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Par skolēna e-apliecības
pirmreizēju izgatavošanu
jāinteresējas skolā
 Sintija Čepanone

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, skolēni, kuriem
jau ir Jelgavas pilsētas skolēna apliecība, aicināti pievērst
uzmanību tās derīguma termiņam – ja tas beidzies, elektronisko skolēna apliecību nepieciešams atjaunot. Savukārt pirmklasnieku vecākiem, lai bērns varētu izmantot
pašvaldības noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus
pilsētas autobusos 80 procentu apmērā, tai jāpiesakās
skolā. Norēķināties par braucienu autobusā iespējams
tikai ar derīgu elektronisko skolēna apliecību, kurai piesaistītajā kontā nodrošināts vecāku līdzfinansējums.
Braukšanas maksas atvieglojumi 80 procentu apmērā noteikti
mācību gada laikā visiem Jelgavā
deklarētajiem skolēniem, kuri
mācās Jelgavas vispārējās izglītības iestādēs, Jelgavas Amatu
vidusskolā, Jelgavas tehnikumā
un Jelgavas Mūzikas vidusskolā.
Skolēns pilsētas autobusā ar 80
procentu atlaidi varēs braukt ne
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Asfaltu Lielajā ielā klāj
trijās kārtās; satiksmes
ierobežojumi saglabāsies

vairāk kā piecas reizes dienā.
Tādējādi jau no 2. septembra, līdz
ar jaunā mācību gada sākumu, ar
Jelgavas pilsētas skolēna apliecību
norēķinoties par braucienu pilsētas
sabiedriskajā transportā, skolēniem
biļete maksās vien desmit santīmus
– 40 santīmus maksājuma veikšanas
brīdī skolēnam dotē pašvaldība.
Turpinājums 3.lpp.

«Jelgavas dzirnavas»: «Pēc loģikas,
maizes cenām vajadzētu kristies»
 Ilze Knusle-Jankevica

10 000 tonnām. Šī brīža rudzu
iepirkuma cena Latvijā ir 90 – 95
Šogad graudu iepirkulati tonnā. «Latvijā rudzu raža
ma cena ir par 20 – 30
smukāka ir Kurzemē, Vidzemē
procentiem zemāka
tā ir zema, bet Eiropā un pasaulē
nekā pagājušajā gadā.
kopumā ir pārraža, kas arī nosit
«Miltu cenas jau tagad
tirgū graudu cenu – Eiropā
sākušas iet uz leju, un,
graudi nav pieprasīti un cena ir
pēc loģikas, arī maizes
zemāka. Baltijas tirgū tas uzreiz
cenām vajadzētu visir jūtams,» stāsta A.Dominieks,
maz palikt uz vietas,
piebilstot, ka šosezon rudzu
ja ne samazināties, bet
kvalitāte ir laba. Viņš norā-  Sintija Čepanone
tā gan ir maiznieku un
da, ka uzņēmums jau pavasarī
veikalnieku kompetensāka slēgt līgumus par graudu
Nākamās nedēļas laice,» norāda «Jelgavas
iepirkšanu un tobrīd pieturējās
kā Lielās ielas posmā
dzirnavu» izpilddirekpie cenas, kas bija pagājušajā
no Driksas tilta līdz
tors Alvils Dominieks.
gadā. «Tobrīd mums pat sapņos
pat Pētera ielai visā
nerādījās, ka cenas tā nokritīs.
garumā jābūt ieklātai
«Jelgavas dzirnavas» pašu Sanāca, ka daļai mēs pārmakasfalta saistes kārtai
vajadzībām iepērk tikai rudzus, sājām,» tā «Jelgavas dzirnavu»
un satiksmes kustībai
un šobrīd ir iepirkti apmēram pārstāvis.
abās brauktuves pusēs
60 – 70 procenti no plānotajām
Turpinājums 3.lpp.
atjaunotai, plānoto at-

Eiropas gada pašvaldība Zemgalē
otro gadu pēc kārtas – Jelgava
 Ligita Lapiņa

Kopumā izvērtējot deviņas konkursam pieteiktās
Zemgales pašvaldības,
otro gadu pēc kārtas par
Eiropas gada pašvaldību
Zemgalē atzīta Jelgavas
pilsētas pašvaldība. Līdz
ar to Jelgava turpina cīņu
konkursa 2. kārtā par Eiropas gada pašvaldības
titulu Latvijā.
Konkurss notiek otro gadu, un
arī pērn Eiropas gada pašvaldība
Zemgalē bija Jelgava.
Šogad pašvaldību vērtēšanā
tika izvirzītas arī četras nominācijas, un Jelgavas pilsētas
pašvaldība papildus saņēma
balvu nominācijā «Pašvaldība

integrācijai un iekļaušanai».
«Vislielāko paldies gribu teikt
visiem tiem kolēģiem, kuri gada
karstākajā atvaļinājumu laikā spēja
komisijai parādīt vislabāko, ko mēs
ikdienas darbā redzam un darām,»
saņemot balvas, teic Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietniece sociālo
lietu, veselības un kultūras jautājumu programmā Rita Vectirāne.
Viņa uzsver, ka īpašs gods Zemgales
uzvarētāju balvu ir saņemt otro reizi
pēc kārtas. «Šis konkurss ir lieliska
iespēja parādīt, cik labi mēs katrs
esam. Tā kā pagājušajā gadā mēs
bijām Zemgales uzvarētāji, šogad
izaicinājums bija vēl lielāks. Balvu
saņemt jau otro reizi ir liels gods.
Lai mums pietiek spēka un iedvesmas godam pārstāvēt Zemgali!» tā
R.Vectirāne.
Turpinājums 3.lpp.

klāj būvdarbu veicēja
SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»»
darbu vadītājs Kaspars
Macāns. Tas nozīmē, ka
šajā un nākamajā nedēļā satiksme Lielajā ielā
būs būtiski apgrūtināta
– periodiski būs slēgta
gan brauktuves viena
puse, gan krustojumi.

Lai nodrošinātu maģistrālajai
pilsētas ielai atbilstošu asfalta
segumu, Lielajā ielā tas tiek
klāts trijās kārtās: apakškārta
jau ieklāta visā posmā no Driksas tilta līdz Pētera ielai, daļēji
šajā posmā izbūvēta arī saistes
kārta, savukārt noslēgumā notiks
virskārtas asfaltēšanas darbi,
kuri plānoti tā, lai asfaltu varētu
ieklāt vienlaicīgi pēc iespējas
lielākā rekonstruējamā Lielās
ielas posmā.
Saskaņā ar projektu, lai ielas
brauktuves segums būtu kvali-

Šajā un nākamajā nedēļā satiksme Lielajā ielā un tās pieslēgumos
būs būtiski apgrūtināta – periodiski būs slēgta gan brauktuves
viena puse, gan krustojumi.
Foto: Ivars Veiliņš

tatīvs un satiksmes intensitātei
atbilstošs, kopējais uzklātā asfalta biezums Lielajā ielā būs 18
centimetri.
Pašlaik saistes kārta ieklāta
posmā no Driksas tilta līdz Pasta
ielai brauktuves kreisajā pusē virzienā uz Rīgu; abās brauktuves
pusēs posmā no Mātera līdz Pētera ielai, ieskaitot krustojumu,
kā arī no Pasta līdz Mātera ielai.
Saistes kārta pakāpeniski vēl jāieklāj Lielās ielas posmā no Pasta
ielas līdz Čakstes bulvārim.
Tiesa, savas korekcijas plānoto būvdarbu izpildē var ieviest
laika apstākļi. «Principā darbi
aizkavēties var vien stipra lietus
gadījumā,» tā darbu vadītājs.
Tādējādi, ja būs darbiem atbilstoši laika apstākļi, jau šonedēļ
satiksmi varētu slēgt pa labo
brauktuves pusi Lielās ielas
posmā no Pasta līdz Akadēmijas
ielai, tostarp Lielās un Katoļu
ielas krustojumu, transporta kustību novirzot pa ceļa kreiso pusi,
katrā virzienā nodrošinot vienu
brauktuves joslu. «Vidēji dienu
varētu aizņemt sagatavošanās
darbi – ziemas periodā bojāto
ielu apmaļu nomaiņa, kanalizācijas aku un gūliju regulēšana un
savienojumu vietu frēzēšana ielu
pieslēgumos –, savukārt saistes
kārtas ieklāšana varētu prasīt vēl
vienu dienu. Kopā tas varētu aizņemt laiku līdz šīs nedēļas nogalei

nākamās nedēļas sākumam,» tā
K.Macāns.
Paralēli notiks sagatavošanās darbi Uzvaras ielas slēgtajā
posmā – tur satiksmes kustība
jāatjauno, lai var veikt saistes
kārtas ieklāšanu atlikušajā Lielās ielas posmā – labajā pusē
virzienā uz Rīgu un posmā no
Akadēmijas ielas līdz Čakstes
bulvārim. K.Macāns lēš, ka nākamās nedēļas laikā darbiem līdz
virskārtas izbūvei Uzvaras ielā jābūt pabeigtiem – tur jāieklāj gan
asfalta apakškārta, gan jāizbūvē
saistes kārta. Tāpat nākamnedēļ
jāpagūst otro asfaltbetona kārtu
ieklāt posmā no Akadēmijas ielas
līdz Čakstes bulvārim, līdz ar
to autovadītājiem jārēķinās, ka
apmēram divas dienas būs slēgta
šī posma brauktuve labajā pusē,
tostarp Lielās ielas un Čakstes
bulvāra krustojums.
Tādējādi gan šajā, gan nākamajā nedēļā satiksmes organizācija
tiks mainīta atbilstoši plānotajiem būvdarbiem. Pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība»
projektu vadītāja Eva Kidere
atgādina, ka Lielā iela ir būvobjekts, tādēļ jo īpaši svarīgi ir, lai
autovadītāji būtu uzmanīgi, sekotu līdzi satiksmes organizācijas
izmaiņām un ievērotu uzstādītos
satiksmes organizācijas tehniskos
līdzekļus un satiksmes regulētāju
norādījumus.

«Pašreizējā situācija ir optimāls
risinājums, lai laikā, kad pilsētā
būvdarbi notiek arī Lietuvas
šosejā un papildus arī apvedceļa A8 rekonstrukcija, kas tiek
veikta pēc «Latvijas valsts ceļu»
pasūtījuma, autovadītājiem nodrošinātu iespēju braukt pa
Lielo ielu. Tieši citu ielu un ceļu
remontdarbu dēļ satiksme Lielajā
ielā nav pilnībā slēgta, bet gan
ierobežota,» piebilst viņa.
Paralēli turpinās darbi arī
atlikušajā Lielās ielas posmā no
Pētera līdz Dambja ielai – tur
tiek izbūvētas komunikācijas, bet
posmos, kur šie darbi noslēgušies,
sākusies klātnes sagatavošana
ceļa seguma izbūvei.
K.Macāns akcentē, ka trešās
asfaltbetona kārtas jeb virskārtas
ieklāšana Lielajā ielā sāksies, kad
secīgi būs pabeigti visi nepieciešamie priekšdarbi. «Ideālā gadījumā būtu asfalta virskārtu ieklāt
vienlaidus visā rekonstruējamajā
posmā, taču tieši intensīvās satiksmes dēļ Lielajā ielā tas nav
iespējams, tādēļ šie darbi notiks
pa posmiem – līdzīgi kā pašlaik,
kad tiek izbūvēta saistes kārta.
Tas nozīmē, ka arī turpmāk
autovadītājiem būs jārēķinās ar
satiksmes kustības ierobežojumiem Lielajā ielā,» tā viņš.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Lielās ielas rekonstrukcijai
jānoslēdzas 1. novembrī.
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«Lielākais kreņķis – kasieri
pat nezina, kā Latvijas eiro
zīmes izskatās»
Pēc 4,5 mēnešiem Latvijā tiks ieviests eiro. Iedzīvotāji šobrīd
tam, visticamāk, gatavojas tikai informatīvi, jo pagaidām
nekādas reālas darbības tam nav nepieciešamas, savukārt
uzņēmējiem jau pašlaik ir jādomā, kā savā uzņēmumā strādāt
pēc Jaunā gada, kad līdz ar eiro ieviešanu būs jānodrošina
virkne prasību. Lielie tirdzniecības uzņēmumi – galvenokārt
ķēdesuzņēmumi – arī veikalos Jelgavā jau norāda produktu
cenas gan latos, gan eiro. Taču tā ir procesa redzamā daļa
– ar ko īsti uzņēmējam ir jāsaskaras, ieviešot eiro, un cik
skaidrs šis process ir pašlaik, «Jelgavas Vēstnesis» jautā
pilsētas mazajiem uzņēmumiem.

«Mūs aicina
būt godīgiem eiro
ieviesējiem, bet
paskatieties, ko
bankas šobrīd dara!»
Edgars Adatiņš, firmas
«Revo plus» īpašnieks:
«Jā, mēs, no vienas puses,
ar savu veikalu «Oāze» esam
mazais uzņēmums, bet, no otras
puses, esam iestājušies Latvijas
tirgotāju savienībā, kas mums
neļauj justies vieniem. Latvijas
Tirgotāju asociācijas vadītājs
Henriks Danusēvičs ļoti iesaistās šajā procesā un regulāri
arī mūsu savienības biedriem
organizē izglītojošus pasākumus, kuros speciālisti skaidro
līdz pat sīkākajai detaļai visus
eiro ieviešanas principus. Tāpēc
mums šobrīd šķiet, ka galvenās
līnijas ir pilnīgi skaidras. Protams, ir nianses, kas individuāli
uzņēmumam var atšķirties, bet
vadmotīvs jau ir viens. Reālas
darbības mūsu veikalā saistībā
ar eiro ieviešanu vēl nenotiek,
bet aptaujāšanās, izzināšana
ir nepārtraukta. Piemēram,
tikko mums bija jāpārslēdz
gada līgums par kases aparātu
apkalpošanu un, protams, mēs
izzinājām, cik ātrā laikā un kā
mums tiks nodrošināta kases
aparātu pārprogrammēšana.
Par to, cik varētu izmaksāt
eiro ieviešana mūsu veikalā,
spriest ir ļoti grūti, jo tās izmaksas jau nav aprēķināmas – viena
lieta ir kases aparāta maiņa un
citas lietas, kas fiziski jāiegādājas, bet pavisam kas cits – mūsu
darbs. Esam mazs uzņēmums
un paši saimnieki jau sev algu
par virsstundām nemaksāsim
– tā kā lielākoties eiro ieviešana
būs uz mūsu rēķina. Bet mazie
uzņēmēji jau ir pieraduši visu
smagumu iznest uz saviem
pleciem.
Jā, mazie veikaliņi uztraucas
par maiņas naudu pirmajās
divās jaunā gada nedēļās, kad
būs jāpieņem gan lati, gan eiro,
bet jāizdod tikai eiro. Tomēr te

tas definējums varbūt nav īsti
pareizs. Maiņas nauda būs – ar
to problēmas neradīsies, jo, kā
mums skaidroja, tā tikai laicīgi
bankā ir jāpiesaka un decembrī
eiro kā «iesaldēti» līdzekļi tiks
nogādāti uzņēmumam. Reāli tas
tā arī būs – atvedīs naudas maisu, par kura drošību pašiem būs
jāgādā. Taču jāsaprot, ka tas būs
nedēļas veikala apgrozījums,
kas tiks uz laiku «iesaldēts»,
līdz ar to var rasties finansiālas
grūtības. Pieļauju, ka kādam
piegādātājam varbūt nevarēsim
noteiktā termiņā samaksāt...
Nauda jau būs, bet tā būs «iesaldēta», tāpēc atliek vien cerēt,
ka piegādātāji būs saprotoši.
Lai gan grūti spriest, cik nu
kurš šajā periodā būs saprotošs.
Jau tagad šķiet jocīgi – kamēr
valstī ievieš kampaņu un aicina
uzņēmējus būt godīgiem eiro
ieviesējiem, paskatieties, ko
dara bankas! Jau jūlijā daža laba
tā ir pacēlusi saviem pakalpojumiem cenu, ka šausmas! Cik
tagad maksā skaidras naudas
iemaksa?! Vēl viens interesants
fakts – nesen kā joku, par ko pasmieties, uztvērām «Swedbank»
e-pastā atsūtītu aicinājumu
piedalīties seminārā, kurā mācīs
atpazīt jaunās Latvijas eiro monētas... Tāds seminārs desmit
cilvēku grupai izmaksā vairākus
simtus – ceru, ka nenokļūdījos
ciparos, jo šādu piedāvājumu
tiešām uztvērām kā joku, tāpēc
tā dalības maksa varbūt arī īsti
galvā nepalika. Bet vai tiešām
uz to vajadzētu pelnīt? Vai tas
ir godīgs eiro ieviesējs? Mēs savā
veikalā cenas godīgi pārrēķināsim eiro, kā to nosaka likums,
līdz 0,5 noapaļojot uz leju.»

Gita Zakrepska, uzņēmuma
«Komandors» vadītāja, grāmatvede:
«Šobrīd tās problēmas, kas varētu
rasties līdz ar eiro ieviešanu, vēl
ir diezgan slēptā veidā. No vienas
puses, šķiet, viss ir skaidrs, bet, no
otras, – noteikti būs kāds zemūdens
akmens, kuram mēs tā īsti gatavi
nebūsim. Manuprāt, tie pirmie
akmeņi varētu izpeldēt septembrī,
oktobrī. Piemēram, kas notiks ar
kasi, ja tajā būs jāieprogrammē
divas valūtas – vai to fiziski var
izdarīt? Atbildīgais dienests mums
tā arī vēl nav devis ziņu, vai konkrēti
mūsu kases aparātus varēs pārpro
grammēt. Šo informāciju gaidām
jau no jūlija. Mums ir svarīgi, lai
klients čekā varētu skaidri redzēt,
cik naudas viņš ir samaksājis latos
un cik – eiro, cik viņam izdots – lai
viss būtu pārskatāms un saprotams.
Tāpat tas, kas šobrīd satrauc, ir
jaunās Latvijas eiro banknotes
– tās vēl neviens dzīvē nav redzējis,
bet kasieriem, lai sāktu strādāt, tās
vismaz ir jāpatur rokā, lai spētu
naudaszīmes atpazīt un pamanīt
viltojumus. Jā, ar esošajām eiro
banknotēm mūsu darbinieki jau
strādā – patiesībā šogad vairākkārt
klienti gan mūsu autoservisā, gan
veikalā ir vēlējušies norēķināties
eiro, un mēs nākam pretī, naudu
mainot pēc bankas noteiktā kursa.
Bet Latvijas eiro zīmes mums ir
svešas, tāpēc, domāju, kasieriem
noteikti būs jāsarīko kāda naudas
atpazīšanas lekcija.
Mēs neesam liels uzņēmums,

taču, neskatoties uz to, esam aprēķinājuši: lai iegādātos visu nepieciešamo eiro ieviešanai, mums
būs nepieciešams ap tūkstoš latu.
Visdārgāk izmaksā darbā izmantotās uzskaites programmas – to
nomaiņai būs vajadzīgi apmēram
500 lati, tāpat arī kases aparāta
pārprogrammēšana varētu maksāt ap 50 latu, jo mūsu aparāti
ir diezgan sarežģīti. Protams, es
neierēķinu līdzekļus un laiku, kas
būs nepieciešams, darbiniekiem
strādājot virsstundas un veicot
inventarizāciju pirms pārejas uz
eiro, kas prasīs dienas četras piecas.
Savu darbu pārtraukt nevaram
atļauties, tāpēc tas viss būs jādara
ārpus darba laika.
Tāpat papildu apgrūtinājums
ir tas, ka jau tagad jādomā par
valūtas maiņu. Mēs šobrīd kasē
ienākušo naudu pakāpeniski mainām uz eiro. Viena lieta ir Latvijas

Bankas noteiktais valūtas kurss,
bet, ja paskatās uz valūtas kursu
atsevišķās bankās, tas var būtiski
svārstīties. Mūsu nelielajam uzņēmumam katrs lats ir svarīgs, tāpēc arī raugāmies, kur izdevīgāks
kurss naudas maiņai.
Runājot par cenām, domāju, ar
to problēmām nevajadzētu būt
– pēc noteiktā valūtas kursa pārrēķināsim cenas un strādāsim tālāk.
Tas notiks, izmantojot mūsu pro
grammatūru, kas automātiski veiks
cenu pārrēķinu, aprēķinot arī katru
santīmu un pēc tam noapaļojot gala
summu uz leju.
Mūsu valstī ir bijis daudz gadījumu, kad likumus pieņem ar «vakardienas» datumu un uzņēmējiem ir
jāpielāgojas. Mūsu uzņēmumā strādā jauni cilvēki, kuri spēj pielāgoties
un skatīties soli uz priekšu, tāpēc
ceru, kas arī eiro ieviešana nopietnas problēmas mums neradīs.»

«Problēmas? Būs jāpērk
jauns maks, jo vecais eiro
banknotēm ir par mazu»

Rita Līckrastiņa, frizētavas
«Dīva» īpašniece:
«Eiro ieviešana ir tāds pats valsts
likums kā visi citi, kas ir jāpilda
uzņēmējam, tāpēc – kas jādara,
tas jādara. Es kā mazais uzņēmējs
arī nesaskatu nekādas problēmas,
kas mani varētu skart eiro ieviešanas procesā. Ja godīgi, tad šobrīd
vienīgais, kas ir jāizdara, – jāpārprogrammē kases aparāts un uzņēmuma dokumentācija jāsagatavo
atbilstoši naudas maiņai. Ar kases
aparāta pārprogrammēšanu grūtībām nevajadzētu būt – tas ir tas
pats, kad uzņēmējiem īsā laikā bija
jāpārprogrammē kases aparāts līdz
ar PVN likmes maiņu. Zinu, ka uzņēmums, kas apkalpo mūsu kases
aparātus, par to prasa 15 – 20 latus.
Šobrīd šķiet, ka tie arī būs mani
vienīgie izdevumi. Grāmatvedība?
Tas manā uzņēmumā ir ārpakalpojums, tādējādi par to man nevajag
satraukties, jo grāmatvedim visas
izmaiņas savās programmatūrās
jāievieš pašam.
Vienīgi maiņas nauda nākamā
gada sākumā, kas uzņēmējiem ir jānodrošina, varētu radīt problēmas.
Par to es tā īsti vēl nebiju aizdomājusies, bet, ja klients norēķināsies
latos, mums būs jāspēj viņam izdot
eiro. Tas varētu būt problemātiski,
jo lieku maiņas naudu nodrošināt
nelielam uzņēmumam nav viegli.
Sagatavoja Taču es ceru, ka klienti būs saKristīne Langenfelde, protoši un, ja gadīsies, ka maiņas
foto Ivars Veiliņš naudas nav, neatteiksies no mazo

uzņēmumu pakalpojuma.
Runājot par cenām – frizieres
solīja, ka tās tiks noapaļotas nevis
uz augšu, bet gan leju. Jāsaprot, ka
frizieres kā meistares īrē frizētavā
telpas, tāpēc pakalpojumu cenas
nosaka pašas. Piemēram, ja vīriešu
matu griezums šobrīd maksā četrus
latus, tad eiro tas būs... pagaidiet,
kā viņas man tur rēķināja, cik tur
sanāk... Oi, cik labi, ka kalkulators
ir pa rokai... sanāk 2,80 eiro... Tad
jau, noapaļojot uz leju, tie ir 2,50
eiro... Laikam tā... Nē, tik maz nevar būt. Nu, jā, nepareizi sarēķināts
– lati uz eiro taču jāreizina. Tātad
būs 5,72 eiro, noapaļojot uz leju,
– 5,50 eiro. Ar solārija apmeklējumu gan viss ir vienkāršāk – tur jau
šobrīd tiek rēķināts līdz santīmam
par vienas minūtes apmeklējumu,
tāpēc, rēķinot eiro naudā, arī būs

jāmaksā līdz eiro centiem. Sākumā
jau cilvēkiem nebūs viegli orientēties, pārrēķinot no latiem uz eiro,
it sevišķi jau gados vecākiem. Bet
jāskatās uz to lietu pozitīvi, pakāpeniski jāpierod. Arī mēs, protams,
izpildīsim prasību un jau drīzumā
visas cenas saviem pakalpojumiem
norādīsim gan eiro, gan latos. Arī
man kā uzņēmējai ir patīkami, ka,
piemēram, «Fortum Jelgava» jau
šobrīd mums sūta rēķinus, kuros
apmaksājamo summu norāda gan
latos, gan eiro.
Vēl viena lieta, ko esmu pamanījusi, – cilvēkiem būs jāiegādājas
jauni maki, jo esošajiem vienkārši
eiro naudaszīmes ir par lielu, lai tās
glīti varētu makā ielikt.
Mēs šo naudas maiņas procesu
jau vairs ietekmēt nevaram, tāpēc
atliek vien mainīt savu attieksmi.»

Pilsētnieks vērtē

Vai esat pamanījuši,
ka veikalos cenas
norādītas arī eiro?
Astrīda, grāmatvede:
– Jā, «Rimi»
jau kādu laiku uz cenu
zīmēm raksta
arī attiecīgo
cenu eiro. Tas ir ļoti labi, jo jau
tagad varu redzēt, cik katra prece
maksās eiro. Uz pusslodzi strādāju par grāmatvedi, taču mums ir
noteikts, ka pavadzīmēs cenas
abās valūtās būs jānorāda tikai
no 1. oktobra.
Irina, strādā «Latvijas
dzelzceļā»:
– Pārtikas lielveikalos pilsētā jau sen
preces cenu
norāda abās valūtās – latos un
eiro. Tas nav slikti. Tiesa, es pati
tam vēl nepievēršu uzmanību.
Kad pāriesim uz eiro, tad arī
norēķināsimies eiro. Tagad taču
mūsu valūta ir lati! Līdz šim cenas
veikalos neesmu salīdzinājusi.
Jānis, pensionārs:
– Kaut kad
drīz jau tiem
tirgotājiem ir
jānorāda cenas arī eiro,
taču pats neesmu redzējis. Es gan
īpaši arī neesmu pētījis cenu zīmes. Taču skaidrs ir tas, ka cenas
pēc valūtas nomaiņas noteikti
kāps. Tā ir bijis pie visām naudas
maiņām, ko esam piedzīvojuši.
Visi lielie tirgotāji ir blēži un
noteikti izmantos iespēju pacelt
cenas uz eiro rēķina.
Raitis, celtnieks:
– Zinu tikai,
ka no 2014.
gada mūsu
valūta būs
eiro. Neesmu
redzējis, ka jau šobrīd cenu zīmēs cena tiktu rakstīta arī šajā
valūtā. Man nav iebildumu pret
to, ka pāriesim uz eiro, – no
cilvēkiem daudz dzirdēts, ka
tas būs labāk. Tomēr vieglāk, ja
Eiropas Savienības valstīs būs
viena valūta – nebūs jāķēpājas
ar naudas maiņu. Cilvēki pieradīs, un, domāju, nekādas cenu
spekulācijas tirgotāji neizvērsīs,
jo viņus stingri kontrolēs.
Marta, klientu apkalpošanas operatore:
– Man šķiet,
ka tādai kārtībai jābūt tikai
mēnesi pirms eiro ieviešanas. Līdz
šim neesmu nekur redzējusi, ka
cenas norādītas arī eiro. Protams,
gribētu, lai mums tomēr paliek
savi lati, jo pierasts. Mani biedē
tā jezga ar naudas mainīšanu
gada nogalē.
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Par skolēna e-apliecības
pirmreizēju izgatavošanu
jāinteresējas skolā
No 1.lpp.

SEB bankas maksājumu karšu attīstības projektu vadītāja
Liene Dzenīte informē, ka tiem
skolēniem, kuriem augustā beidzas Jelgavas pilsētas skolēna
apliecības jeb e-kartes derīguma
termiņš, skolēna e-apliecība tiks
atjaunota automātiski un nogādāta SEB bankas Jelgavas filiālē,
kur to arī skolēni varēs saņemt.
Izņēmums ir vien Valsts ģimnāzija,
3. sākumskola, 4. sākumskola un
4. vidusskola – šajās skolās e-karšu
izsniegšana tiks organizēta pēc
noteikta grafika uz vietas izglītības
iestādē.
«Jāatgādina – ja e-kartes lietotājs ir jaunāks par 16 gadiem, tad
atjaunoto karti saņemt var tikai
kopā ar vienu no vecākiem, ja 16
gadu vecumu jau sasniedzis, tad
karti bankas filiālē skolēns var
saņemt viens,» tā L.Dzenīte, atgādinot, ka, lai saņemtu atjaunoto
skolēna apliecību, līdzi jābūt skolēna dzimšanas apliecībai un pasei,
ja tāda ir, kā arī vecāka pasei, ja
karti dodas saņemt kopā ar vienu
no vecākiem.
Šogad pilsētas skolās mācības
uzsāks ap 630 pirmklasnieku, un
tas nozīmē, ka viņiem Jelgavas
pilsētas skolēna apliecība, lai
ar pašvaldības atbalstu varētu
izmantot pilsētas sabiedrisko
transportu, jānoformē no jauna,
jo šāda dokumenta viņu rīcībā nav.
Par kārtību, kā var iegūt šo dokumentu, vecākiem jāinteresējas
skolā. «Braukšanas kartes banka
izgatavo skolēniem pēc skolas
apstiprināta saraksta,» paskaidro
L.Dzenīte.
Viņa atgādina, ka pirmreizēja ekartes izgatavošana ir bez maksas
– izdevumus sedz SIA «Jelgavas
autobusu parks»(JAP). Tāpat pirmajā gadā JAP sedz e-kartes gada

Skolēni veido ūdens
filtrus, «būvē» pilsētas
un mācās maskēties

maksu. Savukārt, sākot ar e-kartes
otro lietošanas gadu, tiks piemērota gada maksa – viens lats. «Gada
maksa tiks noņemta no e-kartei
piesaistītā norēķinu konta, tādēļ
vecākiem jāparūpējas, lai kontā
būtu pietiekami līdzekļi,» skaidro
SEB bankas pārstāve.
Jāatgādina, ka derīgas Jelgavas pilsētas skolēna apliecības
piesaistītajā kontā vecākiem jāieskaita nauda, kas nepieciešama
braukšanas apmaksai 20 procentu
apmērā – 80 procentus no biļetes
cenas sedz pilsētas dome. Vecāku
līdzfinansējuma apmērs atkarīgs
6. klases skolniece
no skolēna iespējamo braucienu
Marta Kozļenoka
skaita, un vecāki paši lemj par
atzīst, ka Vasanaudas apmēru, kuru ieskaitīt
ras sesija ir aizraujoša.
bērna kontā. Savukārt skolēniem,
«Bioloģija man vēl skolā
kuriem ir tiesības ar autobusu
nav bijusi, bet te jau
braukt bez maksas, vienu finanmikroskopā pētu ūdens
sējuma daļu kontā ieskaita dome,
dzīvniekus!» tā Marta.
bet otru – Jelgavas Sociālo lietu
Foto: Ivars Veiliņš
pārvalde. Skolēns pilsētas autobusā ar 80 procentu atlaidi mācību  Ritma Gaidamoviča
gada laikā var braukt ne vairāk
kā piecas reizes dienā.
Lielākā daļa bērnu šobrīd
Ja e-kartei piesaistītajā kontā
vēl bauda vasaras brīvlaiizveidojies negatīvs atlikums,
ku, bet 46 skolēni piedakarte tiek nobloķēta – tādā galās Junioru universitātes
dījumā kontā jāieskaita līdzekļi,
Vasaras sesijā. Viņi šonelai dzēstu negatīvo atlikumu, un
dēļ Svētes pamatskolā
banka automātiski karti atbloķēs
pēta ūdens kvalitāti Svēčetru stundu laikā. «Neskaidrību
tes upē, pārbauda, kurš ir
gadījumā klienti aicināti vērsties
labāks ūdens filtrs, izzina,
mūsu Klientu centrā pa tālruni
kā maskēties, lai dabā ne8777,» tā L.Dzenīte.
pamana, šifrē tekstus un
Saskaņā ar SEB bankas datiem
gatavojas būvēt raķetes
uz šo brīdi aktīvas ir 7815 skolēnu
un automobiļus, kurus
e-kartes, savukārt uz jauno mādarbinās ar etiķi vai sodu.
cību gadu atjaunotas ir jau 1653
Skolēni atzīst: «Ir ļoti inteelektroniskās skolēna apliecības.
resanti, jo visas teorijas
Karšu izsniegšanas grafiks lielajās skolās
4. sākumskolā – 27. augustā plkst.16
3. sākumskolā – 28. augustā plkst.16
4. vidusskolā – 29. augustā plkst.16
Valsts ģimnāzijā – 30. augustā plkst.16

paši praktiski pārbaudām eksperimentos.»

Vasaras sesija, kurā nu jau 6. – 9.
klašu skolēniem ar labiem rezultātiem eksaktajās zinātnēs caur
eksperimentiem, pētījumiem un
spēlēm ir iespēja gūt jaunas zināšanas dabas zinībās un matemātikā,
noslēgsies rīt. Ķīmijā skolēni pētījuši molekulu kustību, karkādes
ziedu mērcējot karstā, vēsā un
aukstā ūdenī; pārbaudot blīvumu,
pārstāvniecību Latvijā. Šī gada plastmasas pudelē jaukuši ūdeni
konkurss sasaistīts ar Eiropas un eļļu, vēlāk pielikuši C vitamīna
pilsoņa tēmu.
Pirmā kārta tika organizēta
sadarbībā ar plānošanas reģioniem – katrā plānošanas
reģionā tika izveidota vērtēšanas  Ligita Lapiņa
komisija, kas vērtēja pašvaldības
pēc iesniegtajām pieteikuma
Uz «Igates» aicinājumu
anketām un citiem kritērijiem.
pieteikt projektus daudzTrīs labākās pašvaldības no
dzīvokļu namu pagalmu
katra plānošanas reģiona tiek
labiekārtošanai atsauizvirzītas otrajai kārtai valsts
kušies deviņu Jelgavas
mēroga konkursā. 15 pašvaldības
māju iedzīvotāji. Uzņēsacentīsies otrajā kārtā, līdz 18.
mums informē, ka konoktobrī svinīgā apbalvošanas
kursā izvēlēts Nameja
ceremonijā tiks sumināti visi
ielas 2, 2a un 4 pagalms,
konkursanti.
kurā rudenī tiks atjau-

Eiropas gada pašvaldība
Zemgalē – Jelgava
No 1.lpp.

Iegūtā pirmā vieta konkursā
«Eiropas gada pašvaldība 2013»
Zemgalē Jelgavas pašvaldību
izvirza konkursa otrajai kārtai
Latvijas mērogā. Tāpat konkursa
otrajā kārtā Zemgali pārstāvēs
Iecavas novada (otrā vieta Zemgalē) un Jēkabpils novada (trešā
vieta Zemgalē) pašvaldība.
Jāatgādina, ka konkursu rīko
Latvijas Pašvaldību savienība
sadarbībā ar Kultūras ministriju,
Labklājības ministriju, Veselības
ministriju, Izglītības un zinātnes
ministriju, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministriju un Eiropas Komisijas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tableti, izraisot lavīnu; izzinājuši,
kas kalpo par labāku ūdens filtru
– grants, salvete vai vate; bioloģijā
viņi skaidrojuši Svētes upes ūdens
kvalitāti; pētījuši, kā dzīvnieki
pielāgojas apkārtējai videi un cik
liela nozīme ir to krāsai slēpjoties;
matemātikā iepazīta šifrēšana, modelēta saules sistēma klases mērogā,
mācītas spēļu stratēģijas.
«Sākumā, protams, šķita – kas
tur var būt interesants: brīvlaikā
braukt un mācīties ķīmiju, bioloģiju
un matemātiku. Taču šī jau nav
mācīšanās, jo neviens nesēž skolas
solā. Mēs pētām, eksperimentējam,
darbojamies praktiski. Man patīk,»
atzīst Jelgavas Valsts ģimnāzijas
nu jau 9. klases audzēknis Matīss
Ozoliņš, piebilstot, ka visinteresantākais uzdevums bijis pašiem veidot
pilsētas maketu pēc norādījumiem,
piemēram, dzīvojamā māja, blakus
tai jābūt ēkai, kas trīs reizes augstāka un divas reizes pa perimetru
lielāka, tik metrus no mājas jābūt
kokiem. «Tas bija radošs komandas darbs, kurā parādījām ne tikai
savas matemātikas zināšanas, bet
arī iemācījāmies sadarboties,» tā
Matīss. Līdzīgās domās ir arī Sintija Mišina, kura 2. septembrī sāks
mācības Spīdolas ģimnāzijā. «Šī nav

mācību stunda, kurā mācāmies pēc
grāmatas. Mēs paši domājam, eksperimentējam, uzzinot – sanāks vai
ne. Un tas ir aizraujoši. Piemēram,
vakar locījām papīra lidmašīnas.
Izrādās, lai tās labāk lidotu, jāievēro
tik daudz knifu! Tagad es tos visus
zinu,» tā Sintija.
Nometnes vadītāja matemātikas
doktore Ilze France stāsta, ka skolēni ir ļoti motivēti strādāt un visam
pieiet radoši. «Tāds jau ir mūsu
mērķis – nevis dot konkrētu atbildi,
ka pareizi ir tikai un vienīgi tā, kā
tas stereotipiski skolā ir iegājies,
bet gan ļaut pašiem pētīt, atrodot
dažādus iznākumus. Piemēram, tā
pati ūdens filtra izgatavošana – caur
granti ļoti labi filtrējas, bet šādu ūdeni nav ieteicams dzert, labs filtrs ir
arī salvete, taču jāzina, kā to pareizi
novietot,» stāsta I.France, piebilstot,
ka rīt, 16. augustā, visiem sesijas dalībniekiem no pavisam vienkāršiem
materiāliem, piemēram, papīra,
kociņiem, saistmateriāliem, būs
jāuzbūvē raķete vai auto, kuru varēs
iedarbināt ar sodu vai etiķi.
Vasaras sesiju organizē Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrs. Nodarbības skolēniem ir bez
maksas – tās tiek segtas no Jelgavas
pilsētas pašvaldības budžeta.

Kā informē SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» personāla
un biroja vadītāja Dace Zviņģele,
pavasarī, Lielās talkas laikā, uzņēmums aicināja jebkura labiekārtojama pagalma iedzīvotāju komandai
pieteikt ideju un iniciatīvu, lai kopīgā darbā sakārtotu kādu no pilsētas
daudzdzīvokļu māju pagalmiem.
Viņa informē, ka rudens sākumā
«Igate» kopā ar Nameja ielas 2, 2a
un 4 iedzīvotājiem labiekārtos namu
iekšpagalmu, atjaunojot šūpoles,
smilšu kasti, soliņus, sakārtojot zaļo
zonu un gājēju taku segumu.
«Mūsu bizness ir saistīts ar

skaistākas un ērtākas vides radīšanu. Tā kā «Igate» ir Jelgavas
uzņēmums, tad ar savu māju
sakārtošanu saprotam arī dalību
pilsētas sakārtošanā,» uzsver uzņēmuma pārstāve.
Jāatgādina, ka «Igate» ir atbalstījusi Jelgavas vides uzlabošanu
un sakārtošanu arī iepriekš – divus
gadus uzņēmums atbalstīja pagalma labiekārtošanu Satiksmes ielā
53, līdzās rotaļu laukumam izbūvējot basketbola laukuma segumu
aptuveni 40 kvadrātmetru platībā
un nobruģējot ceļa segumu pie
daudzstāvu nama.

«Maizes cenām vajadzētu kristies»
No 1.lpp.

Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne (no
labās) saņem balvu «Eiropas gada pašvaldība 2013» Zemgalē,
kas Jelgavas pašvaldību izvirza konkursa otrajai kārtai jau
Latvijas mērogā.
Foto: Ivars Veiliņš

Lai gan graudu raža un iepirkuma cena, salīdzinot ar pagājušo
gadu, ir kritusies, A.Dominieks
norāda, ka būtībā tas ir 2011. gada
līmenis, jo pērn Latvijā graudu raža
bija par 30 procentiem augstāka
nekā vidējā raža, bet citviet ražība
nebija tik augsta, tāpēc arī cenas
bija augstākas.
Jāpiebilst, ka «Jelgavas dzirnavas» piedāvā arī pakalpojumu
– graudu uzglabāšanu. Uzņēmuma
pārstāvis spriež, ka šobrīd apgūti

Īsi
 SIA «Jelgavas ūdens» informē, ka
no 19. līdz 23. augustam turpināsies
pilsētas ūdensvada tīklu profilaktiskā
skalošana. Tā noritēs Raiņa, Katoļu,
Driksas, Pasta, Svētes, Mātera, Pētera,
Lielajā, K.Barona, Vecpilsētas, Pulkveža
O.Kalpaka, Stacijas un E.Veidenbauma
ielā. Skalošanas laikā ūdensvada tīklā
iespējama ūdens saduļķošanās arī apkārtējās ielās, taču tas nav kaitīgs cilvēku
veselībai. «Jelgavas ūdens» atvainojas par
sagādātajām neērtībām.
 Aizvadīts Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) 24. kongress, kurā
ievēlēta tā vadība. Par LPS priekšsēdi
atkārtoti ievēlēts Andris Jaunsleinis, kurš
šo organizāciju vada jau 20 gadus, bet
LPS priekšsēdētāja vietnieka amatu
saglabā Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Vietnieka
amatā ievēlēts arī Latvijas Novadu apvienības izvirzītais Auces novada domes
priekšsēdētājs Gints Kaminskis.

Ar «Igates» atbalstu labiekārtos pagalmu Nameja ielā

notas šūpoles, smilšu
kaste, soliņi, sakārtota
zaļā zona un gājēju taku
segums.
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varētu būt 30 – 40 procenti no «Jelgavas dzirnavu» kapacitātes, kaut
gan Latvijā ziemāji gandrīz pilnībā
jau ir novākti un uz lauka palicis
tikai vasaras rapsis un kvieši. «Tas
jau ir atkarīgs no zemniekiem. Ja
viņiem jau ir aizsisti eksporta kuģi,
tad graudus uzglabāt nevajadzēs,»
skaidro A.Dominieks.
«Lursoft» datu bāze liecina, ka
AS «Jelgavas dzirnavas» pērn apgrozījusi 3,02 miljonus latu, gadu
noslēdzot ar 1,226 tūkstošu latu
peļņu pēc nodokļu nomaksas. Pērn

«Jelgavas dzirnavas» iesniedza
projekta pieteikumu «Rudzu un
kviešu miltu ražotne» struktūrfondu līdzekļu piesaistei. Lauku
atbalsta dienests projektu apstiprināja, un šogad uzņēmums uzsācis
tā realizāciju. Plānots, ka projekta
gaitā tiks iegādātas jaunas iekārtas
un veikta būvniecība, kas nodrošinās lauksaimniecības produkcijas
pārstrādes apjoma pieaugumu un
veicinās uzņēmuma tālāku attīstību, tomēr uzņēmuma vadība to
pagaidām nekomentē.

 Pašvaldības iestāde «Kultūra»
augusta piektdienu vakaros Uzvaras
parkā jelgavniekus ielūdz uz zaļumballēm. Pirmā zaļumballe ar grupu «Fortis» – jau rīt, 16. augustā. Balles sāksies
pulksten 22, un plānots, ka tās notiks
līdz pulksten 2. Ieeja parkā – no pulksten
21. Biļešu cena uz balli pieaugušajiem
– divi lati; skolēniem, studentiem – lats.
Nepilngadīgajām personām bez pieaugušo klātbūtnes ballē atrasties atļauts līdz
pulksten 23. Nākamā zaļumballe notiks
23. augustā ar grupu «Pilnmēness»,
bet 30. augustā par deju mūziku gādās
grupa «Kompliments».
 «Latvijas piena» ražotās «Trikātas
sniega bumbas» starptautiskās sieru
sacensībās «International Cheese
Awards 2013» Nentvičā, Lielbritānijā,
ieguvušas prestižo pirmo vietu un zelta medaļu svaigo sieru kategorijā. Konkursā bija pieteikti vairāk nekā 4200 sieru
no 27 valstīm, un labākos sierus noteica
žūrija 190 tiesnešu sastāvā. «Uzvara prestižajā konkursā apliecina «Trikātas sniega
bumbu» neatkārtojamo recepti un
savdabīgo garšas buķeti. Mums ir prieks
un lepnums par augsto novērtējumu,»
tā «Latvijas piena» valdes priekšsēdētājs
Raimonds Freimanis, papildinot, ka šajā
konkursā uzņēmums ar savu produkciju
piedalījies pirmo reizi.
 Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde (PMLP) informē, ka šogad
par termiņuzturēšanās atļaujas piešķiršanu saņemts viens iesniegums
no ārzemnieka, kurš Jelgavā iegādājies nekustamo īpašumu. Šis cilvēks
ir Krievijas pilsonis. PMLP sabiedrisko
attiecību speciāliste Undīne Priekule
norāda, ka 2012. gadā saņemti divi šādi
iesniegumi. Imigrācijas likums nosaka, ka
termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai
ārzemniekam jāiegādājas īpašumi Jelgavā 100 000 latu vērtībā. Saskaņā ar Tiesu
administrācijas datiem Jelgavā īpašumu
par summu, kas pārsniedz 50 000 latu,
šī gada pirmajā pusgadā iegādājušies
tikai divi ārvalstu pilsoņi – Ceriņu ielā un
Filozofu ielā.

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
piedāvā darbu brīvā laika organizatoram
uz 0,75 slodzēm.
Prasības: brīvā laika organizatoram vēlama
muzikālā izglītība un pieredze bērnu un
jauniešu aktivitāšu, sabiedrisko pasākumu
organizēšanā.
Kontaktinformācija: e-pasts jbsac@inbox.lv,
tālrunis 63026313.
Zirgu iela 47a, Jelgava, LV-3001.
Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus no
1,5 līdz 4 gadu vecuma bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar vecāku
līdzfinansējumu 15 Ls/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.
Jelgavas 3. sākumskola (Uzvaras iela 10,
Jelgava) 16. un 21. augustā no pulksten
10 līdz 18 aicina fotografēties topošos
pirmklasniekus un skolēnus, lai izgatavotu
Jelgavas pilsētas skolēna apliecību.
Skolēna apliecība nodrošina tiesības
saņemt braukšanas maksas atvieglojumus
skolēniem sabiedriskajā transportā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

atbildam

Ar laiku Jelgavā
cietuma nebūs
««Jelgavas Vēstnesī» 2008. gada 10.
aprīlī bija publicēts raksts par to, ka Tieslietu ministrija izstrādājusi Ieslodzījuma
vietu infrastruktūras attīstības koncepciju,
kas paredz visu Latvijas cietumu, tostarp
Jelgavas cietuma, pilnīgu likvidēšanu
un jaunu izveidi. 2013. gada februārī
Ministru kabinets šo koncepciju ir atbalstījis. Gribētos uzzināt, vai jautājums
par Jelgavas cietuma likteni jau skatīts
Jelgavas pilsētas domē, un kādi ir plāni
attiecībā uz Jelgavas cietuma atrašanās
vietu nākotnē?» jautā Leila.
Viņa uzskata, ka cietuma atrašanās
Jelgavas pilsētas centrā, kā tas ir tagad,
būtiski kaitē tūrismam, ko pašlaik attīsta
pašvaldība. «Domāju, ka jelgavnieki, kas
atpūšas Lielupes promenādē un tuvākajā
nākotnē atpūtīsies rekonstruētajā Pasta
salā, piekritīs, ka skats uz pašreizējo
Jelgavas cietumu ir neglīts un bojā pilsētas tēlu, un tūrismu šāds skats noteikti
neveicina. Tikpat atbaidoši ir melnie
dūmi, kas katru dienu nāk no cietuma
skursteņa. Uzskatu, ka Jelgavas pilsētā,
it īpaši centrā blakus tūrisma objektiem,
cietumam nav vietas,» tā «Jelgavas Vēstneša» lasītāja, neslēpjot savu nostāju:
būtu apsveicami, ja Jelgavas cietumu
piemeklētu Pārlielupes cietuma liktenis
un tas tiktu likvidēts uz neatgriešanos.
Jelgavas cietuma liktenis nav Jelgavas domes atbildība, tādējādi deputāti
šo jautājumu domes sēdē nav skatījuši.
Ieslodzījuma vietas Latvijā, tostarp Jelgavas cietums, ir Tieslietu ministrijas
pārraudzībā esošās Ieslodzījuma vietu
pārvaldes kompetence.

izmantojamus materiālus. Veco asfalta
segumu frēzējot, tehnoloģiski veidojas arī
rupjākas frakcijas asfalta gabali, kas vēlāk
tiek šķiroti uz vietas uzbēršanas objektā.
Reaģējot uz Kreimeņu ielas iedzīvotāju
sūdzību par lielajiem asfalta gabaliem,
kas pēc uzbēršanas palikuši uz ceļa, «Pilsētsaimniecība» organizēja to nolasīšanu.
«Kreimeņu ielā augustā tika veikta asfalta
gabalu, kas ir lielāki par 70 milimetriem,
nolasīšana ar rokām un aizvešana ar
pašizgāzēju. Tam tika piesaistīti algotajos
pagaidu sabiedriskajos darbos iesaistītie
stipendiāti,» informē ielu ekspluatācijas
inženieris Edgars Rubenis.
Komentējot Kreimeņu ielas iedzīvotājas
«Pilsētsaimniecība» Kreimeņu ielas
sūdzību, pašvaldības iestāde «Pilsētsaim- iedzīvotājiem atvainojas par sagādātajām
niecība» atgādina, ka ielu uzbēršana D kate- neērtībām.
gorijas ielām, tajā skaitā arī Kreimeņu ielai,
tiek veikta, pielietojot reciklētus jeb otrreiz
Sagatavoja Sintija Čepanone
«Kad pavasarī «Jelgavas Vēstnesī»
izlasījām, ka Kreimeņu ielā ar frēzēto asfaltu uzlabos ielas segumu, visi bijām ļoti
priecīgi, bet tagad tas viss izvērties par īstu
murgu. Atbrauca, izbēra asfalta gabalus, it
kā kaut ko pielīdzināja, un prom bija. Tas
asfalts pavisam noteikti nav frēzēts – lieli
gabali, kas mūsu ielas segumu burtiski
sabojāja, jo vairs ne kājām pa to normāli
var paiet, ne ar mašīnu pabraukt, nemaz
nerunājot par bērnu ratiņiem vai invalīdu
ratiņiem. Dariet kaut ko un aizvediet prom
tos asfalta klučus!» sašutusi ir Lilita no
Kreimeņu ielas.

cietumu sarakstā nav, un pašreizējo Jelgavas cietumu ir paredzēts slēgt tad, kad
tiks uzbūvēts jaunais Kurzemes cietums,»
norāda S.Vasiļjeva, gan piebilstot, ka pirmo jauno cietumu plānots būvēt Olainē
un šobrīd nav paredzams laiks, kad varētu
tikt celts Kurzemes cietums.
Saskaņā ar apstiprināto Ieslodzījuma
vietu infrastruktūras attīstības koncepciju
cietums Kurzemē būs otrais jaunuzceltais
cietums, kura būvniecība sāksies pēc
tam, kad tiks uzbūvēts cietums Olaines
cietuma teritorijā.
Pašlaik Latvijā ir 12 ieslodzījuma
vietas, kurās atrodas 6007 ieslodzītie.
Kopumā ieslodzījuma vietās strādā 2900
darbinieku.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Varētu būt puķudobe,
bet ir miskaste
«Jau sešus gadus dzīvoju jaukā un
sakoptā vietā – RAF masīvā –, bet gandrīz
katru dienu eju garām diezgan nepievilcīgam skatam: starp mūsu jauko tirdziņu
un Pērnavas ielas veikalu atrodas samērā
liela izmūrēta «šahta» – varbūt tur kādreiz
strūklaka bijusi, nezinu. Visus šos gadus šī
bedre tiek izmantota kā «miskaste» – tā ir
ļoti ērta garāmejošajiem papīru vai tukšo
pudeļu izmešanai. Atkritumi tur krājas
regulāri, jo, tā kā «šahta» ir samērā dziļa,
arī sētniekam bez trepēm tur nav iespējams
iekāpt,» situāciju vēstulē raksturo Mirdza.
Viņa prāto – ja šajā vietā nevar neko
atjaunot vai tas ir pārāk dārgi, varbūt
būtu labāk bedri aizbērt un virsū izveidot
puķudobi. «Būtu kur papriecēt acis, kā tas
ir visos apzaļumotajos stūrīšos pilsētā. Var
tikai apbrīnot šo cilvēku gaumes un izdomas izjūtu – brīnišķīgi!» tā viņa.

Lielākie frēzētā asfalta
gabali Kreimeņu ielā nolasīti

Foto: Ivars Veiliņš

Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste Sigita Vasiļjeva skaidro,
ka 2013. gada 12. februārī ar Ministru
kabineta rīkojumu Nr.50 tika apstiprināta
Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepcija. Koncepcijas informatīvajā
daļā precīzi uzskaitīta tālākā rīcība ar
Latvijas ieslodzījuma vietām – Latvijā tiek
plānota piecu cietumu sistēma, pārējās
pašlaik pastāvošās ieslodzījuma vietas
slēdzot.
Jaunie cietumi Latvijā plānoti šādi:
Olaines cietums, Kurzemes cietums,
cietums Daugavpilī, Cēsu audzināšanas
iestāde nepilngadīgajiem un Rīgas centrālcietums. «Uzbūvējot kādu no jaunajiem
cietumiem, uz to tiks pārvietoti ieslodzītie no esošajiem cietumiem, un divi vai
vairāki no tiem tiks slēgti. Jelgava jauno

Ceturtdiena, 2013. gada 15. augusts

Par ceļa zīmju uzstādīšanu lemj
Satiksmes kustības drošības komisija
«Mans kaimiņš ir tālbraucējs, un pēc
brauciena «fūri» viņš novieto uz koplietojamā ceļa. Ne reizi vien smagā automašīna
novietota tā, ka kaimiņi nevar iebraukt
savā teritorijā. Kad laukā ir slapjš, «fūre»
aizšķērso sauso ceļu uz kaimiņu māju, un
atliek braukt vai nu pa kapu teritoriju, vai
pa lielām peļķēm, kur ar automašīnu bedrēs var «iesēsties»,» situāciju savas mājas
apkaimē raksturo Liene Katrīna. Viņa grib
noskaidrot, vai ir iespējams pie autobusu
pieturas «Rosība» novietot ceļa zīmi «Kravas
mašīnām iebraukt aizliegts» vai kā citādi
ierobežot «fūres» šofera iespējas mašīnu
novietot uz koplietojamā ceļa. «Kā mums
rīkoties?» jautā jelgavniece.

Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
informē: lai ierosinātu uzstādīt ceļa zīmi
Jelgavas pilsētas teritorijā, jāraksta iesniegums Jelgavas domes Satiksmes kustības
drošības komisijai. Komisija tiek sasaukta
reizi mēnesī – katra mēneša otrajā trešdienā
–, un tad arī tiek izskatīti iesniegumi, kas
saistīti ar satiksmes organizāciju pilsētā.
Lai risinātu šo situāciju, «Pilsētsaimniecība» norāda: jautājums par atbilstošu ceļa
zīmju uzstādīšanu Kārniņu ceļā, balstoties
uz jelgavnieces ierosinājumu, tiks iesniegs
izskatīšanai Satiksmes kustības drošības
komisijai šomēnes.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Rotaļierīces mazākajiem bērniem
pludmalē sola nākamajā sezonā
«Daudzi karstajās dienās laiku pavada
Lielupes pludmalē, un esmu neizpratnē,
kāpēc pašvaldība nav padomājusi par
tām ģimenēm, kurās ir bērni līdz trīs gadu
vecumam. Nav neviena slīdkalniņa, nav
ne šūpoļu, ne karuseļu, kas būtu piemēroti
bērniem līdz trīs gadu vecumam,» pārdomās dalās Viktorija, kura ar savu 1,7 gadus
veco bērnu labprāt veldzētos upes krastā.
«Pašvaldība šādas ierīces aizmirsa uzstādīt
vai arī sākotnēji paredzēts, ka ģimenes ar
maziem bērniem uz pludmali nemaz neies?»
jelgavniece vēlas noskaidrot, vai pludmalē
būs arī mazuļiem piemērotas rotaļierīces.
Pilsētas pludmalē ir izvietotas rotaļu
ierīces, kas paredzētas dažādiem vecu-

miem: šūpoles – bērniem no viena gada
vecuma, līdzsvara šūpoles – mazajiem no
trim gadiem. Uzstādītās atsperu šūpoles
ir piemērotas bērniem no diviem gadiem,
savukārt vingrošanas komplekss ir ražots
sērijā «no 0 līdz 100 gadiem», tādējādi to var
izmantot ikviens.
Taču, kā norāda pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība», izprotot vecāku vēlmi
pēc aizvien jauniem rotaļu elementiem,
nākamajā sezonā tiks izskatītas iespējas
papildināt to klāstu. «Nākamajā sezonā iekļausim plānā papildināt pludmali ar rotaļu
ierīci, kas paredzēta pašiem mazākajiem
bērniem,» piebilst «Pilsētsaimniecība».
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pateicība

Paldies pašvaldības policistiem!

Lai pateiktu paldies Pašvaldības
policijas darbiniekiem, «Jelgavas Vēstnesī» vērsās Gunta no Pārlielupes. Arī
Ar ķieģeļiem izbūvētais objekts, kas dokumentos figurē kā baseins, pie vei- Arkādijs Antužs novērtē apzinīgo polikala «Pērnava» RAF dzīvojamā masīvā ir privātīpašums. Saimniece R.Ziemele cistu darbu un saka viņiem paldies.
Kaut arī lasītāja atzinīgi novērtē pašapstādījumus tur neplāno izveidot – uzlabojoties ekonomiskajai situācijai,
valdības iestādes «Pilsētsaimniecība»
Foto: Ivars Veiliņš
viņa tur cer uzbūvēt nelielu ēku.
«Gribu izteikt pateicību brašajiem
paveikto, gādājot par interesantiem
apstādījumiem pilsētā, minēto objektu šanas iekārtu darbību, pēc tam, iespējams, visus atkritumus savācu un izvedu!» saka Pašvaldības policijas darbiniekiem
apzaļumot, teiksim, tur ierīkojot puķu tur bija plānots izveidot kādu strūklaku, R.Ziemele. Taujāta par plāniem attiecībā Harijam Leitholdam un Edgaram
dobi, tai nav tiesību, jo tas ir privātīpa- taču tā arī nekas netika izdarīts. «Kad uz šo objektu, viņa norāda, ka jau pirms Brokonovam par operatīvu darbu 27.
šums. Pašvaldības Īpašumu konversijas pirms gadiem bruģēja stāvlaukumu gadiem izstrādāts projekts nelielam pa- jūlijā nozagtā velosipēda atrašanā un
pārvaldē apliecina, ka minētais objekts «Pērnavas» priekšā, es ierosināju ar pāri viljonam, kur varētu tikt izveidota kāda zagļa aizturēšanā,» paldies policistiem
pašvaldībai nepieder.
palikušo zemi šo «bedri» aizpildīt, bet arī vasaras terase cilvēku atpūtai. «Izbūvētie saka Gunta.
Savukārt A.Antužs vēstulē raksta:
Arī zemesgabala, uz kura atrodas gan to neviens neizdarīja,» tā zemesgabala pamati ir labi, un viss, kas nepieciešams,
«Pērnavas» ēka, gan izbūvētais objekts, īpašnieks.
lai īstenotu šo ideju, ir papildu līdzekļi.
saimnieks H.Rodze akcentē, ka viņš īpaš«Jelgavas Vēstnesim» izdevās noskaid- Diemžēl pašreizējā ekonomiskajā situācijā Vēstule
nieks ir tikai zemei – izbūvēto «baseinu» rot, ka «baseinu» līdzās veikalam pirms par ēkas uzcelšanu nevar būt ne runas,»
dažādu apsvērumu dēļ savulaik viņš nav gadiem astoņiem savā īpašumā ieguva tā viņa, norādot, ka tomēr nezaudē cerīprivatizējis, līdz ar to atbildību par tā tā- R.Ziemele, kura ir arī veikala ēkas saim- bas tur īstenot ēkas celtniecību. «Tieši šī
lāko likteni neuzņemas. «Jā, es nodrošinu, niece. Tiesa, viņas plānos neietilpst tur iemesla dēļ arī neplānoju tur ierīkot apstā«Jelgavas Vēstneša» 25. jūlija nulai apkārt objektam viss būtu nopļauts un veidot apstādījumus. «Jā, atzīstu, ka cilvē- dījumus, jo zemi, ko tur sabērtu, pēc tam
tīrs, taču man nav tiesību rīkoties ar šo ki izmūrētajā bedrē met atkritumus, taču nāktos atkal izvest. Kam tas vajadzīgs?!» murā bija publicēta Elīnas vēstule,
konkrēto objektu vai veikt kaut kādus tā šajā gadījumā runa ir par mūsu kultūras tā viņa, apkārtējos iedzīvotājus aicinot kurā viņa aicināja garnadžus atdot no
sakārtošanas darbus,» norāda H.Rodze. līmeni. Kāpēc man jādomā, kā nodrošināt, cienīt citu darbu un atkritumu izmešanai mājas pagalma Romas ielā nozagtās
meitiņas kurpītes. 2. augustā redakcija
Viņš zina stāstīt, ka savulaik apmēram lai cilvēki tur atkritumus nemet? Kāpēc izmantot tiem paredzētās urnas.
no viņas saņēma labu ziņu – kurpītes
200 kvadrātmetrus lielais objekts būvēts atbildība netiek prasīta no viņiem?! Es
kā baseins, lai nodrošinātu veikala dzesē- jau tā reizi gadā par saviem līdzekļiem tos
Sagatavoja Sintija Čepanone atradušās!

«Izsaku vislielāko pateicību Jelgavas
Pašvaldības policijas trijiem puišiem,
kas bija ļoti vērīgi un neizrādīja vienaldzību, manas garāžas durvīs ieraugot
atslēgas. Viņi operatīvi mani sameklēja
un tās atdeva.» Kungs gan piebilst, ka
vārdu un uzvārdu policistiem, kuri
tajā rītā ar automašīnu patrulēja pilsētas centrā, nezinot. «Tāpēc pateicos
Vanaga kunga vadītajam kolektīvam
par darbinieku apzinīgo darbu,» tā
A.Antužs.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Kurpītes atradušās
«Liels paldies jums par manas vēstules
publicēšanu laikrakstā – par mazās meitiņas Romas ielā nozagtajām kurpītēm. Pagājušajā nedēļas nogalē kurpītes ar visu jaciņu
vaininieki atgrieza atpakaļ!» tā Elīna.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2013. gada 15. augusts

PČ posmā – 8. vieta

Jelgavas ūdens motosporta kluba «Paisums» pārstāvis Mārtiņš Lauss pasaules
čempionāta posmā Vācijā O-350 klasē
(sportists laivā guļ uz vēdera) izcīnījis
8. vietu. Pirmajā un otrajā braucienā
Mārtiņš finišēja septītais, bet trešajā
– piektais, kas posma kopvērtējumā
viņam deva 8. vietu. «Tie, kuri kopvērtējumā Mārtiņam bija priekšā, visi savulaik
ir bijuši pasaules čempioni,» piebilst
kluba vadītājs Valdis Kuķalks. Nākamās
sacensības M.Lausam būs Eiropas čempionāta posms Itālijā 7. septembrī.

Pietiek ar
trešo vietu

Lai kļūtu par Baltijas čempionu,
Agarska triāla
kluba sportistam
Andrim Grīnfeldam čempionāta
pēdējā posmā
pietiek ar trešo
vietu. To sportists
sev ir nodrošinājis
pēc čempionāta
diviem posmiem.
Jāpiebilst, ka Andris startē A klasē, kur
viņa sīvākais konkurents ir bijušais kluba
biedrs Kaspars Vērnieks (tagad – «MT
skola»). Pēdējais Baltijas čempionāta
posms notiks Trāķos 14. septembrī.

sports
Piedalās
talantu skatē

Bronza meistaru spēlēs

OKartes Futbola akadēmijas jauno
futbolistu (U-13) talantu skatē, kas
norisinājās Staicelē, Jelgavu pārstāvēja
futbolists Aksels Grosfogels. Pavisam
tajā piedalījās 37 futbolisti. Četru dienu garumā jaunie futbolisti piedalījās
praktiskās un teorētiskās nodarbībās,
tika testēta spēlētāju tehniskā un
fiziskā sagatavotība, kā arī aizvadīts
miniturnīrs.
Jāpiebilst, ka
A.Grosfogels
ir dzimis
2000. gadā
un laukumā
spēlē pussarga pozīcijā.

Sestdien ZOC
okupēs «prātnieki»
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: no komandas «LDz Cargo» arhīva

Sestdien, 17. augustā, Zemgales Olimpiskā centra (ZOC)
stadionā notiks grupas «Prāta
vētra» rīkotā amatieru futbola turnīra «Mītava Open»
fināls, kurā par uzvarētāja
godu cīnīsies 18 komandas.
Finālistu vidū ir arī komanda
no Jelgavas – «LDz Cargo».
«Esmu piedalījies šajā turnīrā citu
komandu sastāvā, bet šogad ienāca prātā
ideja nokomplektēt komandu no darba
biedriem,» stāsta komandas «LDz Cargo»
pārstāvis Vadims Koņevskis. Komandas
sastāvā ir 12 uzņēmuma darbinieki – mašīnisti un mašīnistu palīgi – vecumā no 22 līdz
32 gadiem. Ar futbolu līdz šim bijuši saistīti
tikai daži no viņiem. «Sestdien mūsu mērķis
ir tikai un vienīgi uzvara,» saka V.Koņevskis,
piebilstot, ka komanda, gatavojoties sacensībām, trenējas un uzņēmums atbalstījis,
sarūpējot formas. Komandā spēlē Dmitrijs
Striško, Deniss Fomenko, Deniss Solovjovs,
Vadims Koņevskis, Romualds Garkuļs,
Deniss Tulinovs, Aleksandrs Grigorjevs,
Romāns Uzlovs, Aleksandrs Ignatjevs,
Vladimirs Abramovs, Maksims Višņakovs,
Ojārs Kārkliņš, Igors Kurčanovs.
Jāpiebilst, ka pavisam turnīrā piedalījās
deviņas komandas no Jelgavas, bet finālā
iekļūt izdevās tikai vienai.
Organizatoru pārstāve Sigita Kaņepe
stāsta – kā ierasts, notiks arī Zvaigžņu spēle,

Jelgavas dzelzceļnieku komanda «LDz Cargo» piedalījās divos amatieru futbola
turnīra «Mītava Open» posmos – Bauskas posmā viņiem bija tikai 23. vieta,
bet Engures posmā izdevās uzvarēt un iekļūt finālā, kas notiks 17. augustā
Jelgavā. Šī ir vienīgā komanda no 18 finālistēm, kas pārstāvēs Jelgavu.
kurā vienā komandā būs «Prāta vētras»
puiši, bet pretiniekos šogad būs likumsargi.
«Šogad Zvaigžņu spēlē piedalīsies Valsts
policijas komanda, tostarp policijas priekšnieks Ints Ķuzis,» stāsta organizatore.
Tāpat būs arī konkursi skatītājiem,
arī tradicionālais soda sitienu konkurss
meitenēm – vārtu sargāšana joprojām
tiek uzticēta grupas ģitāristam Jānim
Jubaltam. «Tā kaut kā sanāca – vilkām
sērkociņus, kurš stāvēs vārtos, un iekrita
man,» iepriekš stāstīja mūziķis, piebilstot,

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola, Skolotāju iela 8, tālrunis 63021897,
uzņem skolēnus bez vecuma ierobežojuma 2013./2014. m.g. šādās programmās:
• Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (1. – 7. klasei);
• Pamatizglītības programma (1. – 9. klasei);
• Pamatizglītības profesionāli orientētā pedagoģiskās korekcijas programma (8. – 9. klasei) sadarbībā ar Jelgavas
tehnikumu;
• Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (1. – 9. klasei);
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (10. – 12. klasei);
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (10. – 12. klasei).
Iespējams mācīties no plkst.9 līdz 20.40 sev izdevīgā laikā klātienē vai neklātienē, arī sestdienās. Skolēniem, kuri nevar
regulāri apmeklēt stundas, piedāvājam iegūt pamatskolas vai vidējo izglītību tālmācībā vai eksternātā. Piedāvājam
mācīties arī pēc individuāla plāna.
Skolā darbojas māmiņu istaba, kur stundu laikā var atstāt mazuli auklītes uzraudzībā, strādā psihologs un sociālais
pedagogs. Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi.
Dokumentus pieņem darba dienās no plkst.9 līdz 17 skolas kancelejā.
Uzņemšana skolā: 21. – 23. augustā no plkst.10 līdz 14 un no plkst.16 līdz 18.
Iegūt sīkāku informāciju par skolu un pieteikties mācībām skolā var Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas mājas lapā
www.jvmv.lv.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (līdz 01.08.2013. – Jelgavas 1. ģimnāzija)
turpina skolēnu uzņemšanu 5., 6. un 7. klasē, kā arī brīvajās vietās vidusskolas posmā.
Skolēniem tiek piedāvātas iespējas pēc izvēles daudzveidīgi padziļināt savas zināšanas un prasmes gan ikdienas mācību
procesā, gan fakultatīvajās un interešu izglītības nodarbībās matemātikā, IT, robotikā, netradicionālajā matemātikā,
profesionālajā angļu valodā, mājturībā un tehnoloģijās, sportā u.c.
Skola nodrošina veiksmīgu visu jaunpienākušo skolēnu adaptācijas procesu, iespēju jaunizveidoto 6. klašu audzēkņiem
sekmīgi sagatavoties valsts pārbaudes darbiem.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā skolēni iegūs kvalitatīvu pamatizglītību, kas mērķtiecīgi sasaistīta ar darba
tirgū konkurētspējīgu vidējo izglītību.
Skola nodrošinās mācību darba nepārtrauktību, kļūstot par skolu visu vecumu skolēniem, tādējādi audzēkņiem nebūs
vajadzības mainīt skolu pēc 6. vai 9. klases.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 2013./2014. mācību gadā vienīgā pilsētā piedāvās 5., 6., 7. klašu skolēniem apgūt
pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas un profesionāli orientētu (mājturība un tehnoloģijas)
programmu, kā arī 10. klašu skolēniem mācīties inženierzinātņu novirziena klasē.
Skolēnu uzņemšana – skolas kancelejā. Tālrunis informācijai 63045548.
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ka var arī būt, ka grupa par vārtu sargu
deleģēja to, kuru ir vai nu visvieglāk, vai
visgrūtāk apspēlēt. Šis jau būs piektais
gads, kad J.Jubalts stāv vārtos. «Vēl
«Sport 2000» teltī notiks bumbas žonglēšanas konkurss caur šķēršļiem un
precīzākā soda sitiena konkurss – būs
jātrāpa vārtos iekārtos riņķos. Savukārt
radio SWH uzdos skatītājiem jautājumus
par radio un turnīru,» tā S.Kaņepe.
Skatītājiem ieeja pasākumā būs bez
maksas.

Programma
Plkst.9.45
–
		
No plkst.10 līdz 15.22
–
No plkst.15.10 līdz 15.30 –
		
No plkst.15.30 līdz 16.10 –
No plkst.16.15 līdz 16.40 –
No plkst.16.45 līdz 17.10 –
Plkst.17.10
–
Plkst.17.35
–
Plkst.18
–

pasākuma atklāšana,
svinīgās uzrunas
priekšsacīkstes
meiteņu soda sišanas
konkurss
ceturtdaļfināli
pusfināli
Zvaigžņu spēle
spēle par 3. vietu (2x10)
fināls (2x12)
apbalvošana

N o Pa s a u l e s
meistaru spēlēm Turīnā, Itālijā, ar medaļu
atgriezies jelgavnieks kanoe
airētājs Valentīns Lagzdiņš.
200 metru
distancē viņš
izcīnīja bronzas
medaļu, bet
1000 metros
ieguva 4. vietu. Maratonā (24 kilometri)
Valentīns nepiedalījās, jo sacensības
tika pārceltas uz vēlāku laiku. Jāpiebilst,
ka sportists sacensībās Itālijā piedalījās
ar CBS «Igate» atbalstu.

«Rullītī» –
Tehnisko sporta
veidu svētki
 Ilze Knusle-Jankevica

Svētdien, 18. augustā, sporta
un atpūtas kompleksā «Rullītis»
jau septīto reizi notiks Tehnisko
sporta veidu svētki. To sākums
– pulksten 10.
Pasākuma dalībniekiem būs iespēja
piedalīties tādās disciplīnās kā kartinga turnīrs, ātruma aplis, mini dragreiss, drifts un
auto izdzīvošana. Pasākuma organizators
Jānis Kuķis stāsta, ka svētku programma,
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir nedaudz
mainījusies. «Tā kā šogad ir sagādāti 20
jauni kartingi no Itālijas, esam ieplānojuši
organizēt kartinga turnīru, kurā būs komandu cīņa (komandā trīs cilvēki),» tā viņš,
piebilstot, ka, izvērtējot to, kas visvairāk
piesaista publiku, secināts: tās ir vislaikietilpīgākās un skatāmākās disciplīnas.
«Kartinga turnīrā komandas sacentīsies
pēc izslēgšanas principa – uzvarētājs tiks
tālāk, zaudētājs izstāsies. Bet uzvarēs tā
komanda, kuras visi trīs dalībnieki finišēs
pirmie. Ātruma aplī sacensību princips
ir fundamentālais – kurš ātrāk. Tāpat
arī dragreisā, bet driftā rezultāts tiek noteikts pēc tādiem kritērijiem kā leņķis,
ātrums, josla, prezentācija. Būtībā drifts
ir automašīnas kontrole vadāmā sānslīdē.
Drifta dalībniekiem trase jāveic pa noteiktu
trajektoriju, kas atzīmēta ar konusiem,
un, jo tuvāk tiem driftē braucējs, jo vairāk
punktu iegūst. Bet auto izdzīvošanā uzvar
tas, kurš pēdējais paliek braucošs trasē,»
ieskicē organizatori.
Dalībniekiem, reģistrējoties pasākumam
līdz 16. augustam mājas lapā www.rullitis.lv,
dalības maksa būs 2,50 lati, bet, piesakoties
pasākuma dienā, – 5 lati. Savukārt skatītājiem ieejas maksa uz pasākumu ir viens lats.
Darbosies bufete.

Programma
Plkst.9.30
Plkst.10		
Plkst.11		
Plkst.13		
Plkst.16		
Plkst.20		
Plkst.21

–
–
–
–
–
–
–

dalībnieku reģistrēšanās
kartinga turnīrs
ātruma aplis
mini dragreiss
drifts
auto izdzīvošana
apbalvošana
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Sporta pasākumi
 18. augustā pulksten 18 – futbols: FK
«Jelgava 2» – «Skonto FC 2» (ZOC).
 24. augustā pulksten 12 – Jelgavas
atklātais čempionāts burāšanā. Regate
ķīļjahtām, mikrokreiserjahtām un junioru
klases jahtām (Jahtkluba bāzē Pils salā).

Piedāvā darbu
Jelgavas 4. vidusskola Akmeņu ielā 1 aicina
darbā sociālo pedagogu (0,5 slodzes). CV
lūgums sūtīt pa e-pastu 4vsk@izglitiba.
jelgava.lv; tālrunis – 63012590.
SIA «Kanclers plus» mēbeļu un velosipēdu
veikala kolektīvs aicina savā pulkā pozitīvu,
atsaucīgu, komunikablu, spējīgu apgūt
daudz informācijas pārdevēju konsultantu(-i). Darba pienākumos ietilpst mēbeļu
un velosipēdu salikšana. Vēlama pieredze
tirdzniecībā un atsauksmes no iepriekšējās
darba vietas. Pirmā atlase notiks pēc iesūtītajiem CV. Kontaktinformācija – pa e-pastu
ilva@kanclers.lv.
A.Straupmane meklē auklīti 1,7 gadus
vecai meitenītei, jaukts darba laiks,
obligāti ar auto, atrodamies Tērvetes ielā.
T.26322420.

Meklē darbu
Meklēju apkopējas vai mājkalpotājas darbu, zvanīt vakaros. Tālrunis 28928515.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

Pārdod
2.-ist. dzīvokli Kārniņos, nepieciešams
remonts. T.27075177.
1-ist. dzīvokli. T.29558600.
Ziemas vasarnīcu. T.28119201
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Bērza briketes. Ar piegādi 95 Ls/t.
T.29907466
Skaldītu malku – alksni, bērzu, osi, ozolu.
Cenas sākot no 16 Ls/berkubā. Kvalitāte
garantēta. Tel.29800103.
Lēti mazlietotas mēbeles. T.63023280.
Divstāvu māju vai maina pret mazāku vai
pusmāju. T.63023280.
Pārdod sporta riteni, Ls 40. T.29877219.
Lietotus ledusskapjus no 35 līdz 110
latiem, saldētavas, veļas mazgājamās mašīnas no 50 līdz 120 latiem, elektriskās plītis
55 lati, mikroviļņu krāsnis no Zviedrijas.
LCD televizorus jaunus un lietotus, lēti. Garantija, kredīts. Ausekļa ielā 4. T.29141057.

Izīrē
1.-ist. dzīvokli, centrā. T.22004878.
Dzīvokli. T.22336906

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434

Dažādi
Automātisko veļasmašīnu remonts, mājās.
T.29587816.
Zīlniece. T.26180906, 29742875.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Rozentālberga juridiskais birojs piedāvā bezmaksas juridiskās konsultācijas.
Sniedzam kvalitatīvu, ātru un profesionālu
juridisko palīdzību. T.27106096
Atjauno vannu emalju. T.20605520.

Jelgavas Tehnikums
Tālrunis 63025605
www.jelgavastehnikums.lv
2013./2014. m.g. aicina apgūt kvalifikācijas
Ar pamatskolas izglītību, iegūstot vidējo
profesionālo izglītību (3. kvalifikācijas līmenis),
mācību ilgums 4 gadi:
1. Inženierkomunikāciju tehniķis;
2. Mēbeļu galdnieks;
3. Apdares darbu tehniķis;
4. Viesmīlības pakalpojumu speciālists;
5. Klientu apkalpošanas speciālists.
Ar vispārējo vidējo izglītību, iegūstot vidējo
profesionālo izglītību (3. kvalifikācijas līmenis),
mācību ilgums 1,5 gadi:

1. Bārmenis (saņem ESF
stipendiju līdz Ls 80).
Jelgavas Tehnikums
sadarbībā ar AS
«Amo Plant» piedāvā
jauniešiem vecumā
no 17 līdz 25 gadiem
ar pamatskolas
izglītību (no 17 gadu
vecuma) vai vispārējo vidējo izglītību, iegūstot
arodizglītību (2. kvalifikācijas līmenis), mācību
ilgums – 1 gads, apgūt kvalifikāciju:
1. Autoatslēdznieks (saņem ESF stipendiju līdz Ls 80).
Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.
Visi izglītojamie saņem stipendiju.
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37,
Jelgava.

Pļauju zāli. T.25994203
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
IGORS BUTKO (1961. g.)
VILMA JAPIŅA (1927. g.)
ANDRIS LAGZDIŅŠ (1949. g.)
FELIKSA VOLČOKA (1932. g.)
ALEKSANDRS ŽUKOVS (1939. g.)
TAISA ŠISMARJOVA (1939. g.)
HARIJS TANCIS (1950. g.)
VIJA GEBHARDE (1934. g.)
ULDIS KALVĪTIS (1946. g.)
TAMĀRA POPOVA (1928. g.).
Izvadīšana 17.08. plkst.15 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

19. augusts, pirmdiena
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.40 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
7.05  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
8.05  «Muks». Animācijas seriāls.
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1668.sērija.
9.25  «Bella» (ar subt.). Piedzīvojumu melodrāma. 2010.g.
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 21.sērija.
12.25 «Ielas garumā».*
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.10 «Kāzu valsis». ASV melodrāma. 2009.g.
14.45 «Eirobusiņš».*
15.15 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
15.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.05 «Dabas grāmata».*
16.35  «Negantais Henrijs 2». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1668.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 101. un 102.sērija.
19.30  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 9.sērija.
20.20 «Ar velomūziku uz Likteņdārzu».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 2013.g. 7.sērija.
22.10 «Viss notiek!»
22.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Versija “Vera”». Dokumentāla filma.
0.45 «Kora “Kamēr...” 20 gadu jubilejas koncerts».*
2.50 «Degošais krūms». Vēsturiska drāma. 2013.g. 2.sērija.
4.05 «Aculiecinieks».*
4.20 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
5.05 «Lauku sēta 2».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Persijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Bumba».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 1.sērija.
7.35 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
10.05 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
10.35  «Rožu dārzs». Seriāls. 2.sērija.
11.30  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 34. un 35.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*.
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Maskavas.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 3.sērija.
16.35  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 36. un 37.sērija.
17.35 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok. f.
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.) 19.23 Sporta ziņas
(krievu val.). 19.26 Laika ziņas (krievu val.).
19.30 «“Ghetto Games 2013”».
19.50  «Zaļā paradīze». Dokumentāls seriāls. 25.sērija.
20.25  «Uz pasaules vulkāniem». Dok. f. 2.sērija.
21.25 «Kad stārķis palidojis garām». 3.sērija.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05  «80 dienās apkārt zemeslodei». Piedzīvojumu filma.
1.15  «Izmeklētāja Kinga 2». Seriāls. 4.sērija.
2.00 «Lai top!»*
4.00 «Kabata». Animācijas filma.
4.10 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Maskavas.*

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 11.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Televeikala skatlogs».
10.05 «Deja uz varavīksnes». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.00 «Precamies!?!»
12.55 «Ģimenes ligzda».
13.30 «Bernards». Animācijas seriāls.
13.50 «Rīgas svētki 2013. Dienasgrāmatas».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Dežūreņģelis 2». Krievijas seriāls. 16.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 25. un 26.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 90.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 90.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs. 2013.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mēness tumšajā pusē». Seriāls. 2012.g. 2.sērija.
22.15 «Ivans Vasiļjevičs maina profesiju». Komēdija. 1973.g.
24.00 «Labie puiši». ASV seriāls. 19.sērija.
0.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 25. un 26.sērija.
2.30 «Degpunktā».
2.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.20 «Precamies!?!»
4.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 90.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 82.sērija.
5.50 «Purvāji». ASV seriāls. 7.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
6.50 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.
8.50 «Mans nākotnes puisis». ASV komēdija. 2011.g.
10.30 «Māmiņu klubs».
11.05 «Smieklīgākie videokuriozi 21».

12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 109.sērija.
12.45 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 30.sērija.
13.40 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.10 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 557. un 558.sērija.
15.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 29.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 36.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 61.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 29.sērija.
21.00 «Kobra 17». Seriāls. 15. un 16.sērija.
23.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 270.sērija.
24.00 «Latviešu zelta drudzis». Dokumentāla filma. 2013.g.
1.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 36.sērija.
1.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 82.sērija.
2.45 «Purvāji». ASV seriāls. 7.sērija.
3.25 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 109.sērija.
3.50 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.

20. augusts, otrdiena
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.40 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
7.05  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
8.05 «Muks». Animācijas seriāls.
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1669.sērija.
9.25  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 9.sērija.
10.15  «Blondīne». ASV drāma. 2001.g. 2.sērija.
11.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.05  «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules
2» (ar subt.). Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.05 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
13.35 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.50 «Viss notiek!»*
14.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.20 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
15.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.10 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas”
pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 26.sērija.
16.35  «Negantais Henrijs 2». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1669.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 103. un 104.sērija.
19.30  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 10.sērija.
20.20 «Ar velomūziku uz Likteņdārzu».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aculiecinieks».
21.30 «Būt latvietim. Kanāda». Dok. f. 3.sērija.
22.00 «Pasaules telpa».
22.30 «Aiz žoga». Dokumentāla filma.
23.00 «Nakts ziņas».
23.11 «Laika ziņas».
23.15 «Titāniks» (ar subt.). Drāma. 2011.g. 2.sērija.
0.55 «Laika dimensija».
1.25 «Bīstamā robeža 2». Seriāls. 12.sērija.
2.08 «Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī». 2013.g.
3.50 «LTV portretu izlase». Igo.*
4.16 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
5.09 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Persijā».*
6.35 «Burvju mākslinieks». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 2.sērija.
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013.
Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
8.35 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 3.sērija.
11.30  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 36. un 37.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls» .
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Maskavas.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 4.sērija.
16.35  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 38. un 39.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.) 19.23 Sporta ziņas
(krievu val.). 19.26 Laika ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dokumentāls seriāls. 26.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.05  «Kamieļu impērija. Saules mūžs». Dok. f.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «SEB kalnu riteņu maratons».
23.15  «Specvienība». Seriāls. 9.sērija.
0.10  «Uz pasaules vulkāniem». Dok. f. 2.sērija.
1.10  «Zaļā paradīze». Dokumentāls seriāls. 26.sērija.
1.40 «Lai top!»*
3.40 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Maskavas.*
5.30 «Tavs auto».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2». Krievijas seriāls. 16.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī 2». ASV seriāls. 13.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dauntonas abatija 3». Seriāls. 2012.g. 1.sērija.
11.05 «Galileo».
12.00 «Precamies!?!»
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 117.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Dežūreņģelis 2». Seriāls. 17.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 27. un 28.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 91.sērija.

tv programma
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 91.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Ceļš uz laimi». Vācijas melodrāma. 2010.g.
23.05 «Nikita». ASV seriāls. 4.sērija.
24.00 «Labie puiši». ASV seriāls. 20.sērija.
0.55 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 27. un 28.sērija.
2.25 «Luī 2». ASV seriāls. 13.sērija.
2.50 «Degpunktā».
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 117.sērija.
4.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 91.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 83.sērija.
5.50 «Purvāji». ASV seriāls. 8.sērija.
6.40 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.
8.50 «Meistaru grāmata». Krievijas pasaku filma. 2009.g.
11.00 «Kobra 17». Seriāls. 16.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 110.sērija.
12.45 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 31.sērija.
13.40 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.10 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 559. un 560.sērija.
15.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 30.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 37.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 62.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 30.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». ASV seriāls. 7.sērija.
22.00 «Mūsdienu Latvijas garša 3». 3.sērija.
22.45 «Paralēlās dzīves». ASV seriāls. 12.sērija.
23.50 «Sazvērestība». ASV seriāls. 16.sērija.
0.45 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 37.sērija.
1.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 83.sērija.
2.25 «Purvāji». ASV seriāls. 8.sērija.
3.10 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 110.sērija.
3.35 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.

21. augusts, trešdiena
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.40 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
7.05  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
8.05 «Muks». Animācijas seriāls.
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1670.sērija.
9.25  «Tēvs Brauns». Detektīvseriāls. 10.sērija.
10.15  «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 2013.g. 7.sērija.
11.15 «Versija “Vera”». Dokumentāla filma.
12.40 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.55 «Vertikāle».*
13.25 «Pasaules telpa».*
13.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.10 «Titāniks». Vēsturiska drāma. 2012.g. 2.sērija.
15.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.05 «Kas te? Es te!»*
16.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1670.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 105. un 106.sērija.
19.30  «Kenediji». Biogrāfiska filma. 2011.g. 1.sērija.
20.20 «Ar velomūziku uz Likteņdārzu».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.12 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Misija – ticība». Latvijas tradicionālo reliģisko
konfesiju līderu diskusija.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vai viegli būt jaunam?» Dokumentāla filma.
0.45 «Top Latvijas Likteņdārzs». Koknese 2011.*
4.00 «Aculiecinieks».*
4.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
5.10 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «”1000 jūdzes” Persijā».*
6.35 «Murr-gi». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 3.sērija.
7.35 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 4.sērija.
11.30  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 38. un 39.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV*.
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Maskavas.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 5.sērija.
16.35  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 40. un 41.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.) 19.23 Sporta ziņas
(krievu val.). 19.26 Laika ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dokumentāls seriāls. 27.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.05  «Izdzīvotāji 4». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
22.10 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.40 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dok. f.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «SOKO Vismāra». Seriāls. 93.sērija.
23.55  «Kamieļu impērija. Saules mūžs». Dok. f.
0.50  «Zaļā paradīze».
Dokumentāls seriāls. 27.sērija.
1.20 «Lai top!»*
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3.20 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Maskavas.*
5.05 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2». Krievijas seriāls. 17.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Luī 2». ASV seriāls. 14.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Televeikala skatlogs».
10.05 «Ceļš uz laimi». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Precamies!?!»
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 118.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Dežūreņģelis 2». Krievijas seriāls. 18.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 29. un 30.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 92.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 92.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 2010.g. 9.sērija.
22.05 «Skaitlis 23». ASV detektīvtrilleris. 2007.g.
24.00 «Galileo».
1.00 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 29. un 30.sērija.
2.40 «Degpunktā».
3.10 «Šodien novados».
3.20 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 118.sērija.
4.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 92.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 84.sērija.
5.50 «Purvāji». ASV seriāls. 9.sērija.
6.40 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.
8.50 «Palaidņu piedzīvojumi». Piedz. f. ģimenei. 2005.g.
11.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 7.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 111.sērija.
12.45 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 14.sērija.
13.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 32.sērija.
13.40 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.10 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 561. un 562.sērija.
15.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 31.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 38.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 63.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 31.sērija.
21.00 «Radu būšana 6». Ukrainas seriāls. 16.sērija.
22.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 14.sērija.
23.00 «Kinomānija».
23.40 «“Terra Nova”». Seriāls. 12.sērija.
0.35 «Bokseris». ASV drāma. 2011.g. 3.sērija.
1.25 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 38.sērija.
2.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 84.sērija.
3.05 «Purvāji». ASV seriāls. 9.sērija.
3.50 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 111.sērija.

22. augusts, ceturtdiena
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.40 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
7.05  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
8.05 «Muks». Animācijas seriāls.
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1671.sērija.
9.25  «Kenediji». Biogrāfiska filma. 2011.g. 1.sērija.
10.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
10.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Krustceļš». Dokumentāla filma.
12.40 «Zebra».*
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.10 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
13.40 «Aiz žoga». Dokumentāla filma.
14.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.25 «Klāra». Zviedrijas filma visai ģimenei. 2009.g.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 96.sērija.
16.32  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 23.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1671.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Laika ziņas».
18.30  «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 107. un 108.sērija.
19.30  «Kenediji». Biogrāfiska filma. 2011.g. 2.sērija.
20.20 «Ar velomūziku uz Likteņdārzu».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  «Šerloks 2». Detektīvseriāls. 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vai viegli...?» Dokumentāla filma.
0.50 «Top Latvijas Likteņdārzs». Koknese 2012.*
3.25 «Viļa Vītola likteņa dārzs». LTV videofilma.
4.18 «Latvija toreiz... Marisa Vētras acīm». LTV videofilma.
5.11 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «”1000 jūdzes” Persijā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Viesnīca».
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 4.sērija.
7.35 «Ražots Eiropā. 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».
9.45 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 5.sērija.
11.30  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 40. un 41.sērija.
12.25 «SEB kalnu riteņu maratons».*
12.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.00 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.

13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Maskavas.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 6.sērija.
16.35  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 42. un 43.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.) 19.23 Sporta ziņas
(krievu val.). 19.26 Laika ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dokumentāls seriāls. 28.sērija.
20.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.30 «Lidojuma plāns».
21.05  «Dzimtā zeme. Atgriešanās Rurutu». Dok. f.
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Motociklisti».*
23.35 «“Ghetto Games 2013”».*
23.50 «Izdzīvotāji 4». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
0.45 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*
1.15 «Lai top!»*
3.15 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Maskavas.*
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2». Krievijas seriāls. 18.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Ezermalas doktorāts». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «Precamies!?!»
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 119.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Dežūreņģelis 2». Seriāls. 19.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 31. un 32.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 93.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 93.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok. ser. 1. un 2.sēr.
22.15 «Mis Slepenā aģente». ASV komēdija. 2000.g.
0.20 «“Supernatural” 5». ASV seriāls. 20.sērija.
1.15 «Galileo».
1.40 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 31. un 32.sērija.
3.10 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
3.35 «Degpunktā».
4.00 «Šodien novados».
4.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 93.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 85.sērija.
5.50 «Purvāji». ASV seriāls. 10.sērija.
6.40 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.
8.50 «Zemeņu festivāls». ASV drāma. 2011.g.
11.00 «Radu būšana 6». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». ASV seriāls. 112.sērija.
12.45 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 33.sērija.
13.40 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.10 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 563. un 564.sērija.
15.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 32.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 39.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 64.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 32.sērija.
21.00 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 9.sērija.
22.00 «Svešais pret Plēsoņu». Fantastikas trilleris. 2003.g.
23.55 «Pārkāpt robežu 4». Seriāls. 9.sērija.
0.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 39.sērija.
1.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 85.sērija.
2.35 «Purvāji». ASV seriāls. 10.sērija.
3.20 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 112.sērija.
3.40 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.

23. augusts, piektdiena
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
8.05  «Muks». Animācijas seriāls.
8.30  «Gaišā piemiņā». Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
9.25  «Kenediji». Biogrāfiska filma. 2011.g. 2.sērija.
10.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.30  «Zobenu karaliene». Seriāls. 9. un 10.sērija.
12.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».*
12.25 «Viļa Vītola likteņa dārzs». LTV videofilma.
13.25 «Latviešu mūzikas dārzs».
14.50 «Mans zaļais dārzs».*
15.20 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
16.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 97.sērija.
16.27  «Dinozauru vilciens». Anim. Seriāls. 24.sērija.
17.00  «Gaišā piemiņā». Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 109. un 110.sērija.
19.25  «Gorbačovs. Cilvēks, kurš mainīja pasauli». Dok. f.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE! «Top Latvijas Likteņdārzs».
23.30 «Nakts ziņas».
23.45 «Tā dzīro Kuldīgā».*
2.10 «“Mikrofona” dziesmas».*
3.45 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
3.55  «Zobenu karaliene». Seriāls. 9. un 10.sērija.
5.25 «LTV portretu izlase».* Mūziķis Intars Busulis.

Ceturtdiena, 2013. gada 15. augusts

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Persijā».*
6.35 «Caurā māja». Animācijas filma.
6.45 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 5.sērija.
7.35 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx.” Deutsche Welle žurnāls».
9.45 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 6.sērija.
11.30  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 42. un 43.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV*.
13.15 «Pie stūres. Deutsche Welle žurnāls».
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Maskavas.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 7.sērija.
16.35  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 44.sērija.
17.05  «Zaļā paradīze». Dokumentāls seriāls. 28.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.) 19.23 Sporta ziņas
(krievu val.). 19.26 Laika ziņas (krievu val.).
19.30  «Lanževēna burvju triki 3». 3. un 4.sērija.
20.30 «Šērvudas Robins». Seriāls. 7.sērija.
21.35 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.
22.55 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
23.10 «SEB kalnu riteņu maratons».*
23.15 «Baltais oleandrs». ASV drāma. 2002.g.
1.10 «Liepājas dzintars 2006». 1.daļa.*
3.10 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Pārraide no Maskavas.*
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2». Seriāls. 19.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Kur laime iesākas». Romantiska drāma. 2005.g.
12.00 «Precamies!?!»
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 120.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Dežūreņģelis 2». Seriāls. 20.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 33. un 34.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 94.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 94.sērija. Turpinājums.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Greizais spogulis». Humora raidījums.
23.05 «Mimino». Krievijas komēdija. 1977.g.
0.55 «Izstumtais». ASV un Krievijas trilleris. 2005.g.
2.30 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 33. un 34.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 86.sērija.
5.50 «Purvāji». ASV seriāls. 11.sērija.
6.40 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.
8.50 «Maligans». ASV komēdija. 2011.g.
11.00 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 9.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 113.sērija.
12.45 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 16.sērija.
13.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 34.sērija.
13.40 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.10 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 565. – 567.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 40.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 65.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 4.sērija.
21.00 «Karstā čiksa». ASV komēdija. 2002.g.
23.00 «Es mīlu tevi, vecīt!» Romantiska komēdija. 2009.g.
1.05 «Bez viņas». Kanādas drāma. 2010.g.
3.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 86.sērija.
3.50 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 113.sērija.

24. augusts, sestdiena
LTV1
6.05 «SIB-Īrija». Dokumentāla filma. 7.sērija.
6.35 «Vides fakti».*
7.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 23.sērija.
8.00  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 23.sērija.
8.30  «Luijs». Animācijas seriāls. 102.sērija.
8.40 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 45.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs 2». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?» Kulinārijas raidījums.
11.00 «Klāra». Zviedrijas filma visai ģimenei. 2009.g.
12.30  «Šerloks 2». Detektīvseriāls. 2.sērija.
14.10 «Top Latvijas Likteņdārzs!» Pārraide no Kokneses.*
16.35  «Nākotnes parks» (ar subt.).
16.50  «Gorbačovs. Cilvēks, kurš mainīja pasauli». Dok. f.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Skrundas pieturzīmes».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.12 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25  «Uzvaras punkts» (ar subt.). ASV trilleris. 2005.g.
23.35 «Nakts ziņas».
23.45 «Medības». Latvijas drāma. 2009.g.

1.15  «A.Dvoržāks. Nāra». Bavārijas Valsts operas iestud.
3.50 «Latviešu mūzikas dārzs».*
5.06 «Pateikt un pateikties. Anda Līce». LTV videofilma.

LTV7
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Zaļā pasaka». Animācijas filma.
7.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «2020». Dokumentāla filma. 1.sērija.
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 21. un 22.sērija.
14.10 «SEB kalnu riteņu maratons».*
14.15 «Latvijas “Grand Prix” izcīņa spīdvejā».*
16.15 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
16.30 «Paveiksies mīlestībā». Melodrāma. 2012.g. 1.sērija.
18.15  «Dzimtā zeme. Atgriešanās Rurutu». Dok. f.
19.15 «“Ghetto Games 2013”».*
19.30 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.00 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2013».
21.05 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 6.sērija.
22.00  «Noskūpstiet līgavu». Romantiska komēdija. 2002.g.
23.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 7.sērija.
0.40 «Rīgas svētki 2012. “Rīgas mīļdziesmas”» Koncerts.*
1.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 39. un 40.sērija.
3.00 «Tavs auto».*
3.30 «Lidojuma plāns».*
4.00 «Baltais oleandrs». ASV drāma. 2002.g.

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2». Seriāls. 20.sērija.
5.50 «Noderīgie draugi». ASV seriāls. 12.sērija.
6.15 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 45.sērija.
7.05 «Degpunktā».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
8.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 1.sērija.
9.00 «Galileo».
10.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
12.00 «Herijas likums 2». Seriāls. 17.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 5». Seriāls. 9.sērija.
14.00 «Mimino». Krievijas komēdija. 1977.g.
15.55 «Undīne». Īrijas un ASV romantiska drāma. 2009.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Kad nevar uzticēties». Melodrāma. 2006.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
21.30 «Agata Kristi. Erkils Puaro 6». Seriāls. 3.sērija.
23.45 «Pļauja». ASV šausmu filma. 2007.g.
1.35 «Undīne». Īrijas un ASV romantiska drāma. 2009.g.
3.20 «Noderīgie draugi». ASV seriāls. 11.sērija.
3.45 «Galileo».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 87.sērija.
5.45 «Purvāji». ASV seriāls. 12.sērija.
6.45 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Anim. ser.
8.20 «Bakugani». Animācijas seriāls.
9.05 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Mūsdienu Latvijas garša 3».*
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
14.15 «Kinomānija».
14.55 «Televeikala skatlogs».
15.10 «Karstā čiksa». ASV komēdija. 2002.g.
17.10 «Futbola suns: Eiropas kauss». Ģimenes kom. 2004.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Raganu kalns». Piedzīvojumu filma ģimenei. 2009.g.
21.35 «Droša osta». ASV mistikas melodrāma. 2013.g.
24.00 «Patriots». ASV spraiga sižeta filma. 1998.g.
1.35 «Futbola suns: Eiropas kauss». Ģim. kom. 2004.g.
3.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 87.sērija.
3.55 «Purvāji». ASV seriāls. 12.sērija.

25. augusts, svētdiena
LTV1
6.05 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
6.35 «Vides fakti».*
7.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 24.sērija.
8.00  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 24.sērija.
8.30  «Luijs». Animācijas seriāls. 103.sērija.
8.40 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 46.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs 2». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas”
pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 27.sērija.
10.25 «Mans zaļais dārzs».
10.55  «Skatienam apslēptais Vatikāns». Dok. f.
12.00 «Dievkalpojums». Pārraide no Valgundes Kristus
Apskaidrošanās klostera.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».*
17.00 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 22.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».
18.50 «Bellas Austrālija». Romantiska komēdija. 2012.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Degošais krūms». Vēsturiska drāma. 2013.g. 3.sērija.
22.45 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Manona Lesko». Francijas melodrāma. 2011.g.
1.00 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
1.15 «Bīstamā robeža 2». Seriāls. 12.sērija.
2.00 «Uzvaras punkts» (ar subt.). ASV trilleris. 2005.g.

TV programma
4.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
5.00 «Par lietām, kas nekad nepāriet. Imants Kalniņš».

LTV7
6.05 «Makšķerēšanas noslēpumi 2010».*
6.35 «Ramins». Dokumentāla filma.
7.40 «Re, kāds gadījums!» Animācijas filma.
7.50 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013.
Televeikala skatlogs».*
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2013».*
13.15 «Paveiksies mīlestībā». Melodrāma. 2012.g. 1.sēr.
15.00 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dok. f. 1.sērija.
15.30  «Uz pasaules vulkāniem». Dok. f. 3.sērija.
16.30 «Mīlestība pie Gardas ezera».
Seriāls. 21. un 22.sērija.
18.10 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 6.sērija.
19.00 «Motociklisti».
19.30 «Ali Baba un 40 laupītāju». Piedz. f. 2007.g. 1.sērija.
21.20  «Specvienība». Seriāls. 10.sērija.
22.10 «SEB kalnu riteņu maratons».*
22.15  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 5.sērija.
23.05 «Imanta – Babīte pietur...»*
23.40  «Lanževēna burvju triki 3». 3. un 4.sērija.
0.35  «Noskūpstiet līgavu». Rom. komēdija. 2002.g.
2.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 41. un 42.sērija.
3.50 «Ringlas ceļojums». Animācijas filma.
4.00 «Ātruma cilts».*
4.30 «Autosporta programma nr.1».*
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*

LNT
5.00 «Galileo».
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 46.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
8.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 2.sērija.
9.00 «Ģimenes ligzda».
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
12.00 «Agata Kristi. Erkils Puaro 6». Seriāls. 3.sērija.
14.10 «Mentālists 4». ASV seriāls. 15.sērija.
15.05 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 12.sērija.
16.10 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
17.05 «Dzīves krustcelēs». 6.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis». Humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.00 «Dauntonas abatija 3». 2012.g. 2. un 3.sērija.
23.15 «Lēcējs». Spraiga sižeta fantastikas filma. 2008.g.
1.00 «Pēdējais skauts». ASV spraiga sižeta filma. 1991.g.
2.40 «Galileo».
3.30 «Dzīves krustcelēs». 6.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 88.sērija.
5.45 «Purvāji». ASV seriāls. 13.sērija.
6.45 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums».
8.10 «Kinomānija».
8.40 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.15 «“Ievas” pārvērtības 3».*
10.00 «Superbingo».
11.00 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 4.sērija.
11.40 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.10 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 13.sērija.
14.45 «Pēdējais atvaļinājums». Piedz. kom. 2006.g.
17.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 11.sērija.
18.00 «Saimnieks meklē sievu». Real. šov. 2012.g. 11.sēr.
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «“Nekā personīga”: Baltijas narkomūļi». Dok. f. 2013.g.
20.10 «Karalis Kongs». Piedzīvojumu drāma. 2005.g.
24.00 «Augstākais vērtējums». Kriminālkomēdija. 2004.g.
1.40 «Pēdējais atvaļinājums». Piedz. kom. 2006.g.
3.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 88.sērija.
SIA «AUTO KADA», starptautisks uzņēmums, kas kopš
1995. gada nodarbojas ar kravas automašīnu un
piekabju rezerves daļu tirdzniecību, meklē
veikala vadītāju-pārdošanas speciālistu(-i) Jelgavā.
Darba apraksts:
• aktīvs darbs ar klientiem (tirgošana, apkalpošana,
piesaiste);
• kvalitatīva veikala sortimenta plānošana un uzturēšana;
• sadarbība ar citām «AUTO KADA» filiālēm.
Prasības kandidātiem:
• atbilstoša tehniskā izglītība;
• veiksmīga darba pieredze (vismaz 2 gadi) kravas auto
rezerves daļu pārdošanā;
• labas datorzināšanas;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• teicamas komunikācijas spējas un analītiskās prasmes;
• pozitīva, proaktīva attieksme un precizitāte darba izpildē;
• vēlams – no Jelgavas.
Uzņēmums piedāvā:
• stabilu darbu augošā uzņēmumā;
• teicamus darba apstākļus un atsaucīgus kolēģus;
• labu atalgojumu, atbilstošu paveiktajam darbam.
Savu CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu
inga.grebeza@autokada.lv līdz 30.08.2013. Pateicamies
par atsaucību un lūdzam ņemt vērā, ka sazināsimies ar
kandidātiem, kuri tiks izvirzīti nākamajai atlases kārtai.
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«Vārds uzņēmējiem»
Jaunumi «Kanclerā»!
SIA «Kanclers plus» informē, ka t/c «Kanclera NAMS»
Pasta ielā 51/7 turpmāk sestdienās strādās stundu
agrāk – no plkst.9 līdz 18.
Turpinās arī «Kanclera» Lielā loterija ar galvenajām
balvām – datoru un velosipēdu. Turklāt visi «Kanclera»
kalendāriņa īpašnieki saņem 7 procentu atlaidi savam
pirkumam, ja tas izdarīts līdz 15. septembrim.
Pilnīgi jauns «Kanclera» piedāvājums ir iespēja atsūtīt
pa e-pastu info@kanclers.lv savam skolēnam/bērnudārzniekam nepieciešamo lietu sarakstu un saņemt ar
10 procentu atlaidi sakomplektēto preci veikalā vai caur
«Pasta staciju». Vairāk informācijas – www.kanclers.lv.
Veiksmīgu jauno mācību gadu vēlot – jūsu «Kanclers»!
Brāļu tirgus Jelgavā
17. augustā Jelgavā, pie t/c «Valdeka», notiks zemnieku,
amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus. Papildu informācija – pa tālruni 29392345.

«Arga» savā jubilejā dāvina
30 procentu atlaidi skolas precēm
Kancelejas preču veikals «Arga» svin 21 gada jubileju.
Tikai vienu dienu – 17. augustā – visām skolas precēm
atlaide 30 procenti!
Mēs atrodamies Pasta ielā 18, Jelgavā.
17. augustā strādājam no plkst.9 līdz 15. Tālrunis
63024409.
Uz tikšanos veikalā!
Lielajā aptiekā informēs
par brūču kopšanas līdzekļiem
16. augustā no plkst.10 līdz 12 Jelgavas Lielajā aptiekā
Uzvaras ielā 3 speciālists sniegs informāciju par brūču
kopšanas līdzekļiem, kā arī sieviešu veselībai paredzētajiem produktiem. Prezentācijas laikā apmeklētāji tiks informēti par produktu pielietošanu, tiks sniegti informatīvi
materiāli. Katrs saņems bezmaksas produktu paraugu.
Visi laipni aicināti!

Dizainere Oksana maina telpas
Dizainere Oksana (aizkaru salons «Ardeko») tagad strādā Raiņa ielā 14 – bijušajā pasta ēkā. Tālrunis 26426099.
Zvaniet, un kopīgi izvēlēsimies jūsu gaumei atbilstošu logu noformējuma risinājumu!

IT manai nākotnes karjerai

manainākotnes
nākotnes karjerai
ITITmanai
karjerai
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs

Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs
aicina
jauniešus
Zemgales reģiona
Kompetenču
attīstības centrs
aicina
jauniešus
vecumā
no
16
24
gadiem
aicina
jauniešus
vecumā
no 16 -semināriem
24 gadiem IT jomā
pieteikties
apmācību
vecumā
no 16semināriem
- 24 gadiem
pieteikties
apmācību
IT jomā
pieteikties
apmācību
semināriem
Lieliska
iespēja
paplašināt IT jomā
Lieliskamodernajās
iespēja paplašināt
zināšanas
tehnoloģijās
zināšanas
tehnoloģijās
Lieliskamodernajās
iespēja paplašināt

Datums
Tēmas
Laiks
zināšanas modernajās
tehnoloģijās
Datums
Tēmas
Laiks

WEB lapu un baneru izveide
WEB lapu un baneru izveide
Digitālie
prezentāciju rīki –
Tēmas
Digitālie
prezentāciju
rīki –
datu
vizualizācija
ar Infogr.am
WEB datu
lapuvizualizācija
un baneruarizveide
Infogr.am

23. augusts
23. augusts

pl.9:00 -14:00
pl.9:00 -14:00

20. augusts

pl.9:00 -14:00
pl.9:00 -14:00

Datums
20. augusts
23. augusts

Laiks

pl.9:00 -14:00

Vieta: Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33, Jelgavā

Digitālie
–
Vieta: prezentāciju
Zemgales reģiona rīki
Kompetenču
attīstības
centrs, Svētes ielā 33, Jelgavā
Apmācības
ir bez
maksas
pl.9:00 -14:00
20.maksas
augusts
Apmācības
ir beztēmu
Dalībnieks
par
katru apgūto
saņem sertifikātu
datu vizualizācija
ar Infogr.am
Dalībnieks par katru apgūto tēmu saņem sertifikātu
Pieteikšanās mājas lapā: eprasmes.lv
Pieteikšanās mājas lapā: eprasmes.lv
Vieta: Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrs, Svētes ielā 33, Jelgavā

Papildus informācija:

informācija:
Apmācības
ir bezKompetenču
maksasattīstības centrs, Papildus
Zemgales reģiona
Svētes iela
33, Jelgava,
Zemgales reģiona KompetenčuAntra
attīstības
centrs,
Svētes
iela 33,26511680,
Jelgava,
Škinča
, tālr:
63012154;
Dalībnieks par katru
apgūto tēmu saņem
sertifikātu
Antrae-pasts:
Škinča antra.skinca@zrkac.jelgava.lv
, tālr: 63012154; 26511680,
e-pasts:
antra.skinca@zrkac.jelgava.lv
Pieteikšanās mājas lapā: eprasmes.lv

Papildus informācija:
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava,
Antra Škinča , tālr: 63012154; 26511680,
e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv
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notikumi

Pasākumi pilsētā
 15. augustā no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena: iespēja iepazīties ar
pēdējā mēneša laikā saņemtajiem jaunumiem. No pulksten 12 līdz 18 katrā pilnā
stundā – apmācības «Mana bibliotēka: e-katalogs, grāmatu rezervēšana, pagarināšana
internetā». Pulksten 17 – ekskursija «Iepazīsti bibliotēku!» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 16. augustā pulksten 16 – Ukrainas Republikas Neatkarības proklamēšanas 22.
gadadienai veltīts pasākums. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4).
 16. augustā no pulksten 22 līdz 2 – vasaras nakts dejas ar grupu «Fortis». Biļešu
cena – Ls 2; studentiem un pensionāriem – Ls 1 (Uzvaras parkā).
 23. augustā no pulksten 22 līdz 2 – vasaras nakts dejas ar grupu «Pilnmēness».
Biļešu cena – Ls 2; studentiem un pensionāriem – Ls 1 (Uzvaras parkā).
 24. augustā no pulksten 9 līdz 15 – Piena, maizes un medus svētki. Tirgus, degustācijas, radošās darbnīcas, kultūras programma (Raiņa parkā). Pulksten 16 – «Rasas»
piena paku laivu regate (uz Lielupes). No pulksten 15 – komandu prezentācija Lielupes
promenādē.
 24. augustā pulksten 17.30 – LLU 150 gadu jubilejas sadziedāšanās svētki «Mēs
joprojām mīlam Tevi...» kopā ar Maestro Raimondu Paulu, studentiem, darbiniekiem,
absolventiem, koriem, viesmāksliniekiem – Madaru Botmani, Juri Jopi, Normundu Rutuli,
Jāni Paukštello, mūziķu grupu Raita Ašmaņa vadībā. Koncerta mākslinieciskais vadītājs
diriģents – Arvīds Platpers, režisore – Anna Jansone. Ieeja – Ls 1; skolēniem, studentiem
un pensionāriem, uzrādot apliecību, – bez maksas (Jelgavas pils pagalmā).
 28. augustā pulksten 19 – dziedātājas Marijas Naumovas jubilejas koncerts, atzīmējot
20 gadu darbību uz profesionālās skatuves, «Romani Rat» («Čigānu nakts»). Koncerts
plānots kā mākslinieciska izrāde, kura atspoguļo četrus vēsturiskus stāstus par čigānu mūzikas nozīmīgo ietekmi pasaules mūzikā. Biļešu cena – Ls 12; 10; 7; 5 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 26. augustam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde
(Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 15).
 Līdz 31. augustam – Jelgavas Mākslinieku biedrības izstāde «Ziedi» (Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 6. septembrim – gleznotājas Zigrīdas Cīrules ziedu izstāde «Pēdējie vasaras
sveicieni» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 15. septembrim – jelgavnieka jūrnieka Daiņa Matīsa 15 gadus veidotā uzpirksteņu izstāde «Uzpirksteņi stāsta» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 15. septembrim – ādas dizaina izstāde «Knuts Skujenieks. Poga» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. septembrim – Jelgavas Mākslinieku biedrības rīkotā 2. starptautiskā plenēra
darbu izstāde «Augstkalnes vasara» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā un Jelgavas Mākslas
skolā).
 Visu vasaru – tautastērpu izstāde «Kur tu augi, daiļa meita». Tajā apskatāms arī Jelgavas tautastērps un Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes sievas Justīnes tautastērps,
ko dzimtas piederīgie uzdāvināja muzejam (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).

Pārlielupē izaug gandrīz
divus metrus gara gladiola
 Ligita Lapiņa

Īsts pārsteigums dārzā šovasar sagaidījis Lielupes ielas 24
saimnieci Ritu Skaidrīti Indāri.
Viņas dārzā izauguši patiešām
gari ziedi – garākā gladiola
sasniegusi 195 centimetrus,
taču blakus tai aug vēl vairākas
«brašules» – 191 un 180 centimetru garumā.
Kundze savos 80 gados vēl naski kopj
dārzu un gladiolas iestādījusi tikai pirmo
gadu. «Iepriekš man te auga kartupeļi,
taču tiem nepatika mitrā zeme. Nolēmu,
ka pietiek mocīties, un šogad dobē iestādīju ziedus – gladiolas un cīnijas,» stāsta
jelgavniece, atklājot, ka sīpolu ziedus nemaz nav īpaši meklējusi, bet gan pavasarī
iegādājusies netālajā «Maximā».
«Nekā speciāli zemi arī nemēsloju.
Pagājušajā gadā kartupeļu zemei drusku
pieliku putnu mēslus – var jau būt, ka
kaut kas no barības vielām saglabājies

Ceturtdiena, 2013. gada 15. augusts

Pēc nedēļas pilsētā ienāks lauki un
pa Lielupi peldēs piena paku kuģi

Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Jau nākamnedēļ, 24. augustā,
Jelgavā svinēsim Piena, maizes
un medus svētkus. Rīta pusē
būs svētku tirgus Raiņa parkā,
kur noteiks gardāko medu un
rudzu maizi, kā arī mobilajā
lauku sētā varēs apciemot
govi, kazas, vistas un bites.
Pēcpusdienā Lielupes ūdeņus
kuls 11. «Rasas» piena paku
laivu regate, savukārt vakarā
visus priecēs latviešu mūziķu
koncerts Uzvaras parkā.
Jau tradicionāli gada gardākos svētkus
ievadīs lauku labumu un amatnieku tirgus
Raiņa parkā, kas notiks no pulksten 9 līdz
15. Šeit būs iespēja nobaudīt maizi, medu
un arī pienu. Šobrīd tirgum pieteikušies
vairāk nekā 100 tirgotāju, kas sola gardumus atvest no dažādām Latvijas malām.
Visplašākā klāstā, protams, būs medus
un maize.
Reizē ar tirgus apmeklējumu jelgavnieki
tiks aicināti nogaršot un noteikt Latvijas
atzītāko medu, bet Latvijas Maiznieku
biedrība savā 20. jubilejas gadā no jelgavniekiem grib izzināt, kura, viņuprāt, ir
Zemgales gardākā rudzu maize. Garšas
kārpiņas palutināt jau tradicionāli ļaus
arī Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi
un pasniedzēji, kuri šogad Raiņa parkā
iecerējuši pagatavot Gardumlaika garāko
sviestmaizi. Cik gara tā izdosies, varēs
noskaidrot 24. augustā.
Šī gada jaunums – projekts «Lauki ienāk
pilsētā». Proti, šajā dienā Raiņa parkā tiks
uzbūvēta mobilā lauku sēta, kurā varēs sa-

un puķēm tīri labi patīk,» spriež Indāres
kundze. Kaut arī apkārtējo interese par
ziediem ir liela, viņa ir stingri nolēmusi
– ziedus nost negriezīs un ļaus tiem ziedēt,
cik vien ilgi izdosies.
Par negaidīti garo ziedu pārsteigti arī
Latvijas Dabas muzejā, kur tieši pašlaik
noris ikgadējā gladiolu izstāde. Taču izstādes galvenais organizators Latvijas Gladiolu un īrisu biedrības prezidents Laimonis
Zaķis atzīst, ka lielziedu gladiolu garums
parasti sasniedz 120 – 160 centimetrus.
«Virs 160 centimetriem – tās jau skaitās
tiešām garas gladiolas,» vērtē L.Zaķis.
Viņš gan uzsver, ka gladiolu kvalitāte
vērtējama ne tikai pēc to garuma. «Izstīdzēt jau var jebkuru ziedu, bet gladiolu
kvalitāti nosaka daudzi faktori – ziedu
pumpuru skaits, to izkārtojums ziedvārpā,
arī vienlaikus uzplaukušo ziedu skaits.  Ritma Gaidamoviča
Līdz ar to garums ir tikai viens no gladiolas
rādītājiem,» skaidro selekcionārs. Tomēr,
Trešā Latvijas lielākā augstskola
novērtējot jelgavnieces izaudzēto «rekor– LLU – šogad svin 150. dzimdisti», viņš atzīst – ziedu un pumpuru
šanas dienu un 24. augustā
skaits liecina par kvalitatīvu gladiolu.
pulksten 17.30 ikvienu ielūdz

tikt, papaijāt tuvāko saimniecību mājlopus
– govi, kazas, teliņus, cūkas, vistas, pīles
un gaiļus,» stāsta šī projekta vadītāja LLU
Mūžizglītības centra vadītāja Ilvita Švāne.
Bet Latvijas Biškopības biedrības stendā
šajā sētā apmeklētāji varēs apskatīt bites,
degustēt dažādu šķirņu medu, piedalīties
konkursos, iepazīties ar visiem biškopības
produktiem: medu, ziedputekšņiem, bišu
maizi, bišu māšu peru pieniņu, vasku un
propolisu, uzzinot par to iegūšanas veidu
un ārstnieciskajām īpašībām. Speciālā
piekabē pie stenda apmeklētāji varēs vērot
medus iegūšanas procesu, sākot ar kāres
atvākošanu un līdz pat medus iepildīšanai
burciņā. I.Švāne piebilst, ka sētā darbosies arī degustāciju māja, kurā līdztekus
medum varēs nobaudīt dažādus Zemgalē
ražotus produktus. Bet par saimniekiem
lauku sētā iecelta mūsu folkloras kopa
«Dimzēns». «Kā kārtīgā lauku sētā, būs
arī lauksaimniecības tehnika, kurā varēs
pat iekāpt,» tā I.Švāne.
Aktivitātes gan lieliem, gan maziem
rīkos arī Latvijas Jauno zemnieku klubs,
piedāvājot Olimpisko skrējienu pēc siera,
bet Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas
Jauniešu organizācija rīkos Veselības fabriku, kā arī radošās aktivitātes, piemēram,
Slaukšanas īso kursu, Piena peldi.
Jāpiebilst, ka no pulksten 10 paralēli
andelei, radošajām darbnīcām un lauku
sētai paredzēta kultūras programma ar
«Kreicburgas ziķeriem» un pašmāju pašdarbniekiem. Bet pulksten 11 Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš pie
bērnu un jauniešu centra «Junda» sveiks
jaundzimušos, kuri jelgavnieku pulkam
pievienojušies no Jāņiem līdz šiem svētkiem.

Savukārt jau no pulksten 15 visi gaidīti
Lielupes promenādē, kur uz startu lēnām
rosīsies «Rasas» piena paku laivu regates
dalībnieki. Pavisam kuģus būvēt pieteikušās 40 komandas. Pašvaldības iestādes
«Kultūra» projektu vadītājs Ivars Pirvics
stāsta, ka pa Lielupi piena paku laivu regatē kuģos draugu kompānijas, uzņēmumu,
iestāžu, biedrību un pašdarbības kolektīvi.
«Katrai komandai laivas būvniecībai ir
izsniegtas 1000 tukšas piena pakas, tikai
atšķirība tā, ka Rīgas Piena kombināts
šajā reizē dāvā nevis litra, bet pusotra litra
piena pakas, kas piepildītas ar gaisu. Līdz
ar to komandām ir iespēja veidot lielākus
un izturīgākus peldlīdzekļus,» tā I.Pirvics,
piebilstot, ka no pulksten 15 līdz 16 Liel
upes promenādē notiks iepazīšanās ar
komandām, ikviens varēs tuvāk apskatīt
pienu paku kuģus, bet jau pulksten 16 tie
dosies parādes braucienā.
Protams, kā katru gadu, visus piena
paku kuģus vērtēs žūrija, lai jau pulksten
19.30 Uzvaras parkā nosauktu šī gada
labāko peldlīdzekļu saimniekus.
Pēc apbalvošanas Uzvaras parkā – dejas
kopā ar dīdžeju Jax, grupu «Klaidonis», «6.
jūdze» un «Strawberries with salt». Ieeja
parkā – no pulksten 18.30. Ieejas maksa
uz vakara daļu Uzvaras parkā – trīs lati;
skolēniem, studentiem un pensionāriem
– divi lati.
Izzinošas ekskursijas svētku laikā piedāvā arī Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs,
24. augustā pulksten 13 aicinot ekskursijā
ar autobusu «Izzini Jelgavu», bet pulksten
14 notiks ekskursija kājām – «Senās Jelgavas stāsti». Informāciju par ekskursijām un
aktīvās atpūtas iespējām svētku laikā var
atrast mājas lapā www.visit.jelgava.lv.

Sadziedāsimies pils pagalmā!
uz jubilejas sadziedāšanās koncertu kopā ar Maestro Raimondu Paulu «Mēs joprojām mīlam
Tevi...» Jelgavas pils pagalmā.

Jelgavniece
Rita Skaidrīte
Indāre par šī
gada izdošanos
– izaudzēto 1,95
metrus garo
gladiolu – ir
lepna. «Kaimiņi
brauc garām
un atskatās,» tā
viņa, piebilstot,
ka tāpēc ziedus
nost negriež
un nedomā tos
nedz kādam dāvināt, nedz turēt
vāzē. «Lai aug
tik ilgi, cik var,»
smaidot saka
Indāres kundze.
Foto: Vineta Zelča

Šonedēļ kultūras namā «Rota» aizvadīti
pirmie mākslinieku kopmēģinājumi, lai
iemēģinātu skanējumu lielajam jubilejas
koncertam 24. augustā. Uz koncertu
aicināts ikviens, kurš vēlas baudīt skaistu
mūziku un jauku atmosfēru.
LLU Studentu kluba vadītāja Anita
Prūse stāsta, ka galvenie programmas noteicēji šajā reizē ir pats Maestro R.Pauls un
diriģents Arvīds Platpers, kurš uzņēmies
virsvadību, bet režiju gatavo Anna Jansone. «Sadziedāšanās programma balstās
uz R.Paula dziesmām, kas tapušas gan
individuālajiem izpildītājiem, gan koriem,
un viss koncerts būs trīs daļās,» stāsta
A.Prūse. Pirmo daļu ievadīs himnas, kam
sekos tautā iemīļotas melodijas no R.Paula
radošā pūra, bet koncerts noslēgsies ar
studentu korporāciju biedru uzstāšanos un
dažādām studentu dziesmām. «Reizē ar sadziedāšanās koncertu LLU ir radījusi īpašu

LLU studentu dziesmu kladi, kurā apkopotas iemīlētas un mazliet piemirstas rātnas
un nerātnas studentijas dziesmas,» stāsta
A.Prūse. Jauno dziesmu kladi ikviens varēs
iegādāties koncerta laikā. Tiesa, no koncerta repertuāra šajā grāmatā iekļautas tikai
dažas dziesmas. Kladē iekļauta arī Latvijas
himna, LLU himna, starptautiskā studentu himna «Gaudeamus», kā arī tautā jau
iemīlētā Jelgavas dziesma «Satiksimies
Jelgavā», fakultāšu, pašdarbības kolektīvu
neoficiālās himnas, tautasdziesmas, dziesmas, ko radījuši studenti, kas iemantojušas
popularitāti studentu vidū, kā arī korporāciju dziesmas.
Koncertā kopā ar LLU koriem «Ozols»,
«Liepa» un «Riti» piedalīsies arī vīru kori
«Absolventi», «Ķekava», «Dziedonis»,
«Brocēni», Jelgavas 4. vidusskolas vīru
koris «Kārkli pelēki zied», sieviešu kori
«Delta», «Atbalss», mūsu «Spīgo», jauktie
kori «Rīga», «Svīri», «Zemgale», «Mītava»,
«Tik un tā», «Līga» un Jelgavas Tirkīzzilais
koris. Tāpat vairāki skaņdarbi uzticēti
solistiem – Madarai Botmanei, Jurim
Jopem, Normundam Rutulim un Jānim
Paukštello –, bet muzikālo pavadījumu
kūrēs mūziķu grupa Raita Ašmaņa vadībā. Sadziedāšanās programmu papildinās
LLU deju kolektīvi «Kalve», «Kalve Zelta
smiltis» un «Skalbe».
A.Prūse atgādina – lai gan šī tiek saukta

par absolventu sadziedāšanos, uz koncertu
gaidīti ne tikai absolventi, bet arī jelgavnieki, pilsētas viesi. Organizatori sola, ka pils
pagalmā būs nodrošinātas vismaz 400 sēdvietas, taču skatītāji var ņemt līdzi arī savus
pledus, sedziņas vai piknika krēslus, uz kā
sēdēt. Lietus gadījumā labāk izvēlēties līdzi
paņemt lietusmēteli, nevis lietussargu.
Jāpiebilst – lai atzīmētu šo notikumu pēc
iespējas krāšņāk, ikvienam ir iespēja sniegt
savu ieguldījumu, ziedojot universitātes
zīmīgajai jubilejai. Līdz šim LLU saņēmusi
ziedojumus no 53 ziedotājiem, tostarp
pieciem uzņēmumiem, arī SIA «Jelgavas
tipogrāfija».
Ziedojot vismaz divus latus, ziedotājs
saņem pateicības kartīti ar Jelgavas pili.
Ziedojot trīs latus – kartīti un ieejas biļeti
uz LLU 150 gadu jubilejas sadziedāšanās
koncertu 24. augustā. Savukārt, ziedojot
jebkuru naudas summu virs 10 latiem, ziedotājs saņem speciālu atklātnīti ar rektora
parakstu un ieejas biļeti uz koncertu. Visi
ziedotāji tiek iekļauti jubilejas ziedotāju
sarakstā LLU portālā un reģistrēti speciāli
veidotā ziedotāju grāmatā. Ziedot iespējams Jelgavas pils muzejā vai ar bankas
pārskaitījumu. Sīkāka informācija par
ziedošanu – mājas lapā www.llu.lv.
Ieejas maksa koncertā – lats; skolēniem,
studentiem un pensionāriem, uzrādot
apliecību, – bez maksas.

