Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» informē, ka
šonedēļ Raiņa ielā notiek ielas
rekonstrukcijas noslēguma
darbi, tostarp tie, kas saistīti ar
satiksmes organizāciju.
Raiņa–Tērvetes–Sarmas–Filozofu ielas krustojumā, Raiņa
ielas krustojumos ar Pulkveža
O.Kalpaka ielu un Mātera ielu
luksoforu darbības režīmos tiek
veikta programmēšana, kas
saistīta ar brauktuves segumā
uzstādīto sensoru pievienošanu
luksoforu vadības kontrolieriem. Gājējiem regulētajos krustojumos ir uzstādītas izsaukuma
pogas, kas jānospiež, ja vēlas
šķērsot brauktuvi. Tikai pēc
tam, kad nospiesta izsaukuma
Foto: Anna Būmane
poga, tiks ieslēgts zaļais sigūdeņu ieplūšanu teritorijā, tostarp nāls, kas atļauj gājējiem šķērsot
brauktuves applūšanu, caurte- brauktuvi. Pašlaik krustojumos
kas nācās nosprostot ar smilšu
maisiem, bet pēc hidrotehnisko
būvju kompleksa rekonstrukcijas
šī problēma tiks atrisināta,» norāda A.Virviča-Jansone, piebilstot,
ka applūstošā teritorija Lielupes  Ritma Gaidamoviča
ja uzbruka PSRS. Pakts saturēja
labajā krastā aizņem apmēram
trīs slepenus papildprotokolus,
400 hektārus un tā ietver Aviācijas
Ceturtdien, 23. auguskas sadalīja Somiju, Igauniju,
ielai, Loka maģistrālei un Kalncietā, pulksten 14 SvētbirLatviju, Lietuvu, Poliju un Ruma ceļam piegulošās teritorijas.
zī notiks atceres brīdis,
māniju PSRS un Vācijas interešu
Projekta kopējais budžets ir
pieminot staļinisma
sfērās. Kā atbilde uz 1939. gada
511 000 latu, tostarp 350 000 latu
un nacisma upurus,
23. augustā slēgto MolotovaERAF finansējums, bet 161 000
kā arī Baltijas ceļa 23.
Ribentropa paktu un tā slepeno
latu pašvaldības līdzfinansējums.
gadadienu.
papildprotokolu, ar kuru tika
Būvdarbus saskaņā ar līgumu veic
pārdalītas nacistiskās Vācijas
SIA «Kulk».
Jelgavas pilsētas pašvaldības un PSRS ietekmes zonas Eiropā
Rekonstrukcijas darbus plānots Sabiedrisko attiecību pārvaldes un kura rezultātā bija cietušas
pabeigt līdz 30. novembrim.
preses sekretāre Līga Klismeta Baltijas valstis, 1989. gada 23.
informē, ka atceres pasākumā, augustā notika Baltijas ceļš, kas
noliekot ziedus, piedalīsies arī bija Baltijas valstu kopīga akcija.
Jelgavas pilsētas domes vadība. Tās laikā apmēram divi miljoni
Šogad aprit 73 gadi, kopš cilvēku sadevās rokās un izveidoMaskavā tika parakstīts Molo- ja ap 600 kilometriem garu dzīvo
tova-Ribentropa pakts, un ir 23. ķēdi, kas savienoja Baltijas val19 ar pusdienu pārtraukumu no gadadiena Baltijas ceļam. Neuz- stu galvaspilsētas Tallinu, Rīgu
pulksten 12 līdz 13, no otrdienas brukšanas līgums bija spēkā līdz un Viļņu, tādā veidā simbolizējot
līdz ceturtdienai no pulksten 1941. gada 22. jūnijam, kad Vāci- šo tautu vienotību.
8 līdz 17 ar pusdienu pārtraukumu no pulksten 12 līdz 13,
Iesaisties problēmu apzināšanā!
piektdienās no pulksten 8 līdz
14.30 ar pusdienu pārtraukumu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju fiksētās problēmas
no 12 līdz 12.30.
ielu rekonstrukcijas būvdarbu zonās, lūdzam par
Jāpiebilst, ka pabalstu pilsētas
pamanīto informēt Pašvaldības operatīvās
sabiedriskā transporta mēnešbiļetes apmaksāšanai var saņemt,
informācijas centru (POIC) pa
ja ģimenē ienākumi pēdējo trīs
mēnešu laikā uz vienu cilvēku
bezmaksas tālruni
.
nepārsniedz 90 latus.

Pieminēs staļinisma
un nacisma upurus

Trūcīgo skolēnu vecākiem jāizņem
izziņa, lai septembrī skolēni var braukt bez maksas
 Ritma Gaidamoviča

Vecāki, kuri Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē pieprasījuši pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta
braukšanas maksas segšanai skolēniem, aicināti
izņemt īpašu izziņu par tiesībām uz braukšanas
atvieglojumu septembrī, kamēr vēl nebūs jauno
skolēna apliecību.
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne informē, ka
izziņa jāizņem visiem vecākiem,
kuri pieprasījuši pabalstus, lai
bērni varētu ar pilsētas sabied-

risko transportu pārvietoties
bez maksas. «Jauno skolēna
karti skolēni saņems oktobrī,
bet līdz tam skolēnam, kurš var
autobusā braukt bez maksas,

jāuzrāda arī speciāla izziņa kopā
ar vecā tipa skolēna apliecību.
Tāpēc šobrīd vecāki, kuru bērniem vajadzīga šī izziņa, aicināti
pie mums to izņemt, lai, jau skolai sākoties, to var izmantot,» tā
R.Stūrāne, piebilstot, ka tā ir
īpaši izstrādāta izziņa.
Izziņu vecāki var saņemt
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Informācijas kabinetā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 115.
kabinetā. Tās tiek izsniegtas
pirmdienās no pulksten 8 līdz
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Hipotēku bankas Starta programma, ko finansē Eiropas Sociālais
fonds, ļauj saņemt aizdevumu līdz 54 000 latu jaunajiem uzņēmējiem, kuri līdz šim ar uzņēmējdarbību nav nodarbojušies, kā arī tiem,
kuri sākuši uzņēmējdarbību nesen. Tāpat šī programma piedāvā
grantu iespējas un mācības. Līdz šim Latvijā šo programmu jau
izmantojuši vairāk nekā 700 uzņēmēju, kopā apgūstot 8,5 miljonus
latu. Viņu vidū ir arī tādi, kuri savu biznesu uzsākuši Jelgavā. Cik
viegli ir pierādīt bankai savas biznesa idejas dzīvotspēju, saņemt
aizdevumu uz izdevīgiem nosacījumiem un sākt attīstīt biznesu?
Egija Martinsone, SIA «Lateko food», bērnu pārtikas
«Rūdolfs» ražošana:
«Es gan neteiktu, ka tas ir tik
vienkārši – aizej uz banku ar ideju
un saņem naudu. Tas tomēr ir
nopietns darbs, un tikai tad, ja tev
ir labi izstrādāts biznesa plāns, kas
atspoguļo biznesa reālo potenciālu,
var cerēt, ka banka piedāvājumu
izskatīs. Taču, tā kā mūsu valstī
Starta programma ir praktiski vienīgā iespēja uzņēmējam iesācējam,
mēģināt noteikti ir vērts, galvenais
– jābūt pārliecībai par savu plānu.
Un man tāda bija! Sava biznesa
– bērnu pārtikas ražošanas – uzsākšanai saņēmu aizdevumu 17
000 latu apmērā. Vienīgais šīs
programmas mīnuss ir: lai gan
tiek reklamēts, ka kredīts tiek
piešķirts bez ķīlas, realitātē man
tomēr ķīla tika prasīta. Un, ja
tā, tad ir skaidrs, ka ne katrs būs
gatavs un spējīgs šo ķīlu piedāvāt.
Vēl jo vairāk, ja biznesa interesēs
ir jāapķīlā privāts īpašums. Varbūt

manā gadījumā tas bija tāpēc,
ka sākotnēji manu biznesa ideju
banka novērtēja kā riska grupas
projektu. Šodien, kad pagājis jau
pusgads, kopš veikalos nopērkama
mūsu bērnu pārtika «Rūdolfs», ir
skaidrs, ka no riska grupas laikam
esam tikuši ārā. Taču jāsaprot,
ka tas darbs, kas ieguldīts līdz
produkta tapšanai, ir ļoti darbietilpīgs un nopietns. Lai radītu savu
Latvijas ekoproduktu – BIO augļu
biezeņus bērniem no mūsu pašu
bioloģiskām lauksaimniecības izejvielām –, veiksmīgi sadarbojāmies
ar Augļkopības institūtu Dobelē,
bet šoruden sadarbībā ar LLU
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
zinātniekiem piedāvāsim jaunus
produktus – dārzeņu biezeņus.
Ja pirmajā pusgadā ar savu darbu esam spējuši panākt, ka mūsu
produkts jau ir nopērkams tādos
lielveikalos kā «Rimi», «Sky»,
«Stockmann», tad, manuprāt, tas
ir labs rādītājs.
Runājot par biznesa attīstību,

viedokļi
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Oriģinālu produktu
rada mazulis
ir skaidrs, ka ar Latviju vien šādā
segmentā ir par maz. Vidēji gadā
mūsu valstī piedzimst ap 20 000
bērnu, kas ir mūsu produkcijas
galvenie patērētāji, taču, lai veidotu augšupejošu uzņēmējdarbību,
tirgus noteikti jāpaplašina. Tieši
ar to arī šobrīd nodarbojamies
un meklējam eksporta iespējas
Krievijā, Lietuvā, Azerbaidžānā,
uz Angliju jau esam gatavi nogādāt
pirmo pasūtījumu.
Ja šobrīd biežāk sadarbojamies
ar saviem partneriem un vairāk
pērkam ārpakalpojumus, tad
nākotnē domājam arī paši veidot
savu ražotni. Kā attīstītos mūsu
ideja, ja nebūtu Starta programmas? Tā nekur nepazustu, taču
būtu jāmeklē citi attīstības ceļi.
Viens gan ir skaidrs – uz tik ātru
izaugsmi bez šāda atbalsta mēs
cerēt nevarētu. Būtiski, ka šī
programma piedāvā arī grantus
– neatmaksājamo līdzekļu daļu,
kas noteikti ir nozīmīgs atspaids.
Es nevarētu teikt, ka mana

pārliecība par savu biznesa ideju
laika gaitā būtu mainījusies – gluži
pretēji, tā tikai nostiprinās. Vēl jo
vairāk, ja produkta radītājs bija

pašas dēls Rūdolfs, kurš kā mazulis
bija ļoti prasīgs – viņam tika piedāvāts tikai pats labākais. Un kāpēc
šo pieredzi nenodot citiem?»

«Mans brālis nocēla Pēterbaznīcas gaili»
Marta Riekstiņa, SIA «Dominuss», industriālais alpīnisms:
«Viss sākās ar manu brāli Gunāru, kurš ir industriālais alpīnists.
Protams, viņš bija algots darbinieks,
arī es tobrīd biju algota darbiniece,
bet cilvēkam pienāk tāds brīdis, kad
ir jāizšķiras: tu visu mūžu gribi strādāt kā darbinieks vai radīt ko savu.
Man šis signāls bija nepārprotams:
es sapratu, ka nespēju akli izpildīt
uzdoto – rodas pašai savas idejas,
versijas par to, kā vienu vai otru
problēmu atrisināt veiksmīgāk,
un tad tu saproti, ka vieglāk būtu
strādāt, ja pats sev esi noteicējs. Tā
arī tapa ideja par sava uzņēmuma
dibināšanu. Industriālais alpīnisms

ir specifisks bizness, kur pats svarīgākais ir profesionāli darbinieki,
profesionāls aprīkojums un darba
drošība. Tieši tam arī sākotnēji
mēs pievērsām vislielāko uzmanību
– mūsu uzņēmumā strādā profesionāli alpīnisti ar septiņu astoņu
gadu darba pieredzi. Protams, lai
iegādātos profesionālu alpīnistu
aprīkojumu, ir nepieciešams finansējums, tāpēc arī tapa pieteikums
Starta programmai. Nav tā, ka bez
programmas mēs nebūtu izšķīrušies
par labu biznesam, bet programma
noteikti ļāva justies stabilāk – 6000
latu aizdevums deva iespēju iegādāties aprīkojumu uzreiz un sākt
strādāt. Ir pagājis tikai pusgads,

kopš darbojamies, un šis ir pirmais
mēnesis, kad jūtamies savā biznesā
stabili. Citi to varbūt vēl nejūt pēc
gada un ilgāk, tāpēc uzskatu, ka
tas ir vērā ņemams sasniegums.
Muļķīgi domāt, ka atliek nodibināt
uzņēmumu un tev jau nauda nāk,
– tas ir ļoti smags darbs, kur sevi
jāiegulda par visiem 100 procentiem.
Mūsu uzņēmumā brālis ir tas, kurš
uzrauga alpīnisma darbus, bet es nodarbojos ar mārketingu, pārdošanu,
grāmatvedību... Nav viegli, ja neesi
profesionālis šajā jomā, bet es daudz
mācos, pilnveidoju sevi, un, šķiet,
mums izdodas: iegūstam jaunus
klientus, mācāmies sevi pārdot. Tas,
ko darām, aptver plašu spektru – sā-

kot no logu mazgāšanas, caurteku tīrīšanas, krāsošanas, sniega tīrīšanas
līdz celtniecībai augstumā.
Nevar teikt, ka šī joma valstī
būtu tukša – darbojas daudz ēnstrādnieku, kuri neievēro darba
drošību, nav profesionāli ekipēti,
nepilda saistības pret valsti, taču
tas ļauj viņiem pakalpojumu piedāvāt lētāk, un ar šādiem konkurentiem ir jāsacenšas – jāpierāda, ka
esam labāki, profesionālāki.
Manam brālim ir gadiem uzkrāta
pieredze industriālajā alpīnismā,
viņš darbu tiešām pārzina. Starp
citu – viņš strādāja alpīnistu komandā, kas no Pēterbaznīcas rekonstrukcijai nocēla gaili.»

Biznesa ideja radās 16 gadu vecumā
Ilze Klaušmane, «Beauty
Unique», izlejamo smaržu
tirdzniecība t/c «Valdeka»:
«Tajā brīdī, kad uzsāku savu
biznesu, man bija tikai 22 gadi,
vēl studēju. Protams, ka tad man
nebija nekādu uzkrājumu, finanšu
līdzekļu, ko ieguldīt biznesa veidošanā. Sākums? Pavisam vienkāršs!
Televīzijā redzēju reklāmu par Hipotēku bankas Starta programmu
un sāku interesēties. Aizgāju pie
konsultantiem uz banku, guvu
pārliecību, ka ir vērts mēģināt,
un tā arī viss sākās – pati veidoju
biznesa plānu, kārtoju dokumentus
un varu apliecināt, ka to tiešām var
izdarīt paša spēkiem. Nē, nē, man
nav ekonomista, grāmatveža vai
biznesa cilvēka izglītības – esmu
latviešu valodas un literatūras
skolotāja. Un tas jau vien pierāda:
ja vien ir laba biznesa ideja, šajā

Nedēļas jautājums

47%
Tā noteikti kļūs par vietēja
mēroga hitu

programmā ir vērts startēt arī
bez pamatīgām priekšzināšanām
biznesā, jo programma piedāvā profesionālu speciālistu konsultācijas,
kuri palīdz soli pa solim virzīties uz
priekšu. Man ideja par savu biznesu
atnāca jau 16 gadu vecumā. Tolaik
biju devusies ceļojumā uz Horvātiju
– man iepatikās turienes veikaliņi,
kuros tirgoja tā sauktās izlejamās
smaržas. Tāpat kā pie mums ir
veikali «Kolonna», tā viņiem ir
šādi izlejamo smaržu veikaliņi. Tas
šķita tik feini! Atceros, ka jau tobrīd
nodomāju – kāpēc Latvijā kas tāds
nevarētu būt?! Tā šī doma par savu
smaržu veikalu manī nostiprinājās
– zināju, ka pienāks laiks un man
būs pašai savs bizness. Starta
programma šo iespēju paātrināja,
jo tā šobrīd ir vienīgā iespēja mūsu
valstī saņemt atbalstu neliela
biznesa uzsākšanai. Starta kapitā-

lam man bija nepieciešami 10 000
latu, ko, veiksmīgi aizstāvot savu
biznesa plānu, no bankas saņēmu.
Tagad jau vairāk nekā pusgadu
tirdzniecības centrā «Valdeka» ir
atvērts mans smaržu veikaliņš, kur

Protams, cilvēki ir dažādi, gaumes
dažādas. Vienam vajag zīmolu, bet,
manuprāt, svarīgāk par vārdu ir
pati smarža, kuru tu izvēlies tāpēc,
ka tev šis aromāts vienkārši šķiet
patīkams. Pagaidām šī ir vienīgā
vieta Latvijā, kur iespējams iegādāties šīs smaržas, bet, tā kā bizness
nevar stāvēt uz vietas, padomā
ir veikala atvēršana arī Liepājā.
Patlaban manā nelielajā biznesā
strādā trīs cilvēki, bet līdz ar otra
veikala atvēršanu noteikti būs
nepieciešams pieņemt vēl kādu.
Ātri bagāts, protams, nekļūsi, bet ir
nodarbošanās, kas patīk un kuru ir
vēlme attīstīt, – tieši to man devusi
var iegādāties «Nicole cosmetics» šī bankas programma.»
aromātu līnijas smaržas. Tās nāk
Sagatavoja
no Horvātijas, un tām pievienotās
Kristīne Langenfelde,
ēteriskās eļļas rada to īpašo burvīfoto Anna Būmane
bu. Es pati ticu šim produktam un
un no personīgā arhīva
ceru, ka tam tic arī mūsu pircēji.

Kā vērtējat jauno pilsētas dziesmu «Satiksimies Jelgavā»?

3%

Videoklips ir labāks
nekā dziesma

22%
Ir jāpaiet laikam, lai saprastu,
kā to pieņems auditorija

28%
Neesmu
to dzirdējis

Šonedēļ portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
jautājam:

Kurš no objektiem Jelgavā būtu
prioritāri jāsaved kārtībā vai no
jauna jāuzceļ?

www.jelgavas
vestnesis.lv
Savu viedokli
paud
www.jelgavasvestnesis.lv

Pilsētnieks vērtē

Vai esat
sagatavojušies
skolai?
Marks, sāks
studēt LLU:
– Vēl nesācis studēt,
jau jūtos kā
students.
Viss, kā jau
studentiem ierasts, tiks darīts
pēdējā brīdī. Fakultātes mājas
lapā ir norādīts, kas man 1. kursā
nepieciešams, taču nav bijis laika
to visu nopirkt. Visticamāk, to
darīšu pirmajās studiju dienās
– tagad par to nav laika pat
domāt.
Gunita, biroja darbiniece:
– Man šonedēļ ir atvaļinājums,
tāpēc šajā
laikā mājās veiksim revīziju, lai
saprastu, kas bērnam noder vēl
no iepriekšējiem gadiem un kas
jāpiepērk klāt. Zinu, ka vajadzēs pirkt diezgan daudz darba
burtnīcu, taču domāju, ka ar 20
latiem tiksim cauri. Tiesa, puika
sāks iet bērnudārzā, tāpēc arī
tur nodarbībām būs kaut kas
vajadzīgs.
Eva, mācīsies
8. klasē:
– Vasarā strādāju skolā,
par ko saņēmu savu pirmo algu. To
tad arī iztērēju, lai iegādātos
dažādas mantas skolai. Vēl gan
jānopērk darba burtnīcas, taču
rakstāmie, zīmēšanai nepieciešamie piederumi un arī apģērbs
skolai man jau nopirkts. Par kancelejas precēm iztērēju mazliet
vairāk par 20 latiem.
Lidija, speciāliste:
– Tieši šonedēļ par 11
latiem nopirkām mazdēliņam dažus
krekliņus sportam, vēl vajadzīgi
apavi, sporta soma. Mamma ir
nopirkusi burtnīcas, zīmēšanas
bloku. Angļu valodai darba burtnīca vēl neesot nopirkta, jo tā
veikalā nebija pieejama. Arī kaut
kādi sīkumi vēl vajadzīgi.
Aigars, mašīnists:
– Drīzumā
brauksim pie
manām vecākajām meitām uz Angliju, kur mazmeitai krustmāte
apsolījusi nopirkt lielāko daļu no
skolai nepieciešamā. Arī jaunu
somu, penāli un apģērbu. Taču
kaut kas jau ir arī iegādāts tepat,
piemēram, matemātikas darba
burtnīcas, rakstāmlietas. Līdz 3.
septembrim vēl jau ir laiks!
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Ekskursija pa Lielās ielas izrakumiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Divas svētdienas pēc
kārtas – 19. un 26. augustā – interesentiem
būs iespēja doties ekskursijā pa Lielās ielas
remontdarbu zonu,
apskatīt, ko tur izdevies atrakt, un klausīties
vēsturnieka Andra Tomašūna stāstījumā par
to, ko atradumi liecina
par seno Jelgavu.
«Jelgava tika nodedzināta 1944.
gadā, un tas, ko atrokam tagad, ir
tā laika liecības par to, kā cilvēki
dzīvoja, kāda bija senā Jelgava,»
norāda A.Tomašūns, piebilstot, ka
līdzi būs paņēmis arī fotogrāfijas
ar veco Jelgavu, lai apmēram divas
stundas garo pastaigu ar sarunu
padarītu interesantāku. «Atrastās
monētas noder tikai datēšanai.

Lielākā vērtība ir pagrabi – tie
ļauj apjaust, kur kādreiz Jelgavā
atradās mājas, un veidot pilnīgāku priekšstatu par pilsētu pirms
kara,» tā A.Tomašūns, piebilstot,
ka cer, ka ekskursijā piedalīsies
arī vecie jelgavnieki un papildinās
sarunu ar saviem stāstiem.
Ekskursijas sākums abās dienās
– pulksten 13. Pulcēšanās – pie
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa. Dalības maksa pieaugušajiem
ir lats, skolēniem – 0,50 latu,
pirmsskolas vecuma bērniem
– bez maksas (biļetes nopērkamas
Trīsvienības baznīcas torņa kasē).
Vairāk informācijas pa tālruni
63005447. Ekskursijas notiks arī
lietus laikā, tikai ekskursanti aicināti izvēlēties piemērotu apģērbu
un apavus iešanai pa smiltīm.
Ja būs pieprasījums, ekskursijas
notiks arī septembrī. Jāpiebilst, ka
ekskursijas rīko Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs.

JNĪP aicina atbalstīt suņu
ekskrementu konteineru iegādi
un uzstādīšanu pagalmos
 Sintija Čepanone

Pagalms starp Lielās ielas
3, 5, 7 un Akadēmijas
ielas 2 mājām; zaļā zona
starp daudzdzīvokļu mājām Zemgales prospektā
2, 4 un Jāņa ielā 2; Uzvaras ielas 11 un Blaumaņa
ielas 10 māju pagalms
– tās ir tikai trīs vietas
no plānotajām 20, kurās
SIA «Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP)
sadarbībā ar Zemgales
Dzīvnieku aizsardzības
biedrību iecerējusi izvietot atkritumu tvertnes
suņu ekskrementu savākšanai. Lai šo ideju
īstenotu, JNĪP iedzīvotājus aicina iesaistīties
akcijā un atvēlēt līdzekļus
šādu urnu izvietošanai
daudzdzīvokļu māju pagalmos.
Kā skaidro JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis, ikdienas darbā
itin bieži nākas saskarties ar
sētnieku un iedzīvotāju neapmierinātību par suņu īpašnieku
bezatbildīgo attieksmi pret vidi,
kurā dzīvojam, jo vēl aizvien
ir daudz tādu cilvēku, kuri
neuzskata par vajadzību aiz
sava mīluļa savākt izkārnījumus. «Meklējot risinājumu šai
problēmai, nolēmām iesaistīties
šādu tvertņu nodrošināšanā
daudzdzīvokļu māju pagalmos.
Pašlaik sadarbībā ar iedzīvotājiem un sētniekiem pilsētā
ir apzināti divdesmit pagalmi,
kur šī problēma ir īpaši aktuāla, un tajos tad arī plānojam
uzstādīt konteinerus, kuros
saimnieki varētu izmest sava
suņa izkārnījumus,» akcijas
«Atkritumu tvertnes suņu ekskrementu savākšanai» mērķi
pamato J.Vidžis, piebilstot, ka
ar laiku šādas tvertnes varētu
tikt izvietotas arī citviet. Ideja
tiks īstenota sadarbībā ar Zemgales Dzīvnieku aizsardzības
biedrību, un atbalstu akcijai jau
paudusi arī SIA «Sanarius».
JNĪP no savas puses apņemas organizēt tvertņu iegādi,
uzstādīšanu un uzturēšanu
– iedzīvotājiem, kuru pagalmā
tiks uzstādītas urnas suņu
ekskrementiem, par to nebūs papildus jāmaksā, jo to
iztukšošana būs JNĪP sētnieku
pienākums. «Tādējādi ieguvēji
būs ne tikai iedzīvotāji, kuriem
nebūs jābaidās, ka var iekāpt

suņu izkārnījumos, bet arī sētnieki, kuri tā vietā, lai no suņu
izkārnījumiem atbrīvotu mājām
piegulošo zaļo zonu, varēs ērti
iztukšot konteinerus, kas īpaši
paredzēti suņu ekskrementu
savākšanai,» skaidro JNĪP tehniskais direktors Oļegs Kukuts,
aicinot finansiāli atbalstīt šo
daudzdzīvokļu namu apsaimniekotāja iniciatīvu.
Viņš piebilst – ja iedzīvotāji
būs atsaucīgi un tiks savākts
vairāk līdzekļu, tie tiks novirzīti
papildu tvertņu iegādei, kuras
perspektīvā tiks izvietotas arī citos pagalmos. Pirmos divdesmit
pagalmus, kuros plānots izvietot
dzīvnieku ekskrementu savākšanas konteinerus, var uzzināt
JNĪP mājas lapā www.nip.lv.
Atvēlēt līdzekļus tvertņu iegādei un uzstādīšanai iespējams,
naudu ieskaitot kādā no norādītajiem JNĪP kontiem, kā maksājuma uzdevumu norādot «Atbalsts
akcijai «Atkritumu tvertnes suņu
ekskrementu savākšanai»». Cilvēki, kuri šim mērķim būs atvēlējuši
vismaz 50 latus, citu vidū tiks
īpaši izcelti. Papildu informāciju
par akciju iespējams saņemt,
zvanot O.Kukutam pa tālruni
63020180 vai sūtot e-pastu uz
adresi: projekti@jnip.lv.
Jāatgādina, ka pašlaik dzīvnieku ekskrementu savākšanas
konteineri Jelgavā izvietoti jau
piecās vietās – Loka maģistrālē
pirms 6. vidusskolas; Aspazijas
ielā pirms Draudzības ielas;
Raiņa parkā no Pasta ielas
puses; Satiksmes ielā netālu no
«Supernetto» veikala; Alunāna
parkā pie Pasta un Zirgu ielas
krustojuma, kā arī Mātera ielā
pie gājēju takas.
Atbalstīt dzīvnieku ekskrementu savākšanas
konteineru uzstādīšanu daudzdzīvokļu māju
pagalmos var, līdzekļus pārskaitot uz kādu
no SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde», reģ.nr. LV43603011548, kontiem
un norādot maksājuma mērķi «Atbalsts akcijai «Atkritumu tvertnes suņu ekskrementu
savākšanai»».
• «SEB banka»,
konts LV02UNLA0008 0005 0800 1
• A/s «Swedbank»,
konts LV36HABA0551011242542
• A/s «Citadele Banka»,
konts LV97 PARX0001112130019
• «Nordea Bank Finland PLC»,
konts LV04NDEA0000081520541
• A/s «DnB Banka»,
konts LV83RIKO0002013142819
• A/s «GE Money Bank»,
konts LV50BATR0051802876200
• A/s «PrivatBank»,
konts LV20PRTT0260017192000

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ziņas

Pēta ūdeni, šifrē tekstus
un raksta ar slepeno tinti

Foto: Anna Būmane
Četrdesmit 6. un 9. klašu talantīgākie skolēni eksaktajās zinātnēs šonedēļ tiekas Junioru universitātes vasaras sesijā. Viens no sesijas darbiem – izpētīt piecu dažādu ūdeņu ķīmiskās īpašības un, piemēram, salīdzināt,
ar ko destilēts ūdens atšķiras no upes vai karjera ūdens, un noskaidrot, kurš no tiem ir kvalitatīvāks.
 Ritma Gaidamoviča

Kamēr citi skolēni vēl
pēdējās nedēļas bauda
vasaras brīvlaiku, 40 jaunieši šonedēļ piedalās
Junioru universitātes
vasaras sesijā. Šie skolēni, kuriem augsti rezultāti eksaktajās zinātnēs,
Svētes pamatskolā pēta,
atklāj, eksperimentē un
diskutē. Skolēni atzīst:
«Lai arī esam skolā, te
mūs neviens nemāca
– mēs paši mācāmies un
pētām.»
Vasaras sesija norisinās visu šo
nedēļu, un tajā talantīgākajiem nu
jau 6. un 9. klašu skolēniem eksaktajās zinātnēs caur spēlēm ir iespēja

gūt jaunas zināšanas dabas zinībās
un matemātikā. Matemātikas nodarbībās viņi mācījušies šifrēšanu,
bioloģijā un ķīmijā pētījuši piecus
dažādus ūdens paraugus – Svētes
upes, netālo karjeru ūdeni, ūdeni
no krāna, jūras un destilētu ūdeni –, nosakot ķīmiskās pozīcijas:
krāsu, smaržu, temperatūru, fizikālās īpašības, ūdens cietību, sāļu
daudzumu.
«Kad pirmdien braucu šurp,
domāju: ak šausmas, kurš tad
vasarā mācās! Bet te ir super! Te
nav kā skolā, te mēs caur interesantām spēlēm mācāmies ko jaunu.
Piemēram, mums iedeva jēlu olu,
kokteiļa salmiņus, skoču, papīru
un dažus koka irbulīšus. Pašiem
bija jāizdomā, kā iepakot olu, lai
tā krītot nesaplīstu. Mums izdevās
– metām no skolas 2. stāva loga, un

nesaplīsa. Ietinām to salmiņos, aplīmējām ar skoču, bet no papīra un
koka irbulīšiem izveidojām izpletni,
kas bremzē olu, lai tā nosēžas lēnāk
un mīkstāk,» stāsta 2. pamatskolas
9. klases skolnieks Igors Pūris.
Nometnes vadītāja matemātikas doktore Ilze France stāsta,
ka vēl skolēni šonedēļ veidojuši
matemātiskas spēles, ko vēlāk
ņēmuši uz mājām, bet rīt, 17.
augustā, viņiem plānots improvizēts pārgājiens pa Svētes skolas
apkārtni, pildot deviņus uzdevumus, kuru atrisināšanā būs
nepieciešamas pa nedēļu gūtās
zināšanas.
Vasaras sesiju organizē Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrs. Nodarbības skolēniem ir bez
maksas – tā tiek segta no Jelgavas
pilsētas pašvaldības budžeta.

Jelgavā testē koka ceļu
 Ilze Knusle-Jankevica

«Latvijas valsts meži» izstrādājuši koka vairogus,
kas paredzēti pagaidu
meža ceļu veidošanai,
tādējādi būtiski uzlabojot iespējas izvest no
meža kokmateriālus. Lai
ražotājs varētu samazināt šo vairogu izgatavošanas izmaksas, tie tika
testēti Jelgavas Meža
un koksnes produktu
pētniecības un attīstības
institūtā (MeKA), informē institūta direktors
Andrejs Domkins.

Foto: no MeKA arhīva

Jelgavas Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības ins
titūtā testēts inovatīvs produkts – koka vairogi, kurus paredzēts
izmantot pārvietojama koka ceļa izveidei. Eksperimentāli jau pirmie
«Koka vairogu idejas būtība
šādi ceļi Latvijas mežos izmantoti – lai slapjā laikā neizdangātu meža
ir šāda: lai mitros mežos, kur ir
ceļu, tam virsū klāj izturīgus koka vairogus. Eksperti secina, ka procirsmas, nebūtu jāiegulda milzīgi
dukts ir ļoti kvalitatīvs un uzlabojamas būtu tikai dažas nianses.
līdzekļi ceļu būvniecībā, var salikt
ceļu no koka vairogiem. Pēc tam procentiem mitruma sastāvā, lai vairogā ir ļoti daudz skrūvju – viens
vairogus var noņemt un uzbūvēt gan standarta mitrums būvniecībā dēlis pieskrūvēts ar desmit skrūceļu citā vietā,» par Latvijā inovatīvo izmantojamai koksnei ir 18 pro- vēm. Otrkārt, to ieskrūvēšana ir
produktu stāsta A.Domkins.
centi,» stāsta testēšanas inženieris roku darbs, tāpēc viens no mūsu
Institūta Testēšanas laboratorijas Jānis Iejavs. Neskatoties uz lielo priekšlikumiem varētu būt skrūves
vadītājs Kārlis Būmanis skaidro, mitrumu, vairogs uzrādījis ļoti la- nomainīt pret naglām, jo tās var ieka institūtā tika veiktas vairākas bas stiprības un izturības īpašības dzīt automatizēti, un samazināt to
vairoga pārbaudes, lai noskaidrotu – Latvijā atļautais maksimālais skaitu,» vērtē J.Iejavs. Viņš piebilst,
tā fizikālās īpašības un piedāvātu kravas smagums ir desmit tonnas ka laboratorijā nav iespējams vaiiespējamos variantus, kā samazināt uz vienu asi, bet šis koka ceļš spēj rogu notestēt apstākļos, kādos tas
vairoga izgatavošanas izmaksas, izturēt vairāk.
tiek ekspluatēts, jo, būvējot ceļu, tas
saglabājot izturību un kravnesību.
Koka vairogi tiek izgatavoti tiek likts uz zemes un tāpēc būtībā
Iegūtie dati gan vēl jāizanalizē, to- no skujkoka brusām un ir 3,5 to nav iespējams salauzt.
mēr jau tagad speciālisti secinājuši: metrus plati, kas ir arī koka ceļa
Līdz šim baļķus no meža apsvairogs ir ļoti labs un būtiski uzlabo- platums – tas ir pietiekami, lai pa tākļos, kad mežs pielijis, līdz tujumi tam nav nepieciešami.
to varētu izbraukt kravas mašīna vākajam ceļam veda speciāls pie««Latvijas valsts meži» jau bija baļķvedējs. Lai izgatavotu vienu vedējtraktors, bet tas ir dārgi un
izbūvējuši pirmo eksperimentālo vairogu, nepieciešami 0,34 kubik- posta vidi, bet jaunās tehnoloģijas
koksnes ceļu Lubānā, un vairogi, metri koksnes un 350 skrūves. – koka ceļš – baļķu izmaksas ļaušot
kas bija palikuši pāri, visu ziemu Tieši stiprinājumu nomaiņā MeKA samazināt pat līdz 40 procentiem,
turpat mežā arī nostāvēja. Tādus speciālisti saredz iespēju samazināt liecina «Latvijas valsts mežu»
arī tos pie mums atveda – ar 80 ražošanas izmaksas. «Pirmkārt, aprēķini.
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Īsi
 Jelgavas Latviešu biedrība 26.
augustā organizē ekskursiju uz
Ventspili. Izbraukšana pulksten 7
no Latviešu biedrības Lielajā ielā 13.
Pievienoties aicināts ikviens interesents. Dalības maksa – astoņi lati.
Ekskursijai nepieciešams iepriekš
pieteikties pa tālruni 28803660.
 Jelgavā tagad ir vēl viena vieta,
kur tirgot un iegādāties pašu dārzā
audzētus produktus – zaļais tirdziņš
atklāts Pļavu ielā 2 pie radošo domu
un darbu centra «Svētelis». Tirdziņā
«Svētelis» pārdod pašu izaudzēto
produkciju un aicina atsaukties pensionārus, kuri savos mazdārziņos ko izaudzējuši un labprāt vēlētos to realizēt
tirdziņā. Par tirgošanās iespēju jāinteresējas «Svētelī». Šeit tirgot atļauts
pašu audzētus dārzeņus, meža veltes,
ziedus, amatniecības darinājumus un
stādus. Darbdienās tirgošana uzticēta
«Svēteļa» brīvprātīgajiem. «Darbdienās, kad mēs esam šeit, mūsu
brīvprātīgie ir gatavi tirgoties. Ikviens,
kurš vēlas ko pārdot, var droši mums
atnest, un mēs notirgosim. Brīvdienās
gan jānāk pašiem preču īpašniekiem,»
tā «Svēteļa» vadītāja Ingrīda Lisovska.
Maksa par vietas izmantošanu netiek
prasīta, taču pārdevējiem par to papildus būs jātirgo arī «Svēteļa» dārzā
izaudzētie produkti.

 Turpmāk Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa ekspozīcijas apmeklētājiem būs atvērtas
arī pirmdienās no pulksten 10 līdz
18. Līdz šim pirmdienās interesenti
varēja apmeklēt tikai torņa izstāžu
zāli un skatu laukumu. Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra vadītāja
Anda Iljina stāsta, ka izmaiņas tiks
ieviestas, ņemot vērā apmeklētāju
lielo interesi. Plānots, ka pirmdienās ekspozīcijas būs atvērtas līdz
24. septembrim – aktīvās tūrisma
sezonas laikā.
 Nepilsoņu interese par Latvijas
pilsonības iegūšanas iespējām
pēdējos piecus gadus ir salīdzinoši
vienmērīga, informē Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja Gunta
Skrebele. Tiesa, Jelgavā pēdējos
divus gadus saņemto iesniegumu
skaits par vēlmi naturalizēties ir
ap 150, bet pirms tam bija krietni
lielāks – pat divas trīs reizes. Šā
gada pirmajā pusē pārvalde Jelgavā
saņēmusi 56 iesniegumus, bet jāņem
vērā, ka daļa jelgavnieku dokumentus iesniedz Rīgā. Kopējā tendence
Latvijā ir tāda, ka galvenie pilsonības
pretendenti ir jaunieši vecumā līdz
30 gadiem (47 procenti). Savukārt,
analizējot tautības Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes datu bāzē,
redzams, ka šā gada sākumā Jelgavā
dzīvoja 39 440 latvieši, 18 176 krievi,
3610 baltkrievi, 1769 ukraiņi, 1258
poļi, 1032 čigāni, 917 lietuvieši un
1341 citas tautības pārstāvis.
 Aģentūra «Pilsētsaimniecība»
informē, ka sakarā ar apgrūtināto
piebraukšanu Lielās ielas būvdarbu zonā esošajiem objektiem, lai
nodrošinātu piebraukšanu ēkai
Lielajā iela 6, kur atrodas Zemgales reģiona Valsts ieņēmumu
dienests, viesnīca «Hotel Jelgava»
un citas publiskās iestādes, tiks
mainīta satiksmes organizācija. Lai
piekļūtu šai ēkai, no svētdienas, 19.
augusta, satiksme tiks organizēta pa
Ausekļa ielu posmā no Uzvaras ielas
līdz J.Čakstes bulvārim un tālāk pa
J.Čakstes bulvāra posmu no Ausekļa
ielas uz Lielo ielu. Līdz ar izmaiņām
SIA «Jelgavas tirgum» ir lūgts no 19.
augusta atbrīvot satiksmei Ausekļa
ielas posmu no Uzvaras ielas līdz
J.Čakstes bulvārim.

Ritma Gaidamoviča
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Pārmaiņas visos bērnudārzos un skolās
 Ritma Gaidamoviča

Nepilni 850 tūkstoši latu ir
summa, kas šogad no Jelgavas
pilsētas pašvaldības budžeta
atvēlēta remontiem un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem pilsētas bērnudārzos,
skolās un bērnu un jauniešu
centrā «Junda». Šobrīd pilnīgi
visās pirmsskolas izglītības
iestādēs, vispārizglītojošajās
skolās un interešu izglītības ie
stādēs notiek lielāki vai mazāki
darbi, lai uzlabotu to tehnisko
stāvokli, vidi un pieejamību.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenais speciālists būvniecības un ēku apsaimniekošanas
jautājumos Andris Baltais atzīst, ka pagaidām viss notiek
bez aizķeršanās, un ir pārliecināts, ka līdz septembrim, kad
skolēni atgriezīsies skolas solā,
darbi būs pabeigti.
«Būtiski atzīmēt, ka neviena no pašvaldības izglītības iestādēm – ne bērnudārzi,
ne speciālās skolas, ne vispārizglītojošās
skolas, ne interešu izglītības iestādes – nav
atstāta novārtā. Jā, kādai atvēlēti lielāki
finansiālie līdzekļi, kādai – mazāki, taču
tas viss īstenots, rodot kompromisu starp
iespējām un vajadzībām,» uzsver A.Baltais.
Kopumā dažādiem remonta un labiekārtošanas darbiem tiks iztērēti 847 710 lati.
Speciālists atzīst, ka pagaidām problēmu ar būvdarbiem un uzņēmumiem, kas
tos iestādēs veic, nav. Viss norit pēc plāna.
Cītīgi darba procesam seko līdzi būvuzraugi, kurus pašvaldība piesaistījusi arī tiem
projektiem, kur tā nav obligāta prasība.
«Arī mazākajos iepirkumos, kuros noteikumi neparedz obligātu būvuzraudzību,
papildu drošība nenāk par ļaunu, tālab

esam nolīguši būvuzraugu arī šiem projektiem,» tā A.Baltais.
Tiesa, raizes un lielākus izdevumus, kā
jau katrā remontā, prasījuši neparedzēti
darbi, kas uzrodas procesā. «Piemēram,
1. ģimnāzijā, veicot demontāžas darbus
pagrabstāvā, atklājās, ka jāatrok gala sienas pamati un tie jānosiltina, lai mitrums
nebojā sienu. Valsts ģimnāzijā, demontējot
veco grīdu, atradām drenāžas sistēmas
kanalizāciju no Ulmaņlaikiem, ko vienkārši aizbērt ciet nebija prātīgi. Visu nācās
atjaunot, bet papildu darbi, protams, arī
maksā,» ieskicē A.Baltais.
Viņš stāsta, ka paralēli siltināšanai, telpu remontiem, jumtu nomaiņai daudzās
skolās notiek arī sīki kosmētiskie remonti,
ko veic iestādes personāls. Piemēram,
Valsts ģimnāzijā nokrāsoti gaiteņi, 3.
pamatskolā – klašu telpas.
Bērnudārzā «Pasaciņa» šovasar piepildīts iestādes personāla sapnis – tur
atjaunots ārējais apgaismojums, kas tagad
lieti noderēs tradicionālajos pasākumos
tumšajos rudens un ziemas vakaros, kas
iestādē notiek ārā. Jelgavas 1. speciālajā
internātpamatskolā tiek mainīti siltumtīkli,
bet nākamgad, ja līdzekļi atļaus, plānots
uzsākt skolas internāta – trīsstāvu ēkas
– rekonstrukciju. «Skola būs sakārtota,
taču internāta ēkai ir nepieciešama pārbūve
atbilstoši mūsdienu prasībām un normām.
Apzināmies, ka tas būs dārgs projekts, taču
ir jārod iespējas,» piebilst A.Baltais. Spīdolas
ģimnāzijā tiek mainīts jumta segums, kas
jau licis sevi manīt dažādu saviesīgu pasākumu laikā, kad laukā līst. Tāpat jumts tiks
mainīts bērnu un jauniešu centra «Junda»
ēkai Skolas ielā 2. «Jundai» atvēlēti arī
būtiski līdzekļi jauna aprīkojuma iegādei,
un tas nozīmē, ka pulciņu dalībniekiem pavērsies plašākas iespējas. Savukārt Jelgavas
5. vidusskolā remonts notiek aktu zālē un
gaitenī, kā arī tiek ierīkota ugunsdrošības
balss apziņošanas sistēma.

Ikviens garāmgājējs var novērot
pārmaiņas pie
Jelgavas 1. ģimnāzijas, kur tiek
rekonstruēts skolas priekšpagalms.
«Nodrupuši pakāpieni, nosēdušās
plāksnes, grūtības
skolā iekļūt ar ratiņiem – tā būs pagātne. Pie skolas
tiks ieklāts bruģis
un izveidotas divas
uzbrauktuves, lai mūsu izglītības iestādē var iekļūt gan cilvēki ar kustību traucējumiem, gan māmiņas ar ratiņiem,» stāsta skolas direktores vietnieks Viktors Griščenko, kurš uzrauga visus darbus, lai, kā pats saka, nauda nav izmesta vējā. Skolā tiek
remontēts arī mājturības un tehnoloģiju kabinets. Direktores vietnieks gan atzīst, ka
ar to nesokas tik labi. «Konkursos uzvar firmas, kuras gatavas visu izdarīt par lētāku
samaksu, līdz ar to mums lielāka uzmanība jāpievērš kvalitātei. Mazliet cīnāmies ar
to, lai viss tiek izpildīts pēc mūsu prasībām un tā, kā paredzēts. Nepilni 19 tūkstoši
latu nav maza nauda, tāpēc gribam saņemt to, kas pienākas,» uzsver V.Griščenko.
6. vidusskolas baseina direktors
Alfrēds Holsts stāsta, ka baseinā
nomainītas flīzes 50 kvadrātmetru
platībā, vēl tiks remontētas dušas,
ģērbtuves, bet šobrīd tiek slīpētas
flīzes ap baseinu. «Cilvēki vienmēr
grib uzturēties patīkamā vidē, tas
attiecas arī uz peldbaseinu, tieši
tāpēc, cik iespējas atļauj, cenšamies
to uzlabot,» nosaka direktors. Vēl
līdz septembrim plānots veikt peldbaseina ūdens un kanalizācijas inženiertīklu remontu. Tāpat celtnieki strādā arī
vidusskolas gaiteņos, bet pirmajā stāvā notiek kapitālais remonts trijos mācību
kabinetos – divos vēstures un angļu valodas –, arī skolas ēdnīcas priekštelpā.
Uzlabojot energoefektivitāti, tiek pabeigta skolas siltināšana, proti, siltināts
tiek atlikušais ēdnīcas un sporta zāles korpuss. Tagad būs nosiltināta visa skola.
Patīkams pārsteigums gaidāms 3. pamatskolas skolēniem – tur pilnībā rekonstruēta un pārveidota skolas garderobe. «Līdz
šim katrai klasei pagrabstāvā bija tāds
kā savs «stūrītis» – tumšs, neērts un arī
nedrošs,» stāsta Izglītības pārvaldes speciālists Andris Baltais. Jaunā garderobe ir
plaša un ērta. Bet to, kas notiek garderobē, varēs redzēt caur lielajiem logiem, kuri
iestikloti 1. stāva gaiteņa arkās. Rekonstruējot telpas, pagrabstāvā arī izdevies
ierīkot jaunu darbmācības kabinetu.

Foto: Anna Būmane
Šogad vienīgais pašvaldības bērnudārzs, kurā tiek veikti vērienīgi remontdarbi, ir «Lācītis» – tur nosiltināta fasāde un rekonstruēts jumts. «Lācītis» ir viena no vecākajām pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēm – darbojas no
1966. gada –, taču nopietns remonts tajā nav bijis kopš 80. gadiem, tāpēc nu vadītāja un darbinieki priecājas par
pārmaiņām un zina, ka arī audzēkņu vecāki tās novērtēs. Iestādes vadītāja Ilze Strautniece stāsta, ka celtnieki
strādā pēc labākās sirdsapziņas. «Ziemā ēkai bija lieli siltuma zudumi, nu ceram, ka problēma būs atrisināta,» tā
vadītāja. Paralēli arī iekštelpās veikti uzlabojumi – kā norāda «Lācīša» vadītāja, izremontētas divas ģērbtuves, tajās
nomainīti arī garderobes skapīši, bet virtuvē – elektroinstalācija. «Būs skaisti,» tā I.Strautniece.
Gandrīz droši var apgalvot, ka pirmsskolas izglītības iestādes
«Rotaļa» bērni septembrī gribēs vairāk sporta nodarbību.
Šobrīd pārmaiņas notiek sporta zālē. No jumta «pazudis»
stikla kupols, kas lietus laikā sagādāja nepatīkamus mirkļus.
Tagad tur ir iekārtie griesti. Zāles gala sienām izņemti lielie
logi, kas ziemā pa spraugām laida iekšā aukstumu, bet vasarā nevarēja tos atvērt, lai telpu izvēdinātu. Zālei ielikti mazāki logi, bet skolotājas kabinetā izveidotas durvis uz balkonu.
«Tagad sporta zāle būs gaiša un arī silta. Līdz šim šeit ziemā
bija ļoti auksti, gar lielo logu malām pūta vējš. Nepatīkami,»
tā direktores vietniece Alla Doļa, piebilstot, ka izremontēta
arī bērnudārza saimniecības noliktava. Nākamgad «Rotaļā»
turpināsies darbi rekonstrukcijas projekta gaitā.

Izglītības iestāžu remontiem atvēlētā nauda (Ls)
Pirmsskolas iestādes ~ 265 tūkstoši
Vispārizglītojošās skolas ~ 464 tūkstoši
Bērnu un jauniešu centrs «Junda» ~ 37 tūkstoši
Speciālās skolas ~ 59 tūkstoši
Mākslas skola ~ 17 tūkstoši
Izglītības pārvalde ~ 5 tūkstoši

Bērnudārza «Kamolītis» bērni jau priecājas par krāsainām lapenītēm. Šajā iestādē četrām no 12 lapenītēm nomainīts jumts un
ieklāta jauna dēļu grīda. Nākamgad darbs tiks turpināts. Iestādes
vadītājas vietniece Vera Meize stāsta, ka veikti arī citi ieplānotie
remontdarbi. Dārziņā izremontētas trīs garderobes, sešās grupiņās un trīs gaiteņos nomainītas durvis, trīs grupās ieklāts jauns
grīdas segums – linolejs, bet pavisam drīz tiks noslīpēts parkets
gaitenī un divos kabinetos. Darbi bērniem netraucējot.

Četrās pilsētas skolās, tostarp Jelgavas Valsts ģimnāzijā, vērienīgi remontdarbi notiek mājturības un
tehnoloģiju mācību kabinetos. Valsts ģimnāzijas
direktores vietnieks Nikolajs Eižvertiņš atzīst: līdz
galarezultātam vēl tālu, taču šīs telpas «brēca» pēc
remonta. «Ar šo kabinetu bija problēmas – te ir
augsts gruntsūdens līmenis, līdz ar to diezgan regulāri tas noplūda. Sienas no tā sabojātas, darbgaldi
un mēbeles vēl bija saglabājušās no 80. gadiem.
Drūms skats, bet nu būs pavisam citādi,» stāsta
N.Eižvertiņš. Pagrabstāvā sakārtota meliorācijas
sistēma. Divās telpās tiks ierīkotas darbnīcas kokapstrādei un metālapstrādei. Kabineti tiks aprīkoti ar
jaunākajiem darbgaldiem, ēvelēm, frēzēm, virpām.
Jāpiebilst, ka uz Valsts ģimnāziju praktiskās iemaņas
nāks apgūt arī Spīdolas ģimnāzijas puiši.

Jelgavas 2. pamatskolā tumšo poligrānu un koku, kas klāja
aktu zāles sienas un
griestus, palēnām
nomaina dzeltenīgi
zaļa krāsa. «Deviņdesmitie gadi ar savu
modi – koku un poligrānu apdari – pagājuši. Tagad ir citi laiki,
citas prasības. Nu mums būs gaiši un mūsdienīgi,» saka skolas
direktores vietniece Uļjana Juričuka. Aktu zāles remonts ir vērienīgākais darbs šajā skolā. Tiklīdz tiks pabeigts zāles griestu un
sienu remonts, tiks mainīts parkets. «Vecais vairākās vietās no
slodzes jau sāk celties uz augšu, kļuvis nelīdzens, tāpēc mums
atvēlēti līdzekļi arī jaunam parketam,» tā vietniece. Paralēli
pašu skolas darbinieku spēkiem izremontēta klase, kur mācās
piecgadnieki un sešgadnieki, svešvalodas un mājturības kabinets meitenēm un divi direktora vietnieku kabineti.
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Brauks uz FIBA čempionātu

BK «Jelgava» komanda – Kristaps
Kanbergs, Edgars
Krūmiņš, Lauris Mizis un Sandis Silavs
– no 23. līdz 26. augustam piedalīsies
pirmajā FIBA pasaules čempionātā
3x3 basketbolā. Šo iespēju viņi ieguva,
kļūstot par pirmā Latvijas čempionāta
3x3 basketbolā čempioniem PRO grupā
– finālā ar 15:12 uzveikta «Jūrmala/Fēnikss». E.Krūmiņš atzīts arī par čempionāta vērtīgāko spēlētāju. Jāpiebilst, ka
U-18 grupā komanda «Paldies» – Oskars
Liepiņš un Uvis Strogonovs, kā arī Kristaps Pļavnieks un Sandis Ceplītis – ieguva
2. vietu, piekāpjoties ventspilniekiem.

Uzņems lietuviešu jauniešus

No 22. līdz 26. augustam Jelgavā notiks
projekta «Veseli jaunieši» otrā nometne,
kurā 90 jaunieši vecumā no 11 līdz 13
gadiem – pa 45 no Jelgavas un Šauļiem
– izzinās veselīga dzīvesveida noslēpumus. Sporta servisa centra projektu vadītāja Guna Trukšāne stāsta, ka nometnē
plānotas dažādas fiziskās aktivitātes – futbola treniņi, sacensības futbola tehnikas
elementu izpildē, daudzveidīgas stafetes,
galda spēļu turnīri, rīta vingrošana –, izglītojošas aktivitātes, piemēram, lekcijas
par veselīgu dzīvesveidu, godīgas spēles
principu ievērošanu, kā arī kultūras aktivitātes, kas notiks Piena, maizes un medus
svētku laikā. Jāatgādina, ka projektu
īsteno Sporta servisa centrs sadarbībā ar
jaunatnes futbola centru «Jelgava».
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sports
Veiksmīgi turpina cīņu

Latvijas U-18 puišu basketbola izlase
Eiropas junioru čempionātā izkļuvusi
no apakšgrupas un turpina dalību
turnīra otrajā posmā, kur jātiekas
ar Krievijas, Horvātijas un Slovēnijas
izlasēm. Četras labākās šīs kārtas
vienības kvalificēsies ceturtdaļfinālam. Latvijas izlase no apakšgrupas
izkļuva ar divām uzvarām (pret
Turciju 73:65 un Franciju 58:54)
un vienu zaudējumu (Bulgārijai ar
58:69). Jāpiebilst, ka izlasē spēlē divi
jelgavnieki
– Rihards
Adiņš un
Česlavs
Mateikovičs.

Londonā – divas medaļas

Noslēgušās Londonas Olimpiskās
spēles, un Latvijai
tajās divas medaļas
– zelts BMX braucējam Mārim Štrombergam, kurš kļuvis par divkārtēju olimpisko
čempionu, un bronza pludmales volejbola
duetam Jānim Šmēdiņam un Mārtiņam
Pļaviņam. Olimpiādē tāllēcēja Ineta Radeviča
ieguva 4. vietu, modernā pieccīņniece Jeļena
Rubļevska un šķēpmetēja Madara Palameika
– 8. vietu, bet 9. vieta desmitcīņniecei Laurai
Ikauniecei un otrajam mūsu pludmales volejbola pārim Aleksandram Samoilovam un
Ruslanam Sorokinam. Pārējie Latvijas sportisti labāko desmitniekā neiekļuva. Latvija ar
vienu zelta un vienu bronzas medaļu valstu
kopvērtējumā ierindojas 49. vietā.

Airētāji gatavojas Latvijas čempionātam
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 18. augustā, pulksten 10 Lielupē Pasta salas
bāzē notiks Jelgavas čempionāts pieaugušajiem smaiļošanā un kanoe airēšanā, un tajā
piedalīsies sportisti, sākot no
15 gadu vecuma. Šīs sacensības vienlaikus ir gan kā lokāla
mēroga eksāmens Jelgavas airēšanas bāzēm – BJSS un «KC»
–, gan kā treniņš pirms gaidāmā Latvijas čempionāta.
Kluba «KC» trenere Maija Actiņa norāda, ka čempionātā sacensības notiks
gan vieniniekiem, gan divniekiem, gan
četriniekiem 200 metros smailītēs un
kanoe. Viņa lēš, ka tajā varētu būt ap
40 dalībnieku.
Šis čempionāts ir arī kā treniņš pirms
Latvijas čempionāta pieaugušajiem,
kas notiks no 24. līdz 26. augustam
Limbažos. «Ņemot vērā mūsu airētāju
rezultātus Latvijas olimpiādē, kas notika
jūlija sākumā, čempionātā uz medaļām
ceram atsevišķās 200 metru distancēs
un četriniekos, jo olimpiādē smailīšu
četrinieki startēja tikai vienā distancē,

Marks Ozolinkevičs un Rūdolfs Nartišs ir pārliecinoši līderi junioru vecuma grupā, airējot gan pa vienam, gan divniekā, bet jau nākamgad puiši pāries U-23
grupā un cīnīsies ar pretiniekiem, kas ir vecāki un pieredzējušāki par viņiem.

Foto: Anna Būmane
bet kanoe četrinieki olimpiādē vispār
nevarēja startēt,» norāda M.Actiņa.
Jāpiebilst, ka iekšējais čempionāts jau
notika starp Jelgavas junioru vecuma airētājiem (18 gadi un jaunāki). «Tā mums
ir jau tradīcija vairāku gadu garumā un kā
punkts uz i sezonas izskaņā, slēgtās sacensībās noskaidrojot labākos starp sporta skolas
un kluba «KC» audzēkņiem,» tā BJSS
trenere Lelde Laure. Jāpiebilst, ka juniori
sacentās 500 un 3000 metru distancēs, turklāt daži no viņiem piedalīsies arī pieaugušo
čempionātā. «Marks Ozolinkevičs, Rūdolfs
Nartišs un Karīna Laure pēdējo gadu ir

juniori un jau nākamajā sezonā startēs U23 grupā,» norāda trenere. Viņa rezultātus
vērtē kā labus un atbilstošus sportistu
spējām – Jelgavas čempionāta uzvarētāji
arī starptautiskās sacensībās apliecina, ka
ir konkurētspējīgi. Turklāt ir vēl kāds pluss
– rīkojot vietējo čempionātu, audzēkņiem ir
iespēja sevi salīdzināt ar citiem. «Junioru
čempionātā piedalījās vairākas meitenes,
kuras ir gadu jaunākas – dzimušas 1998.
gadā – un saskaņā ar Latvijas noteikumiem
juniores būs tikai nākamgad. Savās sacensībās mēs tomēr dodam meitenēm iespēju
startēt kopā ar lielajām,» piebilst L.Laure.

Jelgavas čempionāta junioriem
smaiļošanā un kanoe airēšanā rezultāti
Distance		
Smaiļošana
500 m 1. Karīna Laure
2. Aina Tomsone
3. Baiba Petrovska
1. Karīna Laure, Daiga Liepiņa
2. Eva Pričiņa, Aina Tomsone
3. Baiba Petrovska, Gunta Zeile
1. Marks Ozolinkevičs
2. Rūdolfs Nartišs
3. Filips Ozolinkevičs
1.Marks Ozolinkevičs, Rūdolfs Nartišs
2. Filips Ozolinkevičs, Rinalds Lasmanis
3. Kārlis Šorecs, Emīls Budrēvics («KC»)
3000 m 1. Karīna Laure
2. Daiga Liepiņa
3. Eva Pričiņa («KC»)
1. Marks Ozolinkevičs
2. Rūdolfs Nartišs
3. Rinalds Lasmanis
Kanoe airēšana
500 m 1. Kaspars Eihvalds
2. Arkādijs Jefremovs
3. Deivs Predibailo
1. Arkādijs Jefremovs, Kārlis Rušmanis
2. Boriss Lonskis un Dmitrijs Bazarnijs
3. Miks Galvanovskis un Deivs Predibailo («KC»)
3000 m 1. Kaspars Eihvalds
2. Arkādijs Jefremovs
3. Kārlis Rušmanis

 Ilze Knusle-Jankevica

Jāpiebilst, ka svētdien «Rullītī» trīs veik- maksa par autostāvvietu būs lats.
valde un Jaunatnes tehnisko sporta veidu
sminiekiem būs iespēja izbraukt ar sporta
Tehnisko sporta veidu svētkus organizē centrs, atbalsta «Drifta Gateris», Jelgavas
Svētdien, 19. augustā, no pulkkartingu. «Tos mēs noskaidrosim jaunizvei- LLU Tehniskās fakultātes studentu pašpār- dome, Sporta servisa centrs un citi.
sten 10 sporta un atpūtas komdotajā Zemgales Olimpiskā centra kartinga
pleksā «Rullītis» notiks Tehnisko
trasē,» skaidro organizators. Visu nedēļu
sporta veidu svētki Jelgavā.
līdz 18. augustam ikviens brīvprātīgais, cik
Autoorientēšanās – komandas sporta veids. Autoorientēšanās sacensībās var piedalīties ar visiem trans«Jaunums šogad ir skill drifts
naudas maks atļauj, var izbraukt uz laiku
portlīdzekļiem. Šeit svarīgākais nav ātrums, bet gan īsākā un pareizākā maršruta izplānošana.
– te galvenais ir nevis liela jauda
ar kartingu, un trīs ātrākie varēs TehnisĀtruma aplis – braukšanas prasmju, veiklības un trajektorijas izjušanas apvienojums, kurā ir redzams, cik
un maksimāls ātrums, bet gan
ko sporta veidu svētku laikā jau «Rullītī»
labi un droši auto vadītājs prot vadīt savu auto.
braucēja tehnika un precizitāte,
izbraukt ar sporta kartingu.
Dragreiss – paātrinājuma sacensības ar startu no vietas un finišu gaitā noteikta garuma distancē. Pieņemtie
jo jāizbrauc trase ar šķēršļiem
Dalības maksa sporta svētkos ir 2,50
standarti distances garumam ir astotdaļjūdze (201,168 metri) un ceturtdaļjūdze (402,336 metri), bet sacenun figūrām, turklāt nezaudēlati, ja dalībnieks sacensībām reģistrēsības var notikt arī cita garuma distancēs. Dragreisa sacensības notiek slēgtās trasēs.
jot sānslīdi,» stāsta pasākusies līdz 19. augustam mājas lapā www.
Skill drifts – disciplīna braukšanai sānslīdē pa trasi ar šķēršļiem un figūrām. Par katru neizbraukto figūru vai
ma organizators Jānis Kuķis.
rullitis.lv. Ja reģistrēsies sacensību
nogāzto konusu braucējam tiek atņemti punkti. Galvenais – braucēja tehnika un precizitāte.
dienā, maksa – pieci lati. Savukārt skaDrifts – autošosejas paveids, kurā rezultāts tiek vērtēts pēc tādiem kritērijiem kā leņķis, ātrums, josla, prezenŠogad svētkos programmā iekļautas tītājiem ieejas maksa būs viens lats, arī
tācija. Būtībā tā ir automašīnas kontrole vadāmā sānslīdē. Tā ir braukšanas tehnika, kad braucējs trasē cenšas
tādas disciplīnas kā auto orientēšanās,
ieņemt joslu, no kuras automašīnu varētu pakļaut vadāmai sānslīdei pie pēc iespējas lielāka ātruma.
Kalendārs
ātruma aplis, mini dragreiss, skill drifts,
Auto izdzīvošana – netradicionāls tehniskais sporta veids, kurš notiek slēgtā zemes trasē ar automašīnām,
drifts un auto izdzīvošana. J.Kuķis norāda, Pulksten 10 Reģistrēšanās Pulksten 16 Skill drifts
kas vairs nevar piedalīties ceļu satiksmē. Par sacensības uzvarētāju kļūst tas, kurš pēdējais paliek braucošs.
Pulksten
11
Autoorientēšanās
Pulksten
17
Drifts
ka vispopulārākās ir dragreiss, drifts un
Galvenie noteikumi – nedrīkst triekties auto vadītāja durvīs, kā arī aizliegts taranēt stāvošu automašīnu.
Pulksten 13 Ātruma aplis
Pulksten 20 Auto izdzīvošana
auto izdzīvošana – tās spēj pulcēt visvairāk Pulksten 14 Mini dragreiss Pulksten 21 Apbalvošana
Parasti uzvar nevis tas, kurš brauc ātrāk, bet gan viltīgāk.
visu paaudžu skatītāju.

Vārdnīca
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Atbalstu ģimenēm piedāvā ģimenes atbalsta centra «Dialogs» speciālisti. Tiek piedāvāts labiekārtots internāts
(2 – 4-vietīgas istabiņas). Bērniem no ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu mācību līdzekļi, uzturēšanās internātā un ēdināšana bez maksas.
Dokumentu pieņemšana – līdz 31. augustam. Iepriekš sazinoties, aicinām klātienē iepazīties ar skolu un saņemt papildu
informāciju mājas lapā: www.visk.lv. Tālrunis: 63464567, 63464542, 29228885.

SIA «Abonēšanas centrs «Diena»»
piedāvā preses piegādes pastnieka darbu.
Nepilnas slodzes darbs no rīta (apm. no plkst.5 līdz
7) piecas dienas nedēļā – preses piegāde abonentiem
Jelgavā, Mātera, Stacijas, Akadēmijas, Raiņa, Pasta u.c.
apkārtējo ielu rajonā. Prasības: darbinieka dzīvesvieta
minētajā rajonā, apzinīga attieksme pret darbu, spēja
strādāt patstāvīgi, lai varētu kvalitatīvi piegādāt abonēto
presi klientiem.
Interesēties pa tālruni 26655010 vai 67063121 darba
dienās no plkst.9.30 līdz 17.30.

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Vecu, slimu cilvēku aprūpē, dārzeņu novākšanā, tirdzniecībā. Tālrunis 25965958.
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un
mūsdienu mēbeles. Tālrunis 63027358,
29659962.
Celtnieks. Varu tīrīt, labot skursteņus,
mūrīšus, plītis. Tālrunis 27478204.
Jebkādu darbu. Tālrunis 27146018.
Meklēju jebkādu darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 20328190.
Sieviete meklē darbu uz nepilnu dienu.
Varu līmēt tapetes. Tālrunis 29583672.
Bilancspējīga grāmatvede. Ir pieredze.
Tālrunis 29360505.
Elektriķis. Instalācijas. Tālrunis 28226522.
Mūrēju kamīnus, krāsnis, plītis, siltummūrus, pirtskrāsnis un skursteņus. Veicu
remontdarbus un sniedzu konsultācijas.
Izbraucu uz rajoniem. T.28893830.
Slimu un vecu cilvēku aprūpē. Ir pieredze.
Tālrunis 20420700.

Piedāvā darbu
SIA «MIA Beauty» aicina darbā manikīra,
pedikīra meistarus skaistumkopšanas
salonā «Donna Bella». Sūtiet savu CV uz
e-pastu siamia@inbox.lv vai zvaniet pa
tālruni 28245669.

Izīrē
Divistabu dzīvokli Lapmežciemā. T. 20265142.

Vēlas īrēt
Garāžu centra apkārtnē. T. 22580262.

Pērk
2 vai 3 ist. dzīvokli. T. 29772157.
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.
Nolietotus ledusskapjus no Ls 3 – 5.
Sadzīves tehniku. T.29784933.

Pārdod
Sausu alkšņu malku – maisos 40 l/Ls 1,
kastē 1 m³/Ls 25. Apkures briketes – tonna/
Ls 85 vai iepakojums (10 kg)/Ls 1. Piegāde.
Tālr.25448677
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288

Svētdien «Rullītī» – Tehnisko sporta veidu svētki

Vaiņodes internātpamatskola uzņem audzēkņus 2012./2013. mācību gadā šādās izglītības programmās:
• Pirmskolas izglītības programma (kods 01011111; 3 – 6-gadīgo apmācība);
• Pamatizglītības programma (kods 21011111);
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811).
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Kantainās ozola briketes. Cena ar piegādi
Ls 100. T.29907466
Koka dārza lapeni 12 m2 T. 20265142.
Nugabest masāžas gultu T. 27138054.
Dzīvokli ar malkas apkuri, steidzami.
T. 63028621, 22357650.
2 – ist. dzīvokli ar malkas apkuri 14 km no
Jelgavas T. 28474194.

Pateicība
Sirsnīgi pateicos Jelgavas pilsētas slimnīcas
Ķirurģijas nodaļas kolektīvam par manu
rūpīgu kopšanu un ārstēšanu, sevišķi
ķirurgam Dr. Tomaševičam!
			
Mirdza Māla

Dažādi
Dekoratīvo metālizstrādājumu ražošana
– žogi, vārti, trepes, margas. T. 27726566
Pļauju zāli. T. 25994203
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T. 25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151
un 28651582 vai ierodoties personīgi SIA
«Velis – A» jaunajās biroja telpās Sakņudārza
ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši

Līvbērzes vidusskola aicina darbā
angļu valodas skolotāju.
Prasības pretendentiem –
augstākā pedagoģiskā izglītība.
Sīkāka informācija pa tālruni 26824338.
Pieteikumu, CV un izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas iesniegt Līvbērzes pagasta pārvaldē Līvbērzē,
Jelgavas ielā 9a, vai pa e-pastu: livberzespp@
jelgavasnovads.lv līdz 2012. gada 27. augustam.
-HOJDYDVUHÙLRQÁODLVWćULVPDFHQWUV$NDGÏPLMDVLHOD-HOJDYDZZZYLVLWMHOJDYDOY

ANITA BARANOVSKA (dz. 1939. g.)
JURIS CIMERMANIS (dz. 1956. g.)
VISVALDIS POKAINIS (dz. 1928. g.)
ILMĀRS SLAKTERIS (dz. 1939. g.)
VELTA AMONTOVA (dz. 1915. g.)
LIDIJA BANUŠKO (dz. 1912. g.).
Izvadīšana 16.08. plkst. 16 Zanderu kapsētā.
RŪDOLFS MOGILS (dz. 2000. g.).
Izvadīšana 18.08. plkst. 11 no Meža
kapsētas Sēru nama uz Segļu kapsētu.
LŪCIJA MAČA (dz. 1933. g.)
ALBERTS STRODS (dz. 1935. g.)
SOFIJA RASPUTINA (dz. 1931. g.)
SARMĪTE BĪLAVA (dz. 1943. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

20. augusts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 ■ «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1466.sērija.
9.25 «Par pelēm un meliem» (ar subt.). Rom. kom. 2011.g.
11.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.20 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dok. f. 5.sērija.
12.30 «Mariss Jansons». LTV videofilma.*
13.30 «Ielas garumā».*
14.00 «Eirobusiņš».*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Šeit un tagad».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule».
Populārzinātnisks seriāls. 4.sērija.
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1466.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 3.sērija.
19.30  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 19. un 20.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Rīgas svētki 2012». Dienasgrāmata.
21.30 «Summertime – aicina Inese Galante».
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Tuvu prom savā vietā». Dokumentāla filma.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Laika dimensija».
23.45 «De facto».*
0.15 «LTV portretu izlase». Mākslinieks Ivars Mailītis.*

LTV7
7.35 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 5.sērija.
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 419.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 6.sērija.
11.35 «Izdzīvošanas māka». Dok. ser. 11.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV*.
13.15 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 4.sērija.
13.45 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 6.sērija.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 419.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Nāciju kausa izcīņa jāšanas sportā. Pārraide no
Igaunijas.*
21.10 «Lidojuma plāns».
21.40 «Motociklisti».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Baltijas jūras piekrastes. Baltijas valstis». Dok. f.
0.05 «Krējums... saldais».*
0.35 «Neskaties atpakaļ!» Mistikas drāma. 2009.g.

2.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 172.sērija.
3.30 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
4.15 «Simpsoni 18». Anim. seriāls. 3.sērija.
4.35 «Nakts joki».

21. augusts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1467.sērija.
9.25  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 19.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 20.sērija.
10.50 «Folkloras programma Klēts piedāvā…»
Mazsalacas stāsti.*
11.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.05 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 2.sērija.
13.05 «Viss notiek».*
13.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Mēness un ezers». Itālijas drāma. 2006.g.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzin. ser. 82.sērija.
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1467.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 4.sērija.
19.30  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 21. un 22.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «PSRS pēdējās dienas». Dokumentāla filma.
23.05 Nakts ziņas.
23.20  «60.gadu leģendārās pludmales». Dok. f. 3.sērija.
0.10 «LTV portretu izlase». Dziedātājs Aleksandrs Antoņenko.*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 6.sērija.
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 420.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 7.sērija.
11.35 «Izdzīvošanas māka». Dok. ser. 12.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 5.sērija.
13.45 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 7.sērija.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 420.sērija
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Atlases spēle basketbolā vīriešiem.
Latvija – Nīderlande.
21.40 «Autosporta programma nr.1».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija: Post scriptum».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Tavs auto».
23.40 «Motociklisti».*

LNT

LNT

6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 14.sērija.
10.05 «Ēdelveisu kaklarota». Melodrāma. 2009.g.
12.00 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 6.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 2.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 106. un 107.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 113.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Izbalsošana.
22.00 «Neviena lieka vārda». Krimināldrāma. 2001.g.
0.25 «Doktora Parnasa iedomu pasaule». Fantāzijas
piedzīvojumu filma. 2009.g.
2.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 106. un 107.sērija.
4.35 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 14.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 113.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 15.sērija.
10.00 «Mūža sapnis». Melodrāma. 2009.g.
11.55 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 7.sērija.
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Dienasgrāmata.
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 3.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 108. un 109.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 114.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Vasara Norsundā». Vācijas melodrāma. 2008.g.
22.30 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Izbalsošana.*
23.55 «Neviena lieka vārda». Krimināldrāma. 2001.g.
2.05 «Ekstrēms tuvplānā».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 108. un 109.sērija.
4.35 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 15.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 114.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 3». 3.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 130.sērija.
6.45 «Samsons un Neons». Anim. ser. 75. un 76.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 34.sērija.
7.45 «Bakugani 3». Anim. ser. 4.sērija.
8.05 «Simpsoni 18». Anim. ser. 2. un 3.sērija.
9.00 «Deju filma». Komēdija.
10.20 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ar gardu muti».*
11.35 «Māmiņu klubs».*
12.05 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 81.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 37.sērija.
13.40 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls. 35.sērija.
14.10 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 418. – 420.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 172.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 65.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Gandrīz ideāls randiņš». 25.sērija.
21.20 «Kobra 16». Seriāls. 7.sērija.
22.15 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 236.sērija.
23.10 «Slepenie sakari». ASV seriāls. 4.sērija.
0.05 «Dzīve uz Marsa». Seriāls. 15.sērija.
1.00 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 3.sērija.
2.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 130.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 3». 4.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 131.sērija.
6.45 «Samsons un Neons». Anim. ser. 77. un 78.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 35.sērija.
7.45 «Bakugani 3». Anim. ser. 5.sērija.
8.05 «Simpsoni 18». Anim. ser. 4. un 5.sērija.
9.00 «Īkstīši». Piedzīv. f. ģim.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ņujorkas karalis 2». 47. un 48.sērija.
12.05 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 82.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 38.sērija.
13.40 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 36.sērija.
14.10 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 421. – 423.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 173.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 66.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Gandrīz ideāls randiņš». 26.sērija.
21.20 «C.S.I. Lasvegasa 12». Seriāls. 253.sērija.
22.10 «Mūsdienu Latvijas garša». 8.raidījums.
22.45 «Mahinatori 2». Seriāls. 15.sērija.
23.40 «Dzīve uz Marsa». Seriāls. 16.sērija.
0.35 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 4.sērija.
1.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 131.sērija.
2.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 173.sērija.
3.10 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
3.55 «Ņujorkas karalis 2». Seriāls. 47. un 48.sērija.

tv programma
4.40 «Nakts joki».

22. augusts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1468.sērija.
9.25  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 21.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 22.sērija.
10.50 «No bitēm neko nevar zināt. Videostāsts par aktrisi
Veltu Līni» (ar subt.). LTV videofilma.
11.50 «Kopā» (ar subt.).*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jauna nedēļa».*
13.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Kultūrzīmes – Jānis Greste». Dok. f. 1. un 2.daļa.
14.55 «Mans zaļais dārzs».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas seriāls. 25.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1468.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 5.sērija.
19.30  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 23.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «Vertikāle».*
0.15 «LTV portretu izlase». Rakstniece Inga Ābele. 2008.g.

LTV7
7.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 7.sērija.
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 421.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 8.sērija.
11.35 «Izdzīvošanas māka». Dok. ser. 13.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija: «Post
scriptum»*.
13.15 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 6.sērija.
13.45 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 8.sērija.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. ser. 13.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 421.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pasaules kausa izcīņas posms jāšanas sportā.
Pārraide no Lietuvas.
21.10 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
22.10 «The Verve» koncerts*.
22.40 «Zuši». Dokumentāls filma.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.40 «Ātruma cilts».
0.10 «Mafijas klans». Seriāls. 24.(noslēguma) sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 16.sērija.
10.00 «Cillertāles mežs». Melodrāma. 2008.g.
11.55 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 8.sērija.
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Dienasgrāmata.
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 4.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 110. un 111.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 115.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Džons Q». ASV krimināldrāma. 2002.g.
22.55 «Ilgais vakara skūpsts». Krimināldrāma. 1996.g.
1.10 «Galīgā diagnoze». ASV trilleris. 1992.g.
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 110. un 111.sērija.
4.35 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 16.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 115.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 3». 5.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 132.sērija.
6.45 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 1.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 36.sērija.
7.45 «Bakugani 3». Anim. ser. 6.sērija.
8.05 «Simpsoni 18». Anim. ser. 6. un 7.sērija.
9.00 «Bezpalīdzīgā». Komēdija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ņujorkas karalis 2». 49. un 50.sērija.
12.05 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 83.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 39.sērija.
13.40 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls. 37.sērija.
14.10 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 424. – 426.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 174.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 67.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Gandrīz ideāls randiņš». 27.sērija.
21.20 «Neticamie itāliešu piedzīvojumi Krievijā» (ar subt.).
Krievijas un Itālijas komēdija. 1974.g.
23.20 «Kinomānija».
23.55 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Seriāls.
1.55 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 5.sērija.
2.45 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 132.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 16. augusts
3.25 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 174.sērija.
4.10 «Ņujorkas karalis 2». Seriāls. 50.sērija.
4.30 «Nakts joki».

23. augusts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1469.sērija.
9.25  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 23.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 24.sērija.
10.50 «Piezīmes uz albuma lapām». Triptihs par dzimtām
Kuldīgas novadā (ar subt.).*
11.20 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
11.50 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.00 «De facto» (ar subt.).*
13.30 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Zebra».*
14.10 «Tiksimies Tartu».*
14.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Mēnesslācis». Animācijas seriāls. 26.sērija.
16.27 Atjaunotā versija. «Puķu Ansis». Animācijas filma.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1469.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 6.sērija.
19.30  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 25.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Pieslēdzies, Latvija!»
21.15 «Neatkarība kā māksla». LTV videofilma.
22.15  «Izsauciet vecmāti!» Seriāls. 4.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Šeit un tagad».
0.10 «LTV portretu izlase». Aktrise Guna Zariņa.*

LTV7
7.35 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 422.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 9.sērija.
11.35 «Izdzīvošanas māka». Dok. ser. 14.sērija.
12.30 «The Verve» koncerts*.
13.00 «Robotāda». Dokumentāls filma.
13.15 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 7.sērija.
13.45 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 9.sērija.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. ser. 14.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 422.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Makšķerē ar Olti!»
20.00  «Māte Indija». Dokumentāla filma. 2011.g. 1.sērija.
21.00  «Džastina Bībera koncerts Oslo». Dok. f.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV: «Cilvēki,
darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Pilnīgs motokross».
23.40 Pludmales volejbola apskats.
0.10 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 17.sērija.
10.00 «Vieta zem saules». Melodrāma. 2009.g.
11.55 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 9.sērija.
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Dienasgrāmata.
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 5.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 112. un 113.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 116.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Mentālists 3». ASV seriāls. 23.sērija.
21.30 «Viņpus». ASV un Kanādas seriāls. 10.sērija.
22.35 «Vienpadsmitā stunda». ASV seriāls. 10.sērija.
23.30 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 10.sērija.
0.30 «Džons Q». ASV krimināldrāma. 2002.g.
2.25 «Ekstrēms tuvplānā».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 112. un 113.sērija.
4.35 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 17.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 116.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 3». 6.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 133.sērija.
6.45 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 2.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 37.sērija.
7.45 «Bakugani 3». Anim. ser. 7.sērija.
8.05 «Simpsoni 18». Anim. ser. 8. un 9.sērija.
9.00 «Vērtīgais pērtiķēns». Ģim. kom.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ņujorkas karalis 3». 51. un 52.sērija.
12.05 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 84.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 40.sērija.
13.40 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 38.sērija.
14.10 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 427. – 429.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 175.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 68.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Gandrīz ideāls randiņš». 28.sērija.

21.20 «Atradējs». Seriāls. 12.sērija.
22.15 «Likumam paklausīgs pilsonis». Drāma. 2009.g.
0.15 «Dzīve, kuras nebija». ASV mistikas drāma. 2004.g.
2.05 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 6.sērija.
2.55 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 133.sērija.
3.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 175.sērija.
4.20 «Ņujorkas karalis 3». Seriāls. 52.sērija.
4.40 «Nakts joki».

24. augusts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 19.sērija.
9.25  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 25.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 26.sērija.
10.45 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 13.(noslēguma) sērija.
11.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.00  «60.gadu leģendārās pludmales». Dok. f. 3.sērija.
12.50 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
13.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.05 «Lai ko likten’s plecos veltu...» 3.daļa Tas mūs
nesalieks. LTV videofilma.
14.35 «Sveika, Robij!» Seriāls. 6.sērija.
15.25 «Lai dzīvo bērni! 6». Dokumentāla filma.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15 Atjaunotā versija. «Vanadziņš». Animācijas filma.
16.30 Atjaunotā versija. «Si-si-dra». Animācijas filma.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 19.sērija.
17.55 «Pieslēdzies, Latvija!»*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Viļa Vītola likteņa dārzs» (ar subt.). LTV videofilma.
19.30  «Dabas diženās pārvērtības». BBC dokumentāla
daudzsēriju filma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Top Latvijas Likteņdārzs!»
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «Neatkarība kā māksla». LTV videofilma.

LTV7
7.35 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 423.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 10.sērija.
11.35 «Izdzīvošanas māka». Dok. ser. 15.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.45 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.40 «Mežonīgās sirdis 5». Seriāls. 10.sērija.
16.35 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
17.25 «Tavs auto».*
17.55 Tiešraide! Atlases spēle basketbolā vīriešiem.
Gruzija – Latvija.
20.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.30 «Zveja» (ar subt.).
21.00 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
22.55 «Tirgoņi» (ar subt.). Melodrāma. 2004.g. 3. un 4.sērija.
0.50 31.pasaules Nākotnes cirka festivāls.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 18.sērija.
10.00 «Mīlas upe». Melodrāma. 2003.g.
11.55 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 10.sērija.
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Dienasgrāmata.
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 6.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 114. un 115.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 117.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.30 «Viltus līgums». Krimināldrāma. 1999.g.
22.40 «Minesotas izjūta». Romantiska komēdija. 1996.g.
0.45 «Ilgais vakara skūpsts». Krimināldrāma. 1996.g.
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 114. un 115.sērija.
4.35 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 18.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 117.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 3». 7.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 134.sērija.
6.45 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 3.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 38.sērija.
7.45 «Bakugani 3». Anim. ser. 8.sērija.
8.05 «Simpsoni 18». Anim. ser. 10. un 11.sērija.
9.00 «Dabīgā lielumā». Komēdija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ņujorkas karalis 3». 53. un 54.sērija.
12.05 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 85.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 41.sērija.
13.40 «Sarkanais suns Klifords». Anim. seriāls. 39.sērija.
14.10 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 430. – 432.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 176.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 69.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Smokings». ASV piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.40 «Viss, kas tev ir». ASV sporta drāma. 2006.g.
2.25 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 7.sērija.
3.10 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 134.sērija.

TV programma

Ceturtdiena, 2012. gada 16. augusts
3.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 176.sērija.
4.35 «Nakts joki».

25. augusts, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Mēnesslācis». Anim. ser. 26.sērija.
8.47 Atjaunotā versija. «Puķu Ansis». Animācijas filma.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 9.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mans zaļais dārzs».
11.30  «Izsauciet vecmāti!» 4.sērija.
12.30 «Top Latvijas Likteņdārzs!»*
15.25 «Folkloras programma Klēts piedāvā…» Mazsalacas stāsti.*
16.25 «Pieslēdzies, Latvija!»*
16.30 «Nākotnes parks».*
16.45  «Dabas diženās pārvērtības» (ar subt.). 4.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».*
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Rīgas svētki 2012. Rīgas mīļdziesmas».
Dailes teātra aktieru koncerts.
22.05 «Divi mīļotie». Francijas romantiska komēdija. 2011.g.
23.55 Nakts ziņas.
0.05 «Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī 2012».

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 Pludmales volejbola apskats.*
13.30 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.25 «Māte Indija». Dokumentāla filma.
16.25 «Viss tevis dēļ, Vika!» (ar subt.). 2011.g. 3. un 4.sērija.
18.05 31.pasaules Nākotnes cirka festivāls.*
19.30 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 1.sērija.
20.00 Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2012.
21.00 «Izdomātā dzīve». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
23.05 «Lidojuma plāns».*
23.35 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 2.sērija.

LNT
6.05 «Amerikas ekstrasensu cīņas». 8.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts.
9.10 «TV veikala skatlogs».
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Brīnumu veikals». Ģim. komēdija.
12.20 «Viltus līgums». Krimināldrāma.
14.35 «Detektīve Veronika Marsa 2». ASV seriāls. 10.sērija.
15.35 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2». Seriāls. 8.sērija.
16.30 «Surikāti». Lielbritānijas dokumentāla filma. 2008.g.
18.10 «Maskas dēls». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
20.00 LNT ziņas; sporta un laika ziņas.
20.30 «Labāk vēlu nekā par vēlu». Rom. kom. 2003.g.
23.05 «Atklājums». ASV trilleris. 1994.g.
1.35 «Minesotas izjūta». Romantiska komēdija. 1996.g.
3.20 «Brīnumu veikals». Ģimenes komēdija. 2007.g.
4.55 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 3». 8.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 135.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 4». 15. un 16.sērija.
7.25 «Leons». Anim. ser. 2.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 3.sērija.
8.10 «Mūmija». Anim. ser. 7.sērija.
8.40 «Gormiti». Anim. ser. 23.sērija.
9.00 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.30 «Dinozauru mednieki 5». 3.sērija.
11.25 «Gandrīz ideāls randiņš». 25. un 26.sērija.*
13.20 «Kinomānija».
13.55 «Televeikala skatlogs».
14.10 «Pēc sērkociņiem» (ar subt.). Komēdija. 1980.g.
16.05 «Smokings». ASV piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
18.00 «Montieris». ASV komēdija. 1996.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Čārlija eņģeļi 2». ASV komēdija. 2003.g.
22.20 «Atriebjot Andželo». ASV kriminālkomēdija. 2002.g.
0.20 «Atmaksa». ASV fantastikas trilleris. 2003.g.
2.30 «Sinoptiķis». ASV komiska drāma. 2005.g.
4.05 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 8.sērija.
4.50 «Nakts joki».

26. augusts, svētdiena
LTV1
8.05 «Laika dimensija».*
8.35 Atjaunotā versija. «Vanadziņš». Anim. f.
8.50 Atjaunotā versija. «Si-si-dra». Anim. f.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 10.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzin. ser. 83.sērija.
10.30 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule». 5.sērija.
11.00 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*

15.55 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.25 «Eirobusiņš».
16.55 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dok. f. 6.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». Uz sava zara.
18.50  «Drosme mīlēt» (ar subt.). Melodrāma. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Rošvilu māja. Māja mantojumā» (ar subt.).
Vēsturiska daudzsēriju drāma. 5.sērija.
23.30 Nakts ziņas.
23.40 «Pollija Ādlere». Romantiska komēdija. 2006.g.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2012.*
13.20 «Izdomātā dzīve». Romantiska komēdija. 2006.g.
15.20  «Džastina Bībera koncerts Oslo». Dok. f.
16.30 Pludmales volejbola apskats.*
17.00 «Tirgoņi» (ar subt.). Melodrāma. 2004.g. 3. un 4.sērija.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Viss tevis dēļ, Vika!» (ar subt.). 3. un 4.sērija.
21.10  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 9.sērija.
22.00 «Pretpoli pievelkas». Romantiska komēdija. 2002.g.
23.30 «Motociklisti».*
24.00 «Baltijas jūras piekrastes. Polija». Dok. f.

LNT
6.05 «Dzīvnieku instinkti». Izklaid. raid. 4.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
8.40 «TV veikala skatlogs».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». 7.sērija.
10.30 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). 8.sērija.
11.30 «Laimīgs un vesels».
12.05 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 6.sērija.
13.05 «Labāk vēlu nekā par vēlu». Rom. kom. 2003.g.
15.25 «Supermens. Pastardiena». Animācijas filma. 2007.g.
17.05 «Jautrā ģimenīte. Sīveru atgriešanās». Komēdija. 2004.g.
19.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Basketbols TV».
21.05 «Grāfs Monte Kristo». Piedzīvojumu filma. 2002.g.
23.50 «Cīņas klubs». Krimināldrāma. 1999.g.
2.20 «Maskas dēls». Fantāzijas komēdija. 2005.g.
3.55 «Atklājums». ASV trilleris. 1994.g.
5.30 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 3». 9.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 136.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 4». 17.sērija.
7.00 «Esi mūsu tētis». 7. un 8.sērija.
7.55 «Mūmija». Anim. ser. 8.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Ar gardu muti».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideāls randiņš». 27. un 28.sērija.*
12.50 «Paņem 100 000… ja vari».
13.50 «Televeikala skatlogs».
14.05 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.35 «Laukā no ligzdas». Romantiska komēdija. 2006.g.
16.30 «Čārlija eņģeļi 2». ASV komēdija. 2003.g.
18.25 «Neiespējamā misija 4». 6.raidījums.
19.50 TV3 ziņas.
20.00 «Zudis dzelmē». Spraiga sižeta filma. 2005.g.
22.05 «Asiņainais sports». Spraiga sižeta filma. 1988.g.
24.00 «Šons un miroņi». Šausmu komēdija. 2004.g.
1.50 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 9.sērija.
2.40 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 136.sērija.
3.20 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 17.sērija.
3.40 «Neiespējamā misija 4».

PIEDĀVĀ

VALODU KURSI JELGAVĀ
IESĀCĒJIEM UN TURPINĀTĀJIEM:

ANGĻU, FRANČU, VĀCU VALODA
IESĀCĒJIEM:

SPĀŅU VALODA

DALĪBAS MAKSA: 25 LVL/mēn.

PIESAKIES līdz 3.septembrim, Lielā iela 15-2
63021910, 29802373

www.zemgalei.lv/VALODAS

Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskola uzņem skolēnus
no 1. līdz 12. klasei
latviešu un krievu valodas plūsmā klātienē vai
neklātienē, eksternātā vai tālmācībā mācībām skolēnam
izdevīgā laikā no plkst.9 līdz 20.40, arī sestdienās,
šādās izglītības programmās:
1. Pamatizglītības programma (1. – 9. klase);
2. Mazākumtautību pamatizglītības programma (1. – 9.
klase);
3. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības
programma (1. – 7. klase);
4. Pamatizglītības sociālās korekcijas programma (8.
klase);
5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programma (10. – 12. klase);
6. Mazākumtautību vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (10. – 12. klase);
7. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā
virziena programma (10. – 12. klase).
Nepieciešamie dokumenti:
• izglītības dokuments un kopija;
• ģimenes ārsta medicīniskā izziņa;
• medicīniskā karte 026/u (izglītojamajiem līdz 18
gadiem);
• dzimšanas apliecības kopija;
• pases kopija;
• darba vietas izziņa (ja izglītojamais strādā);
• deklarētās dzīvesvietas izziņa (ja izglītojamais nedzīvo
Jelgavā).
Skolā ir māmiņu istaba, kur stundu laikā iespējams atstāt
savu mazuli auklītes uzraudzībā, skolā strādā sociālais
pedagogs un psihologs, darbojas kafejnīca, ir e-žurnāls.
Iespējams papildus apgūt lietvedību un aukles darba
pienākumus.
Uzņemšana skolā – 21., 22., 23. un 24. augustā
no plkst.9 līdz 13.
Informācijai: Skolotāju iela 8, Jelgava,
tālrunis/fakss 63021897, www.jelgava.lv/vakarskola,
vvsk@izglitiba.jelgava.lv.

Baltijas Astroloģijas skola
(Jelgavā),

reģistrācijas apliecība Nr.3360800323,

piedāvā
daudzveidīgu mācību programmu
ar iespējām apgūt astrologa profesiju,
kā arī saņemt zināšanas citos
ezotēriskos virzienos.
Tālrunis – 29379805.

Angļu valodas studija
aicina pieteikties

pozitīvu, radošu un atbildīgu

angļu valodas skolotāju
darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem.
Lūdzu sūtīt CV uz e-pasta adresi

c.sanita@inbox.lv.

Kontakttālrunis 26456942.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Vārds uzņēmējiem»
Jelgavā, Dobeles ielā 48 (2. stāvā virs veikala «Tehnoland») atvērts jauns SIA «L-nett» datortehnikas
veikals/serviss «LPComputer».

«LPComputer» Jelgavā kā mobilais datortehnikas remonts darbojas kopš šā gada janvāra, iepriekš piedāvājot
klienta tehnikas remontu pie klienta mājās vai birojā, bet, paplašinot savu darbību, atvērts servisa centrs/veikals,
kā arī papildināts pakalpojumu klāsts. Turpmāk «LPComputer.lv» piedāvā saviem klientiem šādus pakalpojumus:
• stacionāro un portatīvo datoru programmatūras konfigurācija un
optimizācija;
• ātrdarbības atjaunošana, vīrusu likvidācija; • datoru diagnostika, programmatūras instalācijas; • web lapu
izstrāde; • internetveikalu izveidošana; • SEO (web optimizācija meklētājprogrammām); • firmu logotipu
izstrāde; • dizaina grāmatas (korporatīvais stils); • vizītkaršu, veidlapu, aplokšņu, bukletu, kalendāru u.c. maketēšana; • esošu web lapu optimizācija un uzlabošana; • web lapu administrēšana un apkalpošana; • optimāla
hostinga plāna izstrādāšana un reģistrēšana; • satelīttelevīzijas iekārtu tirdzniecība; • satelīttelevīzijas iekārtu
uzstādīšana, regulēšana, diagnostika un remonts; • «Cardsharing» dekoderu tirdzniecība; • interneta pieslēgumi;
• interneta pieslēgumu konfigurācija un optimizācija; • iekārtu tirdzniecība; • jaunu un lietotu komponenšu
maiņa un tirdzniecība; • jaunu datoru komplektēšana pēc individuāla pasūtījuma; • lietotu, kvalitatīvu komplektu
tirdzniecība un piegāde; • organizāciju un privātpersonu pārstāvniecība, apkalpošana un
administrēšana sociālajos tīklos; • sociālo tīklu lapu (profilu) dizaina izstrāde, programmēšana un
izvietošana; • statistikas apkopošana, analīze un ieteikumi optimizācijai.
Izbraucam pie klientiem uz mājām vai biroju. Nepieciešamības gadījumā aizbraucam pakaļ jūsu tehnikai, kā arī
nogādājam to atpakaļ jūsu dzīvesvietā vai birojā.
Veikala/servisa darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai – no plkst.9 līdz 17; pārējā
laikā – pēc izsaukuma.
Tālrunis 25543333; 26135525; e-pasts: info@lpcomputer.lv; mājas lapa: www.lpcomputer.lv.
Mēs ne tikai varam, bet arī gribam jums palīdzēt!

AICINĀM UZ RADOŠĀM DARBNĪCĀM
20. un 23. augustā, plkst. 17.00 - 20.30

Vasara manā fotoalbumā

21. un 28. augustā, plkst. 17.00 - 20.30

Konfekšu pušķu veidošana
22. un 29. augustā, plkst. 17.00 - 20.30

Tamborēti un izšūti tērpa aksesuāri
27. augustā, plkst. 17.00 - 20.30

Viegli kopjams dārzs
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101; 63012158; fakss: 63007033,
e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv; ieva.hofmane@zrkac.jelgava.lv; www.zrkac.lv
Jelgavas 1. speciālā internātpamatskola
AICINA DARBĀ
medicīnas māsas un bērnu masieri.

«Smurfit Kappa Baltic», SIA
«Smurfit Kappa Baltic», SIA, (www.smurfitkappa.lv) ir
gofrētā iepakojuma ražošanas uzņēmums, kas šobrīd
aicina pievienoties savam draudzīgajam kolektīvam

GRĀMATVEŽA ASISTENTU(-I).
Pienākumi:
• debitoru kontrole;
• dažādu atskaišu un statistikas sagatavošana;
• ienākošo/izejošo rēķinu apstrāde;
• dokumentu arhivēšana;
• nepieciešamā atbalsta sniegšana uzņēmuma galvenajam grāmatvedim.
Prasības:
• izglītība ekonomikā, finansēs vai grāmatvedībā (var būt
pēdējo kursu students(-e));
• iepriekšēja darba pieredze grāmatvedībā;
• teicamas latviešu valodas zināšanas, labas angļu
valodas zināšanas;
• teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
• apķērīgums, spēcīga loģiskā domāšana un spēja darīt
vairākus darbus vienlaicīgi;
• vēlama iepriekšēja pieredze ar «MS Dynamics»
(«Navision»).
Uzņēmums piedāvā:
• darba vietu Jelgavā;
• iespēju pilnveidot savas zināšanas un pieredzi starptautiskā uzņēmumā;
• jaukus darba kolēģus;
• labus darba apstākļus;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Lūgums sūtīt CV līdz 20. augustam uz e-pasta adresi:
1sint@izglitiba.jelgava.lv.
Adrese: Institūta iela 4, Jelgava, tālrunis 63029794.

Jelgavas Speciālā internātpamatskola
Filozofu ielā 50

aicina darbā

sākumskolas skolotāju.
CV lūgums sūtīt uz e-pastu: sint@izglitiba.jelgava.lv.
Tālrunis uzziņām – 63021773.
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Darba laiks:
• pilna slodze.
Ja jūs šis darba piedāvājums ieinteresēja, CV un
pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi: liga.rulle@
smurfitkappa.lv līdz 2012. gada 24. augustam.
NB! Sazināsimies ar otrās atlases kārtas kandidātiem!
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 16. augustā – tango vakars. No pulksten 18 līdz 19.30 – tikšanās ar mākslinieci
Daci Runču-Štelmaheri un tango pamatsoļu apguve. Skolotāji – Aigars Strežs un Dace
Lodziņa, Argentīnas tango deju skola «Tango Sala». No pulksten 19.30 līdz 22 – koši
krāsainā milonga (tango deju vakars) «Tagad». Ieeja – pieaugušajiem Ls 0,80; studentiem,
bērniem un pensionāriem – Ls 0,40 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 17. augustā pulksten 22 – zaļumballe kopā ar Ivaru Galiņu un grupu. Biļešu
cena: pieaugušajiem – Ls 2; skolēniem un studentiem – Ls 1 (Uzvaras parkā).
 18. augustā pulksten 13 – ekskursija «Pirmoreiz Jelgavā...»: ar ko ievērojama Jelgava Latvijā, Baltijā, Eiropā un pat pasaulē. Satikšanās – Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Cena – Ls 1,50 pieaugušajiem; Ls 0,50 bērniem; pirmsskolas
vecuma bērniem – bez maksas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447.
 20. augustā pulksten 10 – pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles
audzēkņu meistarklase, kuru vadīs brazīļu izcelsmes mūziķis Tiago Loei. Ieeja
– bez maksas (Mūzikas vidusskolas zālē).
 21. augustā pulksten 15 – pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu festivāla – mūzikas radošās nometnes noslēguma koncerts. Piedalās Jelgavas
un Šauļu mūzikas skolu audzēkņi. Ieeja – bez maksas (Mūzikas vidusskolas zālē).
 25. augustā pulksten 13 – ekskursija ar autobusu pa Jelgavu gida pavadībā
«Ražots Jelgavā». Zīmīgāko Jelgavas tūrisma objektu apskate, īpaši akcentējot
ražošanas uzņēmumus. Satikšanās – Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Cena –
Ls 3 pieaugušajiem; Ls 1,25 skolēniem; pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas.
 25. augustā no pulksten 9 līdz 15 – Piena, maizes un medus svētku tirgus,
degustācijas, radošās darbnīcas, konkursi (Raiņa parkā). Pulksten 19 – piena
paku laivu regate (Lielupē pie promenādes), pēc regates – koncerti (Uzvaras
parkā).
 11. septembrī no pulksten 12 līdz 18.30 – Dzejas dienas pasākums «Dzeja
ienāk pilsētā». No pulksten 12 – grāmatu tirdziņš, no pulksten 14 līdz 16 – dzejas
lasījumi, skolēnu priekšnesumi (Driksas ielas gājēju posmā pie «Pilsētas pasāžas»);
pulksten 17 – Raiņa 147. dzimšanas dienas sapulce «Sākums» (Raiņa parkā).
 15. septembrī pulksten 16 – «Sinfonietta Rīga» un vijolnieces Vinetas Sareikas
koncerts (pārcelts no 24. marta). Programmā: A.Vivaldi «Gadalaiki», F.Šūberta
«Otrā simfonija», A.Šnelcera «A Freak in Burbank». Diriģents N.Šnē. Biļešu cena
– Ls 4; 3; 2 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 31. augustam – Daces Runčas-Štelmaheres izstāde «Tagad». Ieejas
maksa – Ls 0,80; skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 0,40 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 2. septembrim – Latvijas Mākslas akadēmijas studentu zīmējumu
izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz augusta beigām – latviešu mākslinieces Austrālijā Lidijas Dombrovskas-Larsenas gleznas «Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 9. septembrim – 1. Starptautiskā Zemgales plenēra atskaites izstāde
(galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 9. oktobrim – 1. Starptautiskā Zemgales plenēra atskaites izstāde
(Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 16. augusts

Alunāna aktieri «cīnās»
ar suņiem uz skatuves
 Ritma Gaidamoviča

«Laukā plus 32 grādi – ir ļoti
karsts, saule spīd tieši virsū, mugurā kostīms, kas nelīdzinās vasaras tērpam, taču tev jāspēlē,
un nekādas atkāpes no teksta!
Brīvdabas izrādē nav sufliera
– tev neviens nepalīdzēs. Tāpat
visu laiku ir jābūt daudzkārt
uzmanīgākam, jo nezini, vai
vējš nenogāzīs dekorācijas, vai
kāds nelūgts viesis neuzkāps uz
skatuves,» savas emocijas par
šīs vasaras brīvdabas izrādēm
atklāj Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra režisora asistents un
aktieris Andris Bolmanis.
Kamēr Ādolfa Alunāna teātra telpās
notiek vērienīgs remonts, kas nav piedzīvots kopš 1960. gadiem, aktieri nesēž
mājās. Viņi, kā jau katru vasaru, braukā
pa Latviju, iepriecinot cilvēkus ar brīvdabas izrādēm. Tiesa, aktieri atzīst, ka
šogad īsts vasaras izrāžu maratons gājis
secen, jo to ietekmējis remonts – nevar tik
brīvi piekļūt rekvizītiem un tērpiem. «Ir
pagājuši laiki, kad teātrim bija aizņemtas
teju visas piektdienas, sestdienas un vēl
svētdienas, taču mēs spēlējam,» nosaka
teātra direktors Arvīds Matisons. Šovasar
Alunāna teātra aktieri pabijuši Ulbrokā
un Jaunpilī, bet izrāde estrādes remonta
dēļ nav notikusi Kandavā. Šovasar mūsu
aktieri skatītājiem piedāvā komēdiju
«Skabarga sirdī» – izrādi, kurā aktīvi norit mīlas intrigu pīšana, vīšana, šķetināšana un risināšana. «Šī izrāde cilvēkiem
dikti patīk,» nosaka A.Bolmanis.

Šovasar Alunāna teātra aktieri brīvdabā iepriecināja ar komēdiju «Skabarga sirdī», kurā notiek mīlas intrigu pīšana, vīšana un risināšana. Notikumu epicentrā
– jauna meitene Zaiga, īsta skabarga gan valodā, gan darbos... Šo izrādi Jelgavas
Foto: no teātra arhīva
kultūras namā būs iespēja noskatīties 30. septembrī.

Pieklīst nelūgti personāži

Pārbauda meistarību

Kaut arī brīvdabas izrāžu saraksts šogad nav liels, A.Bolmanis atzīst, ka ar to
pilnīgi pieticis, jo brīvdabā spēlēt ir daudz
grūtāk nekā kultūras namā uz skatuves.
«Aktieriem jau patīk spēlēt brīvdabā, taču
tas ir liels izaicinājums. Vispirms jau klāt
nāk jauns «draugs» – mikrofons, tad daba
visādus jokus izspēlē. Kā īstā seriālā! Taču
vienlaikus tā ir iespēja pierādīt aktiera
meistarību, jo jāprot tikt galā ar neierastām, pēkšņām situācijām,» tā A.Bolmanis.
Piemēram, izrādes laikā Jaunpilī brīdī,
kad aktieris runāja savu tekstu un teica
«jaunkundze mākslinieku ar suņiem
prom raidījusi», uz skatuves uzkāpa izrādē
neieplānots personāžs – suns taksis. «Un
viņš negāja prom! Skatītāji smejas, pašiem
arī smiekli nāk, bet aktieris taču nedrīkst
iziet no lomas! Tā tas suns kādas desmit
minūtes ar mums darbojās uz skatuves,
gribot negribot viņš bija jāiekļauj izrādē,»
stāsta A.Bolmanis. Citā reizē pa skatuvi pastaigājies krauklis. A.Matisons zina stāstīt,
ka citu vasaru uz skatuves uzkāpis arī ļoti
nikns suns un izrāde teju bija jāpārtrauc, jo
viņš apdraudējis aktierus. Bet kādā citā izrādē spēcīgi sācis līt, bet aktierim tieši jāguļ.
«Viņš taču nedrīkst kustēties! Beigās viņa
auss, kas vērsta uz augšu, pielija tik pilna,
ka ūdens šļakstījās,» tā A.Matisons.

Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrādes kultūras namā
14. septembrī pulksten 18 – Klēras Būzas komēdija «Sievietes, sievietes». Režisore Lūcija Ņefedova, Jura Karlsona mūzika,
Kaspara Dimitera dziesmu teksti. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2.
30. septembrī pulksten 17 – komēdija «Skabarga sirdī».
Režisors Andris Bolmanis, izrādes mākslinieciskais vadītājs
Arvīds Matisons, dekorācijas gatavo scenogrāfs Raitis Junkers.
Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2.

lai gatavotos jaunajam darba cēlienam.
«Pie mums tagad būs glīti,» nosaka
A.Matisons. Kaut remonts mazliet ievilcies, direktors atzīst, ka ir vērts pagaidīt,
jo pārmaiņas ir ļoti pozitīvas, un par to
viņš saka paldies gan aģentūrai «Kultūra», gan pašvaldībai. Visas teātra telpas
3. un 4. stāvā un arī kāpņutelpa ir piedzīvojusi kapitālo remontu. «Lielajā zālē
un režisores Lūcijas Ņefedovas kabinetā
nokrāsotas sienas, griesti, mūsu lielajā
zālē tāpat, bet mazajā zālē nomainīta arī
grīda. 4. stāvā pārbūvētas noliktavas.
Līdz ar pārmaiņām esam nolēmuši veikt
revīziju noliktavās. Klāt nākušas daudzas
jaunas izrādes, jauni kostīmi, tāpēc no
vecajiem jāšķiras,» stāsta A.Matisons.
Šobrīd jau arī zināms, ar ko teātris
skatītājus iepriecinās jaunajā sezonā.
Režisore L.Ņefedova ar aktieriem uz savu
80. jubileju februārī iestudēs izrādi «Minhauzena precības», ko jaunu noteikti
veidos arī viņas asistente Kristīne Zotova.
Bet A.Matisons iecerējis atjaunot izrādi
«Dons Kihots. Cilvēks no Lamanša», ko
plānots rādīt novembrī, un tā tikšot veltīta kādam īpašam cilvēkam. Pagaidām
Jaunajā sezonā –
gan viņš vēl netiek atklāts. Tāpat jāga«Minhauzena precības»
Nu aktieri kaļ plānus jaunajai sezo- tavojas oktobrī paredzētajam Ā.Alunāna
nai. Jau tuvākajās nedēļās viņi cer tikt amatierteātru festivālam, kur pieci teātri
atpakaļ savās teātra telpās, iekārtoties, piedalīšanos jau apstiprinājuši.
Īpašs «draugs» brīvdabas izrādēs
esot vējš. Tā arī šoreiz. «Saprotams, ka
dekorācijas – kokus, mājas – pie betona grīdas nepiesiesi. Kā uznāk vējš, tā
viss pa gaisu. Tad nu par stutēm kļūst
aktieri. Kā kādam jākāpj uz skatuves,
cits iet viņa vietā stutēt. Taču tas saliedē
komandu,» atzīst A.Bolmanis.
Brīvdabas izrādēs tiek pārbaudīta arī
teksta zināšanas meistarība. «Brīvdabā
nav sufliera, jo viņam nav kur paslēpties.
Sānos, kas ir atklāti, taču neslēpsies,
tāpēc ar visu galā jātiek pašam aktierim.
Neviens «neizvilks», ja tekstu gadījies
aizmirst,» piebilst A.Bolmanis.
Gan A.Matisons, gan A.Bolmanis
atzīst, ka skatītāji ar lielu prieku nāk uz
brīvdabas izrādēm. Arī šīs vasaras izrādes
apmeklējuši ap 400 cilvēku. Uz jautājumu, kāpēc gan paši nespēlē savās mājās
– Uzvaras parkā –, A.Matisons atbild, ka
jelgavnieki jau visa gada garumā tiek iepriecināti ar izrādēm kultūras namā. Un
divas izrādes gaidāmas jau septembrī.

Rīko izstādi rokdarbniekiem – jāpiesakās līdz 5. septembrim
 Ritma Gaidamoviča

Rokdarbnieku klubs «Zelta
rokas» arī šajā rudenī Jelgavā rīkos rokdarbu izstādi un
konkursu «Atvasara». Šoreiz
tas veltīts dekoratīvajai izšūšanai. Līdz 5. septembrim
klubs aicina jelgavniekus, kuri
izšuj, savus darbus pieteikt
izstādei, kas plānota no 17.
līdz 30. septembrim Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvaldē (SIP) Sarmas ielā 4.
«Klubā «Zelta rokas» ir apvienojusies
niecīga daļa no pilsētas izšuvējiem. Taču
zinām, ka viņu Jelgavā ir daudz vairāk.
Tieši tāpēc šoreiz gribam viņus apvienot

vienā izstādē,» tā kluba vadītāja Tatjana
Lazda, aicinot nebaidīties un piedalīties.
Viņa uzsver, ka nav svarīgi, vai cilvēks
izšuj tikai pusgadu vai ar to nodarbojas
jau piecus gadus, kāds varbūt pat jau no
bērnības, galvenais, ka to dara un ir darbi,
ko parādīt citiem. Šīs izstādes un konkursa galvenā doma ir tradīciju saglabāšana.
«Izšuvumiem var būt izmantoti dažādi
materiāli un tehnikas – roku darbs, izšuvumi ar mašīnu,» piebilst T.Lazda. Katrs
dalībnieks konkursam var iesniegt trīs
darbus pēc saviem ieskatiem.
Tie jāiesniedz līdz 5. septembrim, norādot autora vārdu un uzvārdu, adresi
un kontakttālruni, eksponātu skaitu un
katra nosaukumu. «Pieteikumu var aizpildīt brīvā formā, un tas kopā ar darbiem
jānogādā SIP,» tā T.Lazda.

Plānots, ka izstāde SIP notiks no 17. līdz
30. septembrim un izstādes atklāšanas
dienā tiks apbalvoti labāko darbu autori.
Tie tiks vērtēti šādās nominācijās: «Izšūta
glezna», «Izšuvums interjeram», «Izšuvums apģērbam», «Tautisks izšuvums»
un «Bērnu izpildītais izšuvums».
Jāpiebilst, ka izstādes laikā būs iespēja
apskatīt arī kluba «Zelta rokas» biedru
darinājumus dažādās tehnikās: dekupāža, tamborēšana, adīšana, pērļošana,
origami, auduma lelles un piespraudes,
pašdarinātas rotaslietas un aksesuāri.
Tāpat plānots, ka izstādes atklāšanas
dienā apmeklētājiem būs iespēja piedalīties vairākās meistarklasēs, ko vadīs kluba biedri, un izveidot ko sev. Konkursa
nolikums atrodams kluba «Zelta rokas»
mājas lapā rokdarbini.lv.

