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Sadarbojoties kanalizācijas
tīklus izbūvēs trīs ielās

Vairāki Madaru ielas iedzīvotāji, tostarp Artis Erdmanis, vienojušies par maģistrālā kanalizācijas tīkla
izbūvi savā ielā – līdztekus pašvaldības līdzfinansējumam viņi ir gatavi ieguldīt savus līdzekļus, lai vairākas
privātmājas varētu pieslēgt pilsētas komunikācijām.
Madaru ielā, sadarbojoties pašvaldībai un māju īpašniekiem, kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti 171 metra
garumā, izveidojot septiņus pieslēgumus.
Foto: Krišjānis Grantiņš
 Sintija Čepanone

Šā gada pašvaldības
budžetā kā līdzfinansējums privātmāju saimniekiem iezīmēti 30
000 eiro kanalizācijas
tīklu un to pieslēguma vietu izbūvei ielās, kurās pašlaik nav
nodrošināta iespēja
pieslēgties šīm pilsētas
komunikācijām. Šo iespēju, sedzot ne mazāk
kā pusi izmaksu, gatavi
izmantot trīs ielu iedzīvotāji, un pašlaik jau
izsludināta cenu aptauja par kanalizācijas
tīklu būvdarbiem Lauksaimnieku, Madaru un
Ķeguma ielā.

SIA «Jelgavas ūdens» Projektu
īstenošanas grupas vadītāja Ieva
Strode stāsta, ka kopumā tika
saņemti četri iesniegumi par iedzīvotāju līdzdalību ielas kanalizācijas
tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē,
taču viens pieteikums neatbilda
prasībām, līdz ar to lēmums piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu
pieņemts par trim ielām. Atbilstoši
iedzīvotāju iesniegtajai dokumentācijai šim mērķim no pašvaldības
budžeta būs nepieciešami 21 599,62
eiro – otru pusi izmaksu gatavi segt
paši iedzīvotāji.
«Lauksaimnieku ielā kanalizācijas tīklus plānots izbūvēt 55 metru
kopgarumā, izveidojot divus pieslēgumus, Ķeguma ielā jaunizbūvēto
tīklu kopgarums būs 152 metri,
nodrošinot iespēju pilsētas kanalizācijai pieslēgt četras privātmājas,

savukārt visaktīvākie bijuši Madaru
ielas iedzīvotāji – šajā ielā kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti 171 metra
garumā, izveidojot septiņus pieslēgumus,» stāsta I.Strode, piebilstot,
ka cenu aptauja par būvdarbiem
šajās ielās noslēgsies 28. augustā,
savukārt darbus plānots pabeigt līdz
novembra vidum. «Būtiski atzīmēt,
ka pašvaldības līdzfinansējums 50
procentu apmērā paredzēts tikai
ielas kanalizācijas tīkla un pievada izbūvei līdz sarkanajai līnijai,
savukārt iedzīvotājiem par saviem
līdzekļiem papildus jānodrošina pievada izbūve savā privātajā teritorijā
līdz sarkanajai līnijai,» tā viņa.
Artis Erdmanis no Madaru ielas
neslēpj, ka panākt privātmāju saimnieku vienošanos par šiem darbiem
nav bijis viegli, taču par iespēju arī
Madaru ielas mājām nodrošināt
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Sestdien – piemiņas brīdis
Svētbirzē un Baltijas
ceļam veltīta lekcija
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien, 23. augustā, pulksten 11 Svētbirzē notiks atceres
pasākums, pieminot
staļinisma un nacisma
upurus, kā arī Baltijas
ceļa 25. gadadienu.
Atceroties Baltijas ceļu,
pulksten 12 jelgavnieki
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā aicināti uz
lekciju «Baltijas ceļš
1989. gada 23. augustā
– diena, kas pārsteidza
pasauli».
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvalde
informē, ka atceres pasākumā
Svētbirzē, noliekot ziedus, piedalīsies arī Jelgavas pilsētas domes
vadība.
Pēc atceres pasākuma pulksten
12 muzejā interesenti aicināti
uz lekciju «Baltijas ceļš 1989.
gada 23. augustā – diena, kas
pārsteidza pasauli». Jelgavas
pašvaldība informē, ka no Svētbirzes uz muzeju tiks organizēts
transports.

Šogad aprit 25 gadi, kopš notika Baltijas ceļa akcija – unikāla
un mierīga masu demonstrācija,
kuras laikā vairāk nekā miljons
cilvēku sadevās rokās, lai veidotu 600 kilometrus garu cilvēku
ķēdi caur trim Baltijas valstīm,
vienojot Igauniju, Latviju un
Lietuvu centienos pēc brīvības.
Triju Baltijas valstu uzdrīkstēšanās, kopīgā rīcība un notikuma
vēriens pārsteidza pasauli un
satrauca Padomju Savienības
centrālo varu Maskavā. Lekcijas
autors muzeja direktores vietnieks Gints Putiķis stāsta, ka
šoreiz runās par to, kā 1939. gada
23. augustā Maskavā noslēgtais
Molotova–Ribentropa pakts, kura
slepenie papildprotokoli noteica
Padomju Savienības un Vācijas
ietekmes sfēras, noveda pie Otrā
pasaules kara uzsākšanas, kā arī
pie trīs Baltijas valstu – Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas – okupācijas. Tāpat lekcijas autors
pievērsīsies Atmodas procesiem
un īsai notikumu hronoloģijai
pirms un pēc Baltijas ceļa akcijas.
Lekcija būs papildināta ar vizuālu
prezentāciju par Baltijas ceļa aktivitātēm 1989. gada 23. augustā.
Ieeja – bez maksas.

Daudzbērnu ģimenes var
pieteikties atlaižu kartei

pieslēgumu pilsētas kanalizācijas
tīklam aktīvākie iedzīvotāji cīnīju-  Ritma Gaidamoviča
šies jau kopš 2007. gada. ««Jelgavas
ūdenī» neskaitāmas reizes interesēAtbalstot daudzbērnu
jāmies par šādu iespēju, līdz beidzot
ģimenes, valsts ievieuzzinājām par domes lēmumu šiem
susi Latvijas Goda ģidarbiem līdztekus iedzīvotāju iegulmenes apliecību «3+
dījumiem nodrošināt arī pašvaldības
Ģimenes karte», kas
līdzfinansējumu. Mobilizējām savus
ļauj saņemt atlaides
spēkus un iesniedzām visus nepiepakalpojumiem, kurus
ciešamos dokumentus – iesniegupiedāvā vairāki valsts un
mu, tehnisko projektu un plānoto
privātie uzņēmumi. Tā
darbu izmaksu tāmi. Veidojot tāmi,
reizē būs kā apliecinošs
aptaujājām trīs četrus uzņēmumus,
dokuments tam, ka ģiizraugoties mums izdevīgāko piemenē aug trīs vai vairāk
dāvājumu. Tagad atliek cerēt, ka
bērnu līdz 18 gadiem.
mūsu izraudzītā firma, kā solīts, arī
Šobrīd sākusies ģimestartēs cenu aptaujā, turklāt ar tādu
ņu pieteikšanās kartei.
pašu piedāvājumu, ar kādu esam
Jāpiebilst, ka atlaides
rēķinājušies mēs,» stāsta Madaru
kartes īpašniekiem pieielas iedzīvotāju pārstāvis.
dāvā arī vairāki Jelgavas

kalpos kā dokuments un sniegs
atlaides dažādiem pakalpojumiem
un precēm.
Šo karti var saņemt, ja personai
(pašai vai kopā ar laulāto) vai
tās laulātajam ir trīs vai vairāk
bērnu līdz 18 gadu vecumam (arī
aizbildnībā esoši vai audžuģimenē
ievietoti bērni), personai un tās
laulātajam un minētajiem bērniem ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā. Tiesības saņemt
šādu karti ir abiem vecākiem.
Kartes priekšpusē ir norādīts
kartes īpašnieka – daudzbērnu
ģimenes tēva, mātes vai likumīgā
aizbildņa – vārds un uzvārds. Labajā stūrī iestrādāta sudraba krāsas
Latvijas Goda ģimenes emblēma.
Kartes otrajā pusē minēts bērnu
Turpinājums 3.lpp.
uzņēmumi.
skaits, viņu vārds un uzvārds. Arī
daudzbērnu ģimenes bērns drīkst
Latvijas Goda ģimenes ap- izmantot šo karti un tās sniegtās
liecība «3+ Ģimenes karte» ir atlaides, karti uzrādot kopā ar perizmaksas, kuras «Igate» novirzīja valsts veidota atbalsta sistēma sonu apliecinošu dokumentu.
Turpinājums 3.lpp.
šim projektam, ir vairāk nekā 3000 daudzbērnu ģimenēm, kas reizē
eiro. Pērn pagalmu «pārvērtībām»
bija pieteikti deviņi pagalmi.
«Arī iepriekš «Igate» iespēju
robežās ir atbalstījusi Jelgavas
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
pilsētas vides uzlabošanu un sakāratklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas
tošanu, strādājot ne tikai kā darbu
pilsētas karogs
izpildītājs dažādos projektos, bet arī
pēc pašu iniciatīvas bez atlīdzības
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
atbalstot idejas, piemēram, Lielās
22. augustā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556
talkas ietvaros divus gadus labievai 63005574.
kārtojām pagalmus, lai Jelgavu
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu
padarītu skaistāku. Tā ir daļa no
no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
uzņēmuma misijas, tāpēc to darām
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
ar prieku,» norāda D.Zviņģele.

«Igate» palīdzēs labiekārtot daudzdzīvokļu māju pagalmu
 Ilze Knusle-Jankevica

tākas vides radīšanu, un, tā kā
«Igate» ir Jelgavas uzņēmums, tad
SIA «Ceļu būvniecības
ar savu māju sakārtošanu saprotam
sabiedrība «Igate»», turarī dalību pilsētas sakārtošanā,»
pinot aizsākto daudziniciatīvu komentē uzņēmuma
dzīvokļu namu pagalmu
valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns.
labiekārtošanas iniciaUzņēmums gaida no iedzīvotājiem
tīvu, aicina pieteikties
idejas par to, kādas pārmaiņas
iedzīvotāju komandas,
nepieciešamas pagalmam, un arī gakas ir gatavas iesaistīties
tavību iesaistīties pašiem praktiski
talkā un labiekārtot savu
– ar darbu. «Ņemot vērā iepriekšējo
pagalmu. Pieteikums
pieredzi, mēs vēlamies, lai pagalmu
jāiesniedz līdz 31. aulabiekārtošana būtu jelgavnieku
gustam.
kopīgs darbs, kurā piedalītos «Igate» ar savu darbaspēku, tehniku,
«Mūsu bizness ir saistīts ar skais- materiāliem, bet māju iedzīvotāji,

kas vēlas labiekārtot savu pagalmu,
– ar savu iniciatīvu projekta izstrādē, saskaņošanā, kā arī dienā, kad
darbi ritēs pilnā sparā, būtu gatavi
paši piedalīties nepieciešamajos
palīgdarbos,» skaidro «Igates»
personāla un biroja vadītāja Dace
Zviņģele. Idejas var pieteikt līdz
31. augustam, sūtot pieteikumu pa
e-pastu igate@igate.lv.
Pagalmu labiekārtošanas iniciatīvu jeb sociālās atbildības projektu
«Igate» aizsāka 2013. gadā, lai sakārtotu Jelgavas pilsētas pagalmus.
Līdz šim pilnībā labiekārtots viens
pagalms Nameju ielā, un kopējās
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Skolas mācību gadam gatavas!

«Visās pilsētas izglītības iestādēs nodrošināta droša, attīstību un
izaugsmi veicinoša mācību vide un radīti visi apstākļi kvalitatīvam
izglītošanās procesam,» apliecina Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza.
 Sintija Čepanone

«Jaunais mācību gads neapšaubāmi būs īpašs – darbu
sāks divas jaunas pirmsskolas izglītības iestādes, nākamgad Jelgava svinēs 750 gadu jubileju, un pilsētai nozīmīgos pasākumos visa mācību gada garumā iesaistīsies arī
pilsētas bērni un skolēni. Nākamais ir arī XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku gads, un skolēniem
priekšā nopietns darbs, lai šajos svētkos mēs godam
pārstāvētu Jelgavu. Tāpat arī 2014./2015. mācību gadā 7.
– 12. klašu audzēkņiem, kuru vidējais vērtējums gadā nav
zemāks par 8,5 ballēm, tiks pasniegta pašvaldības naudas
balva jeb Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva – tā
ir balva par skolēna mērķtiecību, izciliem rezultātiem mācībās, kurus var sasniegt tikai ar sistemātisku darbu visa
mācību gada garumā,» saka Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza, piebilstot, ka, gatavojoties jaunajam darba
cēlienam, visās pilsētas izglītības iestādēs nodrošināta
droša, attīstību un izaugsmi veicinoša mācību vide un
radīti visi apstākļi kvalitatīvam izglītošanās procesam.

Foto: Krišjānis Grantiņš
Jau pašlaik notiek gatavošanās vērienīgiem pārbūves darbiem
1. internātpamatskolā – tur līdz nākamā gada pavasarim tiks
rekonstruēta skolas internāta ēka. Tā tiks nosiltināta, tiks
veikti energoefektivitātes pasākumi, un pamatīgas pārmaiņas
piedzīvos arī internāta iekštelpas. «Līdz ar šiem darbiem tiks
nodrošināta vides pieejamība, izbūvējot liftu. Iepriekš bērni,
kuri nespēj patstāvīgi pārvietoties, atsevišķās skolas telpās
nevarēja nokļūt, taču tagad arī viņiem būs iespēja pārvietoties
internāta ēkā,» stāsta Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza,
piebilstot, ka internāta ēkas rekonstrukciju veiks SIA «REATON,
LTD». Daļai no kopējām projekta īstenošanas izmaksām piesaistīts finansējums no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta.
Lai remontdarbi netraucētu mācību procesam, rekonstrukcijas
laikā internāts no pārējām skolas telpām būs norobežots.
Skolēni, kuriem mācību gada laikā nepieciešams internāts,
dzīvos Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) dienesta
viesnīcā. Pēc pašreizējām aplēsēm, tie būs ap 20 bērnu. «LLU ir
pretimnākoša, internātskolai izīrējot dzīvojamās telpas dienesta
viesnīcā,» atbalstu novērtē G.Auza. 1. internātpamatskolas
internāta rekonstrukcija ilgs pusgadu, un tie būs vērienīgākie
būvdarbi izglītības iestādēs šajā mācību gadā. Skolas direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Ringolds Aveniņš skaidro,
ka šobrīd tiek atbrīvotas internāta iekštelpas, lai jau tuvākajā
laikā varētu sākties būvdarbi.

Pēc pašreizējām aplēsēm, 1.
septembrī mācības Jelgavas
pilsētas skolās uzsāks 6563
skolēni. G.Auza vērtē, ka šajā
mācību gadā vērojams skolēnu
skaita samazinājums vidusskolās, jo 2013./2014. mācību gadā
pamatskolu pabeidza mazāk
jauniešu, toties sākumskolas
klasēs skolēnu skaits ir ar pieaugošu tendenci – uz šo brīdi
vien reģistrēti jau 728 pirmklasnieki, kas pat ir nedaudz vairāk
kā sākotnēji tika plānots. Lai
gan kopējais skolēnu skaits vēl
nedaudz var mainīties, mācību
procesu tas neietekmēs – skolas
ir gatavas darbam. «Visas izglītības iestādes, izvērtējot aizvadītā
mācību gada sasniegumus, ir
noteikušas sava darba prioritātes, un pašlaik notiek detalizēta
darba plāna izstrāde,» skaidro
G.Auza, norādot, ka vasaras
periodā analizēts, kādi atbalsta
pasākumi bērniem un skolēniem
nodrošināti iepriekš, lai sekmētu katra bērna individuālo
izaugsmi, un kas nepieciešams
papildus, lai skolēniem nodrošinātu daudzveidīgas iespējas
sevi pilnveidot un nostiprināt
iegūtās zināšanas.
Arī šogad iedalītie pašvaldības budžeta līdzekļi izglītībai
mērķtiecīgi novirzīti mācību
līdzekļu iegādei skolēniem, kā
arī informācijas tehnoloģiju
sistemātiskai nomaiņai skolās
un remontdarbiem.
«Mūsu skolās izglītība ir bez
maksas. Grāmatas un mācību
līdzekļus šajā mācību gadā
iegādājamies par valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem,»
G.Auza apstiprina, ka pašvaldība jau iegādājusies visus Izglītības likumā noteiktos mācību
līdzekļus skolēniem, tostarp
grāmatas, darba burtnīcas – šim
mērķim no pašvaldības budžeta
atvēlēti 167 814 eiro mācību
līdzekļu iegādei un 80 120 eiro
mācību grāmatu iegādei. Līdz
ar to vecākiem savam bērnam
Jaunajā mācību gadā skolas
gaitas mūsu pilsētas izglītības
iestādēs uzsāks vairāk nekā 700
pirmklasnieku, tostarp 60 bērni
par savu skolu sauks Tehnoloģiju
vidusskolu. «Arī šajā gadā par
pašiem jaunākajiem skolēniem
esam īpaši padomājuši – viņi
mācīsies 2. stāva sākumskolas
korpusā, kur divām pirmajām
klasēm – 1.a un 1.m – atvēlētas
piecas nupat renovētas un ar jaunām mēbelēm aprīkotas telpas,»
stāsta Tehnoloģiju vidusskolas
direktores vietnieks administratīvi
saimnieciskajā darbā Viktors Griščenko. Pirmklasniekiem iekārtotas
telpas pagarinātajai grupai, rotaļu
istaba, divi mācību kabineti ar
interaktīvo tāfeli, tāpat izremontēts gaitenis, sanitārais mezgls,
nomainīts skolas zvans. «Šīs klašu
telpas tik pamatīgu remontu
nebija piedzīvojušas kopš 1979.
gada,» saka V.Griščenko, piebilstot, ka telpās, kas pirmklasnieku
vajadzībām izveidotas pērn, kad
skola pirmo gadu uzņēma 1. klases bērnus, mācīties turpinās nu
jau otrās klases skolēni.

jānopērk vien individuālie mācību piederumi. Tāpat atbilstoši
katras iestādes īstenotajam
attīstības virzienam pilnveidots
skolu aprīkojums ar informācijas tehnoloģijām – datoriem,
projektoriem, interaktīvajām
tāfelēm –, kas visās izglītības
pakāpēs pedagogiem ļauj dažādot mācību procesu.
Šajās dienās skolās vēl tiek
veikti pēdējie remontdarbi – lielāki vai mazāki darbi norit visās
izglītības iestādēs, izremontējot
klašu telpas, gaiteņus, piemēram, nomainot grīdas segumu
3. sākumskolas sporta zālē un
izremontējot aktu zāli 4. sākumskolā. Nozīmīgi darbi veikti,
rekonstruējot mājturības un
tehnoloģijas mācību priekšmeta kabinetus 2. pamatskolā, 5.
vidusskolā un Vakara (maiņu)
vidusskolā – šiem darbiem noslēdzoties, modernizēti darbmācības kabineti būs visās mūsu
pilsētas skolās. Tāpat remontu
piedzīvojis 6. vidusskolas peldbaseins – pērn flīzes nomainītas peldbaseina «vannas» gala
sienām, savukārt šogad jaunas
flīzes ieklātas gar sānu sienām,

kā arī sakārtotas sieviešu dušas
telpas.
Paralēli mācību procesam
būvdarbi turpināsies pirmsskolas izglītības iestādē «Rotaļa»
un 1. internātpamatskolā, kur
līdz nākamā gada pavasarim
tiks rekonstruēta skolas internāta ēka. «Tāpat pašlaik notiek
projektēšana 2. internātpamatskolas paplašināšanai, lai jau
2015. gadā tur varētu sākties
sporta zāles ar rehabilitācijas
telpām būvniecība,» skaidro
G.Auza, atgādinot, ka jaunais
mācību gads sākas ar izmaiņām
izglītības iestāžu tīklā, apvienojot Jelgavas 1. pamatskolu un 2.
internātpamatskolu.
Pašlaik skolā ir veikti visi
nepieciešamie darbi, lai sagatavotos skolēnu uzņemšanai jaunajās telpās. «Mācību telpas ir
sagatavotas bērnu vajadzībām,
izremontēta garderobe, klašu
telpas, sanitārais mezgls, un
pašlaik jau noslēgumam tuvojas
arī mācību materiālās bāzes
pilnveide,» G.Auza apstiprina,
ka 2. internātpamatskolā radīti
visi priekšnoteikumi, lai tajā
labi justos visi bērni.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs ar savu darbu
būtu gatavs iesaistīties
sava pagalma
labiekārtošanā?

Valentīna,
pensionāre:
– Protams!
Tieši nesen
Kauguros noskatījos, cik
sakārtoti un
skaisti tur ir daudzstāvu namu pagalmi. Katrā pagalmā ir šūpoles un
rotaļu rīki mazākiem un lielākiem
bērniem – prieks skatīties! Bet
mūsu Pasta ielas 36 pagalmā bērniem nav nekā. Pilsētā jau vispār
ir tikai daži sakārtoti un moderni
rotaļu laukumi.
Gusts, celtnieks:
– Manuprāt,
mūsu pagalms
Mātera ielā 61
nav no tiem
sliktākajiem
– smilšukaste ir, arī soliņi, kur apsēsties. Ja kāds nāktu ar iniciatīvu
un uzņemtos organizēt pagalma
«pārvērtību» talku, pieļauju, es
iesaistītos. Protams, ja man tajā
brīdī būtu brīvs laiks.
Dzintars,
meklē darbu:
– Kāpēc ne?! It
Jelgavas izglītības iestāžu
kā jau zāle paremontiem atvēlētie līdzekļi šogad
galmā nopļauIzglītības iestādes
Pašvaldības Valsts
Kopā,
ta, bet bedru
budžeta
budžeta
EUR
gan mums tur
līdzekļi,
mērķdotācija,
ir daudz. Iedzīvotājiem trūkst inicia	EUR 	EUR
tīvas. Ja kāds uzņemtos organizēt
Skolas
454 850
–
454 850
darbus, sagādāt šķembas – vienas
Internātpamatskolas
81 900
95 358
177 258
dienas darbs, un visas bedres aizlāPirmsskolas izglītības iestādes 160 220
–
160 220
pītas! Es gan gribētu aicināt pagalBJC «Junda»
48 900
–
48 900
ma dzīvnieku saimniekus izturēties
Mākslas skola
11 927
–
11 927
atbildīgāk un aiz saviem mīluļiem
Amatu vidusskola
3870
–
3870
savākt izkārnījumus. Pagalmā taču
Kopā			
857 025
spēlējas bērni!
Jelgavas izglītības iestāžu datortehnikas, sakaru un
Marta, strādā
citas biroja tehnikas iegādei atvēlētie līdzekļi šogad
bērnu un jauSkolas
120 665
–
120 665
niešu centrā:
Internātpamatskolas
1420
17 600
19 020
– Mums visus
Pirmsskolas izglītības iestādes 21 400
–
21 400
uzkopšanas
BJC «Junda»
8000
–
8000
un sakārtošaMākslas skola
815		
815
nas darbus ik
Amatu vidusskola
8550
–
8550
dienu veic sētniece. Tiesa, ir atsevišKopā			
178 450
ķi kaimiņi, kuri pēc pašu iniciatīvas
ierīko zem logiem vai pagalmā
puķudobes, tā priecējot sevi un
citus. Šobrīd mūsu mājas iedzīvotājiem svarīgākais ir jautājums par
mājas jumta remontu. Esam jau
vienojušies, un tas drīzumā tiks
salabots.
Anastasija,
māmiņa:
– Pati diez vai
iesaistītos, jo
esmu mājās
ar bērnu, taču
pieļauju, ka
mūsu ģimeni pārstāvētu vīrs.
Viņš ir celtnieks un noteikti varētu
palīdzēt gan ar padomu, gan darbaspēku. Iespējams, viņš varētu
Noslēdzoties mājturības un tehnouzbūvēt smilšukasti, nopļaut zāli.
loģijas mācību kabinetu rekonstrukJāatzīst gan, ka mums Lietuvas šocijai mūsu pilsētas izglītības iestādēs, jaunus mācību kabinetus iegūs 2. pamatskolas, 5. vidusskolas un sejā 6 ir diezgan sakārtots pagalms
Vakara (maiņu) vidusskolas skolēni. Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta – ir zaļā zona, zona, kurā bērniem
Auza skaidro, ka šo kabinetu infrastruktūras un mācību materiālās spēlēties, autostāvvieta.
bāzes izveide ir resursu ietilpīga, tādēļ arī darbi organizēti, pašvaldības
«Jelgavas Vēstnesis»
līdzekļus šim mērķim novirzot pakāpeniski vairākus gadus. Šogad
Metiens – 28000 eks.
mājturības un tehnoloģijas mācību kabinetu rekonstrukcijas process
Iznāk ceturtdienās
mūsu skolās noslēdzas, un skolēniem būs izveidota mācību satura
Reģistrācijas apliecības
īstenošanas prasībām atbilstoša mācību bāze ne tikai mājturības un
Nr. 000703171
tehnoloģijas mācību priekšmeta apguvei, bet arī interešu izglītības
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
nodarbībām. «Aprīkojot šos kabinetus ar daudzveidīgām iekārtām,
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
darbagaldiem un darbarīkiem, vienlaicīgi būsim paplašinājuši inteJelgava, LV – 3001
rešu izglītības piedāvājumu zēniem,» saka G.Auza, un viņai piekrīt
Galvenā redaktore:
Jelgavas 2. pamatskolas mājturības un informātikas skolotājs Mārtiņš
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
Dzerkalis, kurš tāpat kā bērni nevar sagaidīt, kad telpās, kurās pašlaik
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
notiek intensīvi remontdarbi, varēs iemēģināt arī jaunos instrumentus,
www.jelgavasvestnesis.lv
iekārtas un darbagaldus. «Šajā kabinetā galdi, mehānismi, instrumenti
«Zemgales INFO» birojs
jau bija nolietojušies, bet skolēniem gan mācību stundās, gan ārpustālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
klases nodarbībās acis dega, kā gribējās ar visu darboties! Tagad tāda
Iespiests: SIA «Reneprint»
iespēja būs moderni aprīkotā kabinetā – varēsim kopā eksperimentēt,
lai bērnos raisītu interesi par to, ko paši savām rokām var dabūt ga© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
tavu,» teic M.Dzerkalis. Valsts ģimnāzijā mājturības kabinets aprīkots
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu
jau iepriekš, un skolotājs Raimonds Ciršs vērtē, ka bērniem tagad ir
saturu atbild to iesniedzējs.
pavisam cita attieksme pret darbu.

ziņas
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Sadarbojoties kanalizācijas
tīklus izbūvēs trīs ielās
No 1.lpp.

Pēc pašreizējām aplēsēm, ielas
kanalizācijas tīkla izbūvei līdztekus pašvaldības atbalstam no
vienas privātmājas Madaru ielā
būs nepieciešami ap 3000 eiro
plus vēl jāsedz darbu izmaksas
par pievada izbūvi līdz mājai.
«Gala summa būs atkarīga
no cenu aptaujā iesniegtajiem
piedāvājumiem – var gadīties,
ka būsim spiesti piemest, var
gadīties, ka maksāsim mazāk.
Taču mūsu mērķis ir panākt,
ka beidzot arī Madaru ielā dzīvojošajiem ir nodrošināta iespēja
pieslēgt savu īpašumu pilsētas
kanalizācijas tīkliem,» saka
A.Erdmanis. Tiesa, šajā ielā kopumā plānots izbūvēt septiņus
pieslēgumus – Madaru ielā 10,
12, 13, 15, 17, 19 un 21 –, taču
darbu izmaksas reāli segs četru
privātmāju saimnieki.
Jāpiebilst, ka iepirkuma procedūru par ielas kanalizācijas
tīklu un pieslēguma vietu izbūvi
un būvuzraudzību organizē SIA
«Jelgavas ūdens», iekļaujot iepirkuma komisijā pašvaldības
pārstāvi un iesnieguma iesniedzēju pārstāvi. Savukārt pēc
pieslēguma izbūves jaunā infrastruktūra nonāks SIA «Jelgavas
ūdens» pārziņā.
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs Strods vērtē, ka
iedzīvotāju atsaucība, pretendējot uz pašvaldības līdzfinansējumu maģistrālā kanalizācijas
tīkla izbūvē, atbilst reālajam
pieprasījumam – šajā gadā šo
programmu vēlas izmantot to
ielu iedzīvotāji, kas jau ilgstošākā laika posmā interesējušies
par iespējām savu privātmāju
pieslēgt pilsētas kanalizācijai.
«Nav noslēpums, ka, īstenojot

ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanu ar ES atbalstu, virknē
ielu nodrošināta iespēja savu
īpašumu pieslēgt pilsētas komunikācijām, taču to daudzi nemaz
neizmanto. Šajā gadījumā iedzīvotāji paši mērķtiecīgi virzās uz
to, lai varētu dzīvot sakārtotā un
ar notekūdeņiem nepiesārņotā
vidē,» spriež J.Strods. Viņš pārliecināts, ka šogad īstenotā kanalizācijas tīklu paplašināšana,
kas tiks realizēta, pašvaldībai
sadarbojoties ar iedzīvotājiem,
būs pozitīvs piemērs un kalpos
par iedrošinājumu arī citu ielu
iedzīvotājiem vienoties par šādiem darbiem.
«Šogad šim mērķim pašvaldības budžetā tika iezīmēti 30 000
eiro, līdzekļus paredzot no dabas
resursu nodokļa ieņēmumiem
– tos drīkst izlietot tikai apkārtējās vides uzlabošanai. Tā kā atbilstoši iedzīvotāju iesniegumiem
apgūti būs ap 21,5 tūkstoši eiro,
atlikusī summa tiks novirzīta citiem vides uzlabošanas darbiem
pilsētā. Taču esmu pārliecināts,
ka arī nākamgad šī programma
turpināsies, un es iestāšos par
to, lai atbalsta summa netiktu
samazināta,» tā domes priekšsēdētāja vietnieks.
Jāpiebilst, ka pašvaldība tikai
par saviem līdzekļiem kanalizācijas tīklu un pieslēguma
vietu izbūvi visās ielās, kuru
iedzīvotājiem tas būtu aktuāli,
nevar veikt ierobežoto budžeta
līdzekļu dēļ. Tāpat arī ar ES atbalstu īstenotā ūdenssaimniecības attīstības projekta gaitā nav
iespējams aptvert visas pilsētas
ielas, savukārt, ik gadu pašvaldības budžetā šiem darbiem paredzot līdzfinansējumu, pamazām
šo situāciju varētu risināt.

Sporta mašīnas – gan
«Rullītī», gan pilsētā
 Ilze Knusle-Jankevica

22. un 23. augustā sporta kompleksā «Rullītis»
notiks Latvijas Drifta
kausa pirmspēdējais
– 5. – posms, kas pulcēs dalībniekus no visas
Latvijas, kā arī viesus
no kaimiņvalstīm. Pasākums īpašs ar to, ka
iespēja apskatīt sporta
automašīnas, nedodoties uz sacensībām, būs
ikvienam jelgavniekam
– tās dosies parādē no
«Rullīša» līdz Hercoga
Jēkaba laukumam.
Pasākuma organizators Kārlis
Priedītis stāsta, ka piektdienas vakarā no pulksten 17 «Rullīša» trasē
sāksies treniņbraucieni, bet pēc
tiem sacensību dalībnieki dosies parādes braucienā uz Hercoga Jēkaba
laukumu. «Plānojam, ka parāde no
«Rullīša» izbrauks pulksten 19.30
un pilsētas centrālajā laukumā
būs ap pulksten 20. Satiksmes ierobežojumu parādes laikā nebūs, jo
mašīnas brauks kolonā ar policijas
eskortu,» tā K.Priedītis, norādot, ka
parāde virzīsies pa Tērvetes, Rūpniecības, Dambja, Lielo, Pulkveža
Brieža, K.Barona ielu līdz Hercoga
Jēkaba laukumam. Tur sporta
automašīnas interesenti varēs bez
maksas apskatīt, iekāpt iekšā, pie
tām nofotografēties. Automašīnas
būs apskatāmas apmēram 45 minūtes, pēc tam tās kolonā dosies
atpakaļ uz trasi. Organizators lēš,
ka parādē varētu būt apskatāmas
apmēram 50 automašīnas, jo vidēji
tik dalībnieku ir drifta posmā.

Sacensības sāksies sestdien. No
pulksten 10 būs treniņbraucieni,
bet starts tiks dots pulksten 13.
Apbalvošana plānota ap pulksten
19. K.Priedītis norāda: tā kā šis ir
kausa pirmspēdējais posms, konkurence ir sīva un sacensības solās
būt interesantas. Viņš pieļauj, ka
sacensībās startēs arī kāds jelgavnieks, bet pagaidām sportisti dalību
nav apstiprinājuši.
Ieeja skatītājiem uz treniņbraucieniem piektdienas vakarā ir 2
eiro. Sacensību dienā biļetes cena
būs 5 eiro, bērniem līdz 10 gadu
vecumam un invalīdiem – bez
maksas, bērniem no 11 līdz 16
gadu vecumam – 2,50 eiro. «Būs
arī iespēja sacensības vērot no dalībnieku parka. Tā ir slēgtā zona, kurā
notiek dalībnieku sagatavošanās,
tiek mainītas riepas, remontētas un
pielabotas automašīnas, tur varēs
arī aprunāties ar sacensību braucējiem. Lai netraucētu sportistiem,
vietu skaits šajā zonā ir ierobežots,»
stāsta organizators, piebilstot, ka
biļetes cena dalībnieku parkā ir 10
eiro. Autostāvvieta «Rullītī» maksā
2 eiro.
Drifts ir automašīnas kontrole
vadāmā sānslīdē, braukšanas tehnika, kad braucējs trasē cenšas ieņemt
joslu, no kuras automašīnu varētu
pakļaut vadāmai sānslīdei pie pēc
iespējas lielāka ātruma. Braucējam
ir jāveic trase pa noteiktu trajektoriju, atzīmētu ar konusiem, un,
jo tuvāk tiem driftē braucējs, jo
vairāk punktu iegūst. Uzvar tas,
kam vairāk punktu.
Sacensību laikā būs arī atrakcijas
bērniem un interesenti par simbolisku samaksu varēs izbraukt trasi
ar radiovadāmu drifta mašīnu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Vērtē Eiropas
Gada pašvaldības
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Īsi
 24. augustā pulksten 13 Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā
4 Jelgavas ukraiņu kultūras centrs
«Džerelo» sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas pārvaldi aicina atzīmēt
Ukrainas Republikas neatkarības
proklamēšanas 23. gadadienu. Ukraina neatkarību deklarēja 1991. gada 24.
augustā, un, atzīmējot 23. gadadienu,
svinīgs pasākums notiks arī Jelgavā.
Pasākumā klātesošos uzrunās pārstāvji
no Ukrainas Republikas vēstniecības
Latvijā, Jelgavas ukraiņu kultūras centra
«Džerelo» priekšsēdētāja Tatjana Lazda
un citi goda viesi.
 Jaunajai sezonai cītīgi gatavojas arī
paaudžu dienas centrs «Sadraudzība»
Dobeles ielā 62. Jelgavas Pensionāru
biedrība aicina atsaukties kādu skolotāju vai studentu, kurš brīvprātīgi
pilsētas senioriem varētu pasniegt
angļu valodu iesācējiem un senioriem
ar priekšzināšanām. Pensionāru biedrības vadītāja Brigita Baškevica stāsta, ka
angļu valodas pasniedzējs varēs saņemt
apliecinājumu, ka piedalījies brīvprātīgajā darbā. Interesentiem lūgums sazināties ar Pensionāru biedrības vadītāju
B.Baškevicu pa tālruni 29540600.

Konkursa «Eiropas Gada pašvaldība 2014» otrās kārtas vērtēšanas komisija uzsākusi vizītes
pašvaldībās, lai, novērtējot paveikto, lemtu, kurai piešķirams Eiropas Gada pašvaldības tituls.
Šonedēļ apmeklēta Jelgava, un, kā atzīst viens no vērtētājiem Artis Drēziņš, šī ir iespēja apzināt «neredzamo» vidi. «Viena lieta ir tas, ko var redzēt, izbraucot cauri pilsētai, taču, tiekoties
ar pašvaldības iestāžu vadītājiem klātienē, var pārliecināties, kāds darbs ieguldīts kultūras,
sporta, izglītības, sociālajā un virknē citu jomu pašvaldībā, un tad jau paveras pavisam cita
aina,» saka A.Drēziņš. Uzrunātie vērtēšanas komisijas pārstāvji atzina, ka par Jelgavu radies
ļoti pozitīvs priekšstats.
Vizītes laikā komisijas pārstāvji viesojās Jelgavas 4. vidusskolā, deju centrā «Cukurfabrika»,
iepazinās ar Pasta salā jau izbūvēto infrastruktūru un vēl plānotajiem darbiem, pilsētas velomaršrutiem, apzināja Sabiedrības integrācijas pārvaldes, POIC, «Lediņu» ikdienu. Tāpat, akcentējot konkursa apakšnomināciju «Pašvaldība veselam iedzīvotājam», apmeklēts Zemgales
Olimpiskais centrs, Jelgavas pilsētas slimnīca, Sociālo lietu pārvalde, bet, lai novērtētu Jelgavu
kā pašvaldību ES vērtību un iespēju popularizēšanai, komisijai bija iespēja iepazīties ar SIA
«Fortum Jelgava» un Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra darbu.
Jāpiebilst, ka otrās kārtas vērtēšanas vizītes kopumā notiks 14 pašvaldībās – rezultāti tiks
paziņoti augusta beigās, bet uzvarētāji tiks sumināti svinīgā apbalvošanas ceremonijā 26.
septembrī.
Vērtēšanā piedalās gan Latvijas Pašvaldību savienības, gan ministriju, gan Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā, gan konkursa ģenerālsponsora AS «Swedbank» un sadarbības
partnera SIA «Lattelecom» pārstāvji.

Daudzbērnu ģimenes var pieteikties atlaižu kartei
No 1.lpp.

Lai ģimene saņemtu apliecību
«3+ Ģimenes karte», interneta
vietnē godagimene.lv ir jāaizpilda kartes pieteikuma veidlapa,
precīzi norādot lūgto informāciju par sevi un saviem bērniem,
kā arī pasta adresi, uz kuru
karte vēlāk tiks nosūtīta.
Visi aizpildīto pieteikuma
veidlapu dati nonāks Iedzīvotāju
reģistra datu bāzē. Tur tiks pārbaudīts, vai tie atbilst patiesībai
un nepieciešamajiem kritērijiem,
lai veidlapas aizpildītājs varētu

saņemt karti. Kad būs izskatīti
saņemtie ģimenes dati un pārbaudīta to atbilstība daudzbērnu
ģimenes statusam, veidlapas aizpildītājs saņems e-pasta vēstuli
vai īsziņu savā tālrunī ar informāciju, ka karte desmit dienu
laikā tiks izgatavota un nosūtīta
pa pastu uz norādīto adresi.
Apliecības «3+ Ģimenes karte» piedāvātās atlaides varēs
izmantot, iegādājoties pakalpojumu vai preci kādā no uzņēmumiem, kurš iekļauts daudzbērnu
ģimeņu atbalsta programmā. Ar

daudzbērnu ģimenēm draudzīgo
uzņēmumu sarakstu iespējams iepazīties interneta vietnē
godagimene.lv. Jāpiebilst, ka atbalsta programmā iesaistījušies
arī vairāki Jelgavas veikali un
uzņēmumi, piemēram, izklaides
centrs «Bossiks», grāmatnīca
«Arga», «Kanclera nama» veikali, kā arī virkne uzņēmumu,
kuru filiāles darbojas mūsu
pilsētā. Jāpiebilst, ka atlaižu
piedāvājums, ko varēs izmantot
ar šo karti, tiek regulāri papildināts.

Piecas Jelgavas NVO saņem 8440 eiro
 Ritma Gaidamoviča

Zemgales NVO centrs
paziņojis Zemgales
NVO projektu pro
grammas rezultātus,
nosaucot 15 Zemgales
nevalstiskās organizācijas un biedrības,
kuras saņēmušas finansējumu projektu realizācijai. Nauda
piešķirta arī piecām
Jelgavas pilsētas
biedrībām par kopējo
summu 8440 eiro. Par
to tiks rīkoti semināri nevalstiskajām
organizācijām, kas
piedāvā mūžizglītības
pasākumus, nacionālo kultūras biedrību
saliedēšanas pasākumi, iestudēta Antona
Čehova luga Jelgavas
Studentu teātrī.

Zemgales NVO centra vadītājs Uldis Dūmiņš informē, ka
finansiālu atbalstu saņēmuši
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projekti un starpkultūru dialoga/mazākumtautību
iniciatīvu projekti. Kopumā
projektu konkursā saņemti 38
pieteikumi, kuru realizācijai
pieprasīti 73 tūkstoši eiro, taču
atbalstu saņēmuši 15 projekti
par 22 000 eiro.
Finansiālu atbalstu saņēmušas arī piecas Jelgavas nevalstiskās organizācijas. Izglītības
inovāciju pārneses centrs par
2200 eiro rīkos ar izglītību saistīto NVO pieredzes apmaiņas
seminārus, apmācību kursus
par Eiropas Savienību, izglītības projektiem mūžizglītības
īstenošanai, kā arī rīkos ar izglītību saistīto Zemgales NVO
forumu. Jelgavas Nacionālo
kultūras biedrību asociācija saņēmusi 1200 eiro un organizēs

Zemgales mazākumtautību
pašdarbības kolektīvu forumu,
saliedēšanas akciju «Jelgavas
tautību gaisma», kā arī Latvijas
Republikas dibināšanas gadadienai veltītu pasākumu, kurā
piedalīsies nacionālās kultūras
biedrības. Nauda piešķirta arī
divām Jelgavas nacionālajām
kultūras biedrībām – ukraiņu
kultūras centrs «Džerelo» (725
eiro) rīkos pasākumus un radošās darbnīcas, veicinot Jelgavas
pilsētas iedzīvotāju izpratni par
ukraiņu tautas vērtībām, savukārt Jelgavas krievu biedrība
«Istok» ieguvusi 1320 eiro lielu
finansējumu un ar koncerta,
radošās darbnīcas un izstādes
starpniecību meklēs vienojošos
elementus latviešu un krievu
kultūras daiļradē. Jelgavas Studentu teātra atbalsta biedrība
«Miniatra», kas ieguvusi 2995
eiro, iestudēs A.Čehova lugu
Jelgavas Studentu teātrī.

 Līdz 30. septembrim Jelgavas
ģimenes ar bērniem, kurus audzina
personas darbspējīgā vecumā un kur
vidējie ienākumi uz vienu ģimenes
locekli mēnesī nepārsniedz 128,06
eiro, var pretendēt uz vienreizēju
pabalstu skolas piederumu iegādei.
Ja bērnus audzina personas, kas
nav darbspējīgā vecumā, ikmēneša
ienākumu slieksnis uz vienu ģimenes
locekli ir 205 eiro, savukārt aizbildņiem – 235 eiro, informē Sociālo lietu
pārvalde. Lai pretendētu uz pabalstiem,
vecāki un citi bērnu likumiskie pārstāvji
līdz 30. septembrim aicināti vērsties
ar iesniegumu un nepieciešamajiem
dokumentiem Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža O.Kalpaka ielā 9. Nokārtot
nepieciešamās formalitātes pabalsta
saņemšanai iespējams pirmdienās no
pulksten 9 līdz 12 un no pulksten 15
līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12. Tālrunis
63048914, 63007224.

Ritma Gaidamoviča
Salons frizētava «Bagira»

aicina darbā frizieri.
Tālrunis 29834689.

Aicinām darbā uz pusslodzi studentu
darbam viesnīcā «Jelgava»
(Jelgava, Lielā iela 6).
Darbs ērti savienojams ar studijām
(divas trīs reizes nedēļā + sestdienas).
Pienākumi: viesnīcas konferenču zāles
aprīkojuma sakārtošana un tml.
Ja esi fiziski spēcīgs un Tev piemīt ātrums,
precizitāte un atbildība, droši sūti savu
CV pa e-pastu personals@kulk.lv
vai piesakies, aizpildot pieteikuma
anketu viesnīcas recepcijā.

BJMK aicina aizrautīgi apgūt mūziku!
• Gaidīsim BJMK Rokskolas iestājpārbaudījumos 28.08. plkst.17 Dobeles ielā 68, ja
vēlies sākt mācības akreditētā programmā
«Rokmūzika» paralēli vispārējai izglītībai.
• Pieteikšanās individuālajām nodarbībām
ģitāras, basģitāras, bungu, saksofona spēlē
un estrādes dziedāšanā interešu izglītības
programmās – 3., 4. un 5. septembrī no
plkst.14 līdz 20 Dobeles ielā 68.
Vairāk – www.bjmk.lv, tālrunis 29505899.

Līvbērzes pagasta pārvalde
aicina darbā apkopēju
Aizupes pamatskolā.
Prasības pretendentiem(-ēm):
• vēlama vidējā izglītība;
• veselības stāvoklis, kas ļauj strādāt ar
tīrīšanas līdzekļiem;
• iepriekšējā darba pieredze tiks uzskatīta
par priekšrocību.
Iesniegumu un CV iesniegt Līvbērzes pagasta
pārvaldē līdz 26. augustam. Tālrunis 63072441.
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atbildam

Vecos gāzes balonus pret
jauniem nemaina – tos var
nodot utilizācijai
«Kur Jelgavā var samainīt pret
jaunu vai nodot veco sarkano 50 litru
gāzes balonu?» ar šādu jautājumu redakcijā vērsās jelgavniece Daina.
Kā skaidro uzņēmumā «Latvijas
propāna gāze», vecos gāzes balonus
pret jauniem nemaina – vienīgais
risinājums ir veco gāzes balonu nodot
utilizācijai un vietā iegādāties jauno
ES prasībām atbilstošo. Jelgavā to
var izdarīt «Latvijas propāna gāzes»
Jelgavas apkalpes rajona auto uzpildes
stacijā Dobeles šosejā 61. Utilizācijai
nodot veco gāzes balonu iespējams
uzpildes stacijas darba laikā – katru
dienu no pulksten 7 līdz 23. Jāuzsver,
ka tas ir bezmaksas pakalpojums
– nedz uzņēmums klientam izmaksās
kompensāciju par vecā gāzes balona
nodošanu, nedz klientam būs jāmaksā
par gāzes balona pieņemšanu utilizācijai.
Uzņēmuma Rīgas reģiona struktūrvienības vadītājs Aleksejs Šaripins
atgādina, ka par «vecajiem» gāzes
baloniem tiek uzskatīti sarkanie gāzes
baloni, kuru tilpums ir 50 vai 5 litri

un kuri ražoti pirms gadiem 30 – 40.
«Galvenokārt runa ir par 50 litru tilpuma gāzes baloniem, kuru ražotājvalsts
ir Baltkrievija vai Krievija,» tā viņš,
patērētājiem atgādinot, ka atbilstoši
pašlaik spēkā esošajiem Ministru
kabineta noteikumiem no 2015. gada
1. janvāra nedrīkstēs uzpildīt un no
1. jūlija lietot šos balonus – tie tiks
izņemti no aprites.
Jāpiebilst, ka no apgrozības tiks
izņemti tie 50 litru tilpuma gāzes
baloni, kas sākti lietot līdz 2003. gada
1. jūlijam, jo tie galvenokārt ražoti vēl
Padomju Savienībā un tiek atzīti par
nedrošiem un neatbilstošiem ES kvalitātes un drošuma prasībām.
Jaunus gāzes balonus Jelgavā iespējams iegādāties Dobeles šosejā 61, kā
arī pie «Latvijas propāna gāzes» sadarbības parteriem – degvielas uzpildes
stacijās «Dinaz» Rīgas ielā 56 un Lietuvas šosejā 2, kā arī veiklā «K-rauta»
Loka maģistrālē 1b, taču jāatceras, ka
vecos gāzes balonus utilizācijai pieņem
tikai Dobeles šosejā 61.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Nokļūšanai uz 2. stāvu SEB
bankā var izmantot pacēlāju
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā vērsās
kādas Puķu ielā dzīvojošas pensionāres dēls – viņš vēlas, lai SEB bankas
Jelgavas filiālē tiek padomāts par
vides pieejamību visiem klientiem, it
īpaši gados vecajiem cilvēkiem. «Kopš
jelgavnieki var noformēt Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja karti, ceļš uz SEB
banku daudziem ir labi zināms. Tikai
problēma tāda, ka piekļuve klientu
apkalpošanas zālei ir ierobežota – lai
nokļūtu tur, jāpārvar kāpnes gan pie
ieejas durvīm, gan uz 2. stāvu, un tas
ne visiem ir pa spēkam,» klāsta vīrietis, norādot, ka viņa mammai, vecam
cilvēkam, kāpnes ir milzīgs šķērslis,
savukārt vajadzību bankā – daudz.
«Diemžēl es viņu nevaru atslogot, jo,
lai man būtu tiesības kaut vai tikai
izņemt izgatavoto iedzīvotāja karti, kas
viņai kā pensionārei ar pašvaldības
atbalstu ļautu maksāt tikai pusi no
autobusa biļetes cenas, man vajadzīga
pie notāra apstiprināta pilnvara, bet
par to samaksāt mēs nevaram atļauties.
Tāpat arī pensiju viņa saņem pastā, un,
lai ieskaitītu naudu SEB bankas kontā,
jāiet uz banku, jo internetbanku mēs neizmantojam,» tā jelgavnieks, pieļaujot,
ka ar šādu situāciju saskaras ne viens
vien vecais cilvēks. «Vai tiešām SEB
banka, ja reiz ieguvusi tiesības izgatavot šīs e-kartes, nevarētu atrisināt vides
pieejamības jautājumu – pārcelties uz
visiem pieejamām telpām vai vismaz

papildu kasi ierīkot ēkas 1. stāvā?!»
rosina viņš.
«Bankas vārdā atvainojamies klientei par sagādātajām neērtībām,»
iepazīstoties ar «Jelgavas Vēstneša»
lasītāja viedokli, saka AS «SEB banka»
korporatīvās komunikācijas vadītājs
Mārtiņš Panke, skaidrojot, ka drošības
prasības un citi apstākļi pašreizējās
Jelgavas filiāles telpās diemžēl nedod
iespēju maksājumu karšu izsniegšanu
organizēt ēkas pirmajā stāvā, taču,
domājot par klientu ērtībām, bankā
ierīkots īpašs pacēlājs.
«Lai filiāle būtu pieejama visiem
klientiem, tostarp arī cilvēkiem ar
īpašām vajadzībām, jaunajām māmiņām un senioriem, nokļūšanai no
pirmā stāva uz otro ir uzstādīts īpašs
pacēlāja aprīkojums, ko klienti, kam
tas nepieciešams, laipni aicināti izmantot,» norāda M.Panke, piebilstot:
lai izmantotu pacēlāju, ēkas pirmajā
stāvā jānospiež izsaukšanas poga,
un kāds no bankas darbiniekiem ieradīsies, lai palīdzētu klientam droši
izmantot pacēlāju un nokļūt otrajā
stāvā. «Vēlreiz atvainojamies klientei
par sagādātajām neērtībām un ceram,
ka turpmākā pieredze, izmantojot
Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, būs
pozitīva,» tā viņš.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pateicības

Paldies pašvaldības policistiem

Čakstes bulvāra 13
mājas vecākais: «Mums
ir paraugpagalms!»

Čakstes bulvāra 13 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Leons Skripa ir
priecīgs, ka beidzot izdevies īstenot sapni par mājas pagalma sakārtošanu
– agrāk izdangātajā pagalmā nu ieklāts bruģis un izveidots stāvlaukums.
«Tagad mūsu mājas iedzīvotāji ar paceltu galvu – kā cilvēkam pienākas
– var iet pa pagalmu,» saka L.Skripa, piebilstot, ka ir pensionārs, kuram
patīk savu laiku veltīt, rūpējoties par māju un tās apkārtni. Drīzumā tur
plānots uzstādīt arī ceļa zīmes, paredzot, ka pagalms domāts tikai Čakstes
Foto: Krišjānis Grantiņš
bulvāra 13 iedzīvotāju automašīnām.
«Esmu ļoti pateicīgs par iedzīvotāju piekrišanu mūsu mājas iekšpagalmu nobruģēt
ar betona bruģakmeni. Esmu ļoti priecīgs,
ka mans sapnis beidzot ir piepildījies un
ka mūsu mājas iedzīvotāji ar paceltu galvu
– kā cilvēkam pienākas – var iet pa pagalmu. Gribu pateikties SIA «AMG Grupa»
un valdes loceklim Ērikam Kārklišam,
darbu vadītājam Raivo Bērzkalējam,
strādniekiem A.Sūnam, D.Borisenokam,
N.Petunovam un K.Borisenokam par
izpildīto darbu un, protams, visiem mājas
iedzīvotājiem par pacietību un izturību
darbu gaitā,» «Jelgavas Vēstnesim» raksta
Čakstes bulvāra 13 dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotā persona Leons Skripa.
L.Skripa stāsta, ka Čakstes bulvāra 13
mājas vecākais ir jau 12 gadus un, kaut
gan māja ir liela – tajā ir 110 dzīvokļi
–, viņš pazīst katru tās iedzīvotāju. «Man
arī ir paveicies, jo praktiski visi dzīvokļu
īpašnieki ir atsaucīgi, izprot vajadzības,
tāpēc vienoties par veicamajiem darbiem
nav grūti. Protams, nav mazsvarīgs arī
fakts, ka pats personīgi rūpīgi sekoju līdzi
maksāšanas disciplīnai, līdz ar to mūsu
mājai ir uzkrājumi, par kuriem varam veikt
gan remontdarbus, gan labiekārtošanu. Es
jau savējiem pateicu: kamēr būšu mājas
vecākais, par šādiem darbiem iedzīvotājiem
papildus nebūs jāmaksā, pietiks ar naudu,
ko katru mēnesi samaksājam par nama apsaimniekošanu,» stāsta L.Skripa, piebilstot,
ka jau līdz šim par uzkrātajiem līdzekļiem
jumts mājai salabots, kāpņutelpas izremon-

tētas, inženierkomunikācijas sakārtotas,
taču lielākā sāpe bijis izdangātais pagalms.
«Nav jau vairs tie laiki, kad pa visu māju
labi ja dažiem cilvēkiem bija mašīna, un
skats, kas pavērās mūsu pagalmā, bija
baiss: asfalts izdrupis, visapkārt ūdens,
dubļi, izbraukāta zaļā zona – nebija ne kur
kāju spert, ne mašīnu nolikt! Taču kopš
jūnija beigām pa savu pagalmu jau varam
iet paceltu galvu,» lepns par paveikto ir
mājas vecākais, paužot, ka šo gadu laikā
viņam izveidojusies laba sadarbība ar nama
pārvaldnieku SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP) un arī šajā reizē,
kad viņš pats bija atradis uzņēmumu, kas
apņemas nobruģēt pagalmu, pārvaldnieks
tāmi akceptēja un ar šo firmu noslēdza
līgumu par darbu veikšanu.
«Tagad mums ir īsts deju placis: ne
tikai visi celiņi nobruģēti, bet arī izveidots
stāvlaukums papildu astoņām automašīnām – šim mērķim atvēlējām kādus 120
kvadrātmetrus no zaļās zonas. Katru dienu
bruģēšanas darbiem pats personīgi sekoju
līdzi, bet, jāatzīst, man nebija ko iebilst – viss
paveikts augstā kvalitātē,» tā L.Skripa, priecājoties arī, ka šogad ar JNĪP atbalstu kopā
ar astoņām apkārtējām mājām sakārtota
bērniem smilšukaste.
Taujāts par darbu izmaksām, viņš
norāda, ka saskaņā ar tāmi pagalma labiekārtošana izmaksāja 24 000 eiro, ieskaitot
arī pašu bruģi. «Taču iedzīvotāji papildus
nemaksāja ne centa – visi izdevumi tika
segti no mājas uzkrājumiem. Katru mēnesi
nama apsaimniekotājam maksājam 43 cen-

tus par kvadrātmetru, un gadā tā iegūstam
ap 1900 eiro. Tā kā māju visu laiku pieskatām un trūkumus novēršam, kamēr vēl
problēmas nav samilzušas, varam atļauties
iekrāt,» pieredzē dalās L.Skripa, piebilstot,
ka tagad pat vērsies pie JNĪP ar lūgumu
organizēt mājas balkonu tehniskā stāvokļa
novērtēšanu. «Kāpēc jāgaida, kamēr notiks
nelaime – labāk laicīgi visu pārbaudīt un
salabot, kas labojams. Tas taču neprasa
lielus līdzekļus – vajag tikai iniciatīvu un
gribēšanu dzīvot sakārtotā vidē! Jādzīvo
taču mums ir šodien!» pārliecināts mājas
vecākais.
JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis atzinīgus vārdus velta gan Čakstes bulvāra 13
dzīvokļu īpašniekiem, gan arī citu māju
iedzīvotājiem, kuri, atsaucoties nama pārvaldnieka aicinājumam, īstenojuši lielākus
vai mazākus darbus, labiekārtojot savas
daudzdzīvokļu mājas pagalmu. «Ir vairākas
mājas, kuru dzīvokļu īpašnieki, negaidot,
kad kāds no malas nāks un izdarīs, spējuši
vienoties par nepieciešamajiem darbiem
un tos arī īstenojuši. Līdztekus Čakstes
bulvārim 13 tādas mājas ir arī, piemēram,
Akadēmijas ielā 16, Satiksmes ielā 53, Satiksmes ielā 43, un mums ir patiess prieks par
šo iedzīvotāju iniciatīvu. Arī citu māju dzīvokļu īpašniekus rosinām izvērtēt iespējas
veikt sava pagalma labiekārtošanu – iespēju
robežās šīs idejas noteikti atbalstīsim,» tā
J.Vidžis, akcentējot, ka minētajās mājās
darbi paveikti par uzkrātajiem līdzekļiem.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Lai sauktu pie atbildības
par trokšņošanu, jābūt vairākām sūdzībām

«Kafejnīcā autoostas teritorijā nakts
Vēlos izteikt pateicību Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijai par sniegto
laikā tiek atskaņota šausminoša mūzika!»
atbalstu un operatīvo rīcību. Īpašs paldies policijas darbiniekiem Viesturam
«Jelgavas Vēstnesim» stāsta Māra, kurai,
Melngailim un Mārim Viesturam.
tā kā viņa dzīvo autoostas tuvumā, skaļā
Jelgavniece Albīna Šigabediņina no Sudrabu Edžus ielas 13A
mūzika traucē naktsmieru. Viņa ar sūdzību
par pārāk skaļas mūzikas atskaņošanu
bārā «Tiem jau putni galvā» vērsusies arī
Pašvaldības policijā, taču nekāda policijas
rīcība tam neesot sekojusi. «Man Pašvaldības policijā pat atļāvās pateikt, ka viņi šajā
Savā un visu depo mikrorajona iedzīvotāju vārdā gribu izteikt pateicību paš- lietā neko nevarot darīt!» apgalvo kundze.
valdībai par sakārtoto apgaismojumu Cepļu un Prohorova ielā. Īpašs paldies
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas
Jelgavas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam par to, ka uzklausīja iedzīvotāju lūgumus un nodrošināja, lai arī depo mikrorajons būtu apgaismots. Jūs sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra
pat iedomāties nespējat, cik priecīgi mēs visi esam – apgaismojuma Prohorova Reksce skaidro, ka par trokšņošanu bāra
ielā nebija vispār, savukārt Cepļu ielā tumsā slīga ielas posms no 12. līdz 18. īpašniekus var saukt pie atbildības uz
namam. Lai situāciju risinātu, vācām iedzīvotāju parakstus un ar savu lūgumu pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10-15
vērsāmies pie pilsētas mēra – viņš gādāja par to, lai problēma beidzot būtu atri- pamata, kuros definēts: par trokšņošanu, ja
sināta. Paldies arī strādniekiem, kuri apgaismojumu ierīkoja. Visu iedzīvotāju tā traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu,
organizāciju normālu darbību, bet nav
vārdā – paldies!
Aldona Pavlova no Cepļu ielas 18 saistīta ar satiksmi vai pasākumiem, kas

«Cepļu un Prohorova iela
beidzot ir gaiša!»

Ceturtdiena, 2014. gada 21. augusts

saskaņoti ar Jelgavas pilsētas pašvaldību,
un troksnim nav pastāvīgs raksturs, izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
71,14 eiro. Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti viena gada laikā, uzliek naudas sodu
līdz 350 eiro. S.Reksce uzsver: lai uzsāktu
administratīvo lietvedību, nepieciešamas
sūdzības vai pretenzijas no vismaz diviem
iedzīvotājiem, kam skaļā bāra mūzika traucē, bet šobrīd rakstiskā veidā nav saņemta
neviena sūdzība.
Tiesa, Pašvaldības policija ir saņēmusi
vairākus zvanus par skaļu mūziku šajā
klubā, un visos gadījumos policijas darbinieki ir devušies uz atpūtas vietu un
veikuši pārrunas ar atbildīgajiem. «Mēs
saņemam pārsvarā anonīmus zvanus par
notiekošo šajā klubā un braucam pārbaudīt
situāciju, bet visbiežāk troksni rada tas,
ka ir atvērtas bāra durvis vai logi. Reizēm
mūzika tiek noklusināta vēl pirms policijas

darbinieku ierašanās,» stāsta S.Reksce,
piebilstot, ka saskaņā ar likumdošanu
viena cilvēka sūdzība netiek uzskatīta par
objektīvu pamatu lietvedības uzsākšanai
par trokšņošanu.
16 mēnešu laikā, kopš autoostas teritorijā
darbojas klubs «Tiem jau putni galvā», Pašvaldības policija saņēmusi 40 izsaukumus.
S.Reksce norāda, ka to saturs ir dažāds: gan
par personām, kuras nevēlas doties prom,
gan par konfliktiem bāra telpās un pie bāra,
gan par to, ka iestādi apmeklē nepilngadīgas
personas, gan par to, ka bāram izsists logs,
gan arī par trokšņošanu un skaļu mūziku.
Par skaļas mūzikas atskaņošanu un trokšņošanu bāra darbības laikā Pašvaldības
policija saņēmusi deviņus izsaukumus,
no kuriem astoņi ir šovasar (no maija līdz
augustam).
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica

Ceturtdiena, 2014. gada 21. augusts

Noskaidroti Jelgavas
čempioni

Ar deviņu komandu dalību finālposmā
aizvadītajā nedēļas nogalē noslēdzies
Jelgavas pilsētas pludmales volejbola
turnīrs. Par čempioniem šovasar kļuva
un naudas balvu 300 eiro izcīnīja Aivis
Āboliņš un Andris Zadovskis. Uzvarētājiem piekāpās un otro godalgoto
vietu, kā arī 200 eiro naudas balvu
ieguva duets Artūrs Vitkovskis un Kārlis
Levinskis, finālā čempioniem zaudējot
ar 20:22 un 10:21. Trešajā vietā palika
brāļi Gatis un Jānis Baloži, kuri saņēma
100 eiro naudas balvu. Jelgavas pilsētas
pludmales volejbola čempionātu, kas
notika trīs posmos, rīkoja volejbola
klubs «Biolars/Jelgava» un Sporta servisa centrs.

Apstājas ceturtdaļfinālā

Jelgavas kluba «Madara» bokseris Raitis Sinkevičs ES boksa čempionātā izcīnījis 5. vietu,
ceturtdaļfinālā zaudējot Moldovas sportistam Viktoram Jalimovam. «Izanalizējot
Moldovas sportista pirmo cīņu, bija skaidrs:
Raitim pretinieks jāuzvar ar nokautu, jo pēc
punktiem uzvaru viņam neatdos,» tā Latvijas
Boksa federācija. Raitis pieļāva kļūdu, ieturot
pauzi, kad vajadzēja uzbrukt, un pēc līdzīgas
cīņas tiesneši uzvaru atdeva moldāvam (3:0),
kurš šo čempionātu noslēdza ar bronzas
medaļu. Jāpiebilst, ka R.Sinkevičs startēja
svara kategorijā līdz 91 kilogramam.

sports
Līderos deviņi braucēji

Nedēļas nogalē Mežaparka trasē risinājās
6. Latvijas BMX čempionāta posms. Tajā
medaļas izcīnīja trīs jelgavnieki, nostiprinot arī savas pozīcijas kopvērtējumā
pēc sešiem posmiem. 6. posmā B5–6
grupā uzvarēja Jelgavas kluba «Mītavas
kumeļi» braucējs Rihards Laimīte, bet
bronza Robertam Dancim B14 grupā
un Kristeram Gulbim B16 grupā. Pēc
aizvadītiem sešiem posmiem R.Laimīte ir
līderis kopvērtējumā savā grupā. Otrajā
pozīcijā atrodas Alvis Lānso (krūzeri 30+)
un R.Dancis. Trešie pirms pēdējiem diviem
posmiem kopvērtējumā ir Paula Zavinska
(G10), Rodrigo Antulis (B7) un K.Gulbis
(B16). Solīti no pjedestāla šobrīd ir Vanesa
Buldinska (G14), Reinārs Pavlovs (B7) un
Ernests Šteinbergs (M17+).

Jelgavas ronis
«iekaro» Argentīnu
 Ilze Knusle-Jankevica

Kluba «Jelgavas roņi» vadītājs Aleksandrs Jakovļevs
atgriezies no Argentīnas, kur
piedalījās pirmajā Ziemas
peldēšanas festivālā. «Šāds
pasākums Argentīnā notika
pirmo reizi, bet ceru, ka tur
drīzumā peldēšana un ziemas peldēšana kļūs tikpat
populāra kā futbols,» saka
ziemas peldētājs.
Aleksandru uz festivālu uzaicināja Argentīnas Ziemas peldēšanas festivāla atklāšana notika galvaspilsētas
viņa draugs argentīnietis Matias Ola, Buenosairesas upē Puerto Madero pie Sieviešu tilta – 53 dalībnieki no 18
ar kuru pēdējos trīs gados viņi kopā valstīm, pārstāvot visus kontinentus, veica distanci ar savas valsts karogu.
startējuši lielākajos ziemas peldēšaFoto: no A.Jakovļeva arhīva
nas čempionātos un pasākumos. Tieši
Matias rīkoja vērienīgo festivālu Argentīnā, iepazīstinot valsti ar šo sporta
veidu. Tas pulcēja 53 peldētājus no
visiem kontinentiem (18 valstīm). Latviju pārstāvēja jelgavnieks A.Jakovļevs
un Agris Vītoliņš no Saldus.

Joprojām stāsta, kur ir Latvija

Festivāla laikā Aleksandrs veica trīs
distances – katru citā dienā un citos
apstākļos. «Pirmajā dienā bija sacensību
atklāšana Argentīnas galvaspilsētas
Buenosairesas upē Puerto Madero.
Tur nopeldēju apmēram 500 metrus ar
Latvijas karogu. Ūdens temperatūra
bija 7 – 8 grādi,» stāsta A.Jakovļevs,
norādot, ka Argentīnā tagad ir ziema.
Pēc divām dienām festivāla dalībnieki
devās uz Mendozas provinci, kur peldēja kalnu ezerā. «Šajā ezerā notika
100, 500 un 1000 metru distances. Es
peldēju tūkstoti. Arī te ūdens bija 7 – 8
grādi,» stāsta jelgavnieks. Visgrūtākais
pārbaudījums bija 600 metru distance
ezerā, kas atrodas Nacionālajā parkā
Argentīnas Patagonijā pie Andu kalniem. «Bija vētra, lietus, vējš un ļoti
auksts. Ūdens temperatūra bija 4,96
grādi. Šajā ezerā bija bīstami peldēt, jo
pie tā bija apmēram 70 metrus augsts
ledājs. Tā kā tagad Argentīnā ir ziema,
tas bija stabils, bet, sākot no marta, tas
sāk kust un no tā krīt ledus gabali,» tā
jelgavnieks, piebilstot, ka peldētājus atbalstīja un uzmanīja glābēju komanda.
Lai gan lielu daļu festivāla dalībnieku Aleksandrs pazīst no citiem
kopīgiem pasākumiem, viņam joprojām
nācās stāstīt par Latviju. «Šoreiz divas
amerikānietes pajautāja, kur Latvija
atrodas,» tā viņš.

Bez futbola neiztikt

Festivāls bija noorganizēts ļoti labi
un bija svarīgs notikums visā valstī. Programmā tika iekļauti dažādi
pasākumi – konferences, tikšanās,
Aleksandram bija arī iespēja demonstrēt prezentāciju par klubu «Jelgavas
roņi» un ziemas peldēšanas tradīcijām
Latvijā. Vairākos pasākumos piedalījās
arī Argentīnas valdības un pašvaldību
pārstāvji.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Apskrien olimpieti

Jelgavas skrējēja Anastasija
Geraseva Kuldīgas pusmaratonā 10,5 km distanci
veica ātrāk nekā Dace Lina,
kas Latviju pārstāvēja Olimpiskajās spēlēs Londonā.
Anastasija distanci veica
45:22 minūtēs un savā
vecuma grupā izcīnīja 1.
vietu. Savukārt distances kopvērtējumā viņa
par dažām pozīcijām apsteidza D.Linu, kura
finišēja pēc 45:36 minūtēm. «Bija karsti, bet
skrējās labāk nekā Latvijas čempionātā. Ar
rezultātu esmu apmierināta, jo domāju, ka
būs sliktāk – vēl divas dienas pirms sacensībām man bija temperatūra. Nākamajā dienā
gan viss bija labi, turklāt es beidzot apskrēju
olimpieti Daci Linu!» priecājas sportiste.

 Ilze Knusle-Jankevica

mandas – visu septiņu posmu uzvarētāji un deviņas komandas ar augstāko
Svētdien, 24. augustā, no
punktu skaitu kopvērtējuma tabulā.
pulksten 10 Zemgales OlimJelgavā tiksies komandas no Rīgas,
piskajā centrā notiks grupas
Daugavpils, Liepājas, Valmieras, Gul«Prāta vētra» rīkotā futbenes, Ventspils, Dobeles un Dobeles
bola turnīra fināls – tas no
novada, Siguldas, Aizkraukles un
amatieru turnīra pārtapis
Ludzas. «Diemžēl Jelgavas komandas
par Latvijas minifutbola
šogad nekvalificējās finālam, kaut arī
čempionātu, kura uzvarēturnīrā piedalījās vairākas Jelgavas
tāji pārstāvēs valsti Eiropas
komandas un vairākos atlases posminifutbola čempionātā
mos,» norāda organizatoru pārstāvis
«MiniEURO 2014». Diemžēl
Mareks Ķeris.
šogad fināls būs bez JelgaPasākumā piedalīsies arī grupas
vas komandām.
mūziķi. Paralēli futbolam plānotas arī
citas aktivitātes un atrakcijas skatītāČempionāta finālā piedalīsies 16 ko- jiem. Ieeja pasākumā ir bez maksas.

Piedāvā darbu

Pārdod

SIA «EK Auce» aicina darbā kvalificētas(-us)
šuvējas(-us). Tālrunis 29226133.

Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288

Jelgavas 4. vidusskola Akmeņu ielā 1 steidzami aicina darbā medicīnas māsu uz 0,5
slodzēm. Var apvienot ar citu darbu. Var būt
pensionārs. Tālrunis 63029074, 29130700.

Granti, smilti, šķembas, melnzemi. T.26816035

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» piedāvā
darbu palīgstrādniekam(-cei) atkritumu šķirošanai ar rokām. Darba vieta: atkritumu šķirošanas stacija «Brakšķi», Līvbērzes pag., Jelgavas
novads. Pieteikties pa tālruni 26356403.

Meklē darbu

Starp peldējumiem bija arī brīvais
laiks. Aleksandrs apmeklēja Argentīnas
Tango teātri, kurā demonstrēts lielisks
šovs, dažādus muzejus, piemēram, izgājis uz balkona, no kura tautu uzrunāja
leģendārā Argentīnas pirmā lēdija Eva
Perona, apskatīja un izmēģināja centrālo galvaspilsētas sporta infrastruktūras
objektu – Mendozas stadionu. «Argentīnā visi spēlē futbolu. Arī mēs spēlējām.
Sadalījāmies divās komandās un treneru vadībā uzspēlējām,» stāsta Aleksandrs. Viņa dēls gan ļoti vēlējies, lai
tētis pārved slavenā futbolista Laionela
Messi autogrāfu, bet to dabūt neizdevās.
«Nesatikām nevienu futbola zvaigzni.
Viņi jau katrs spēlē savos klubos pa visu
pasauli,» nosaka Aleksandrs.

Aprūpētāja no Bauskas novada meklē darbu. Varu dzīvot pie klienta mājās. Strādāju
ar brīvdienām. Tālrunis 20659205.

Ēd vakaros un saldu

Aleksandrs no Argentīnas atgriezies
ar ļoti pozitīviem iespaidiem. Viņš smej,
ka Argentīnas ziema viņam problēmas
nesagādāja, jo Latvijā ziemā ūdens temperatūra ir pat plus divi – nulle grādi.
Bet pierast vajadzēja pie argentīniešu
ēšanas paradumiem. «Brokastīs viņi
ēd tikai maizi vai bulciņas, pīrādziņus
un augļus. Otrajās brokastīs ieturas
līdzīgi un pat pusdienās ēd sendvičus.
Toties vakaros, sākot no pulksten 18,
visi sēž restorānos un līdz 22 ēd gaļu,

Sieviete – varu palīdzēt saimnieciskos un
dārza darbos. Tālrunis 24782022.
Vīrietis – jebkuru darbu. Tālrunis 29870655.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

piemēram, liellopa steiku, dārzeņus un
dzer vīnu – tas viņiem ir nacionālais
dzēriens. Sākumā nevarējām pierast,
bet pēc tam arī mēs ēdām vēlajos vakaros,» stāsta Aleksandrs. Viņš novērojis,
ka argentīnieši ir saldummīļi – bulciņas
un pīrāgi ir saldi, tāpat viņi daudz uzturā lieto medu, saldo krēmu, ko smērē uz
maizes. Vēl argentīnieši dzer zaļo tēju
matte, ko lej tējkanniņās, kas izgrebtas
ķirbī, un dzer visas dienas garumā.
A.Jakovļevs norāda, ka, neskatoties
uz smago ekonomisko situāciju valstī,
cilvēki Argentīnā ir draudzīgi, smaidīgi
un atvērti.
Argentīnas festivāla mērķis bija
apvienot cilvēkus no visas pasaules
un popularizēt ziemas peldēšanu, un
tas iedvesmojis arī jelgavnieku – viņš
šoziem plāno Jelgavas Jahtkluba teritorijā izveidot publisku vietu ar āliņģi,
kuru izmantot varēs ikviens jelgavnieks, kurš vēlēsies norūdīties. «Ziemas
peldēšanas tradīcijas ir ļoti svarīgas
cilvēka veselības nostiprināšanai,» viņš
pamato savu ieceri.
Paldies par atbalstu, lai varētu piedalīties Argentīnas Ziemas peldēšanas
festivālā, A.Jakovļevs saka Jelgavas
pašvaldībai, Sporta servisa centram,
ceļu būvniecības sabiedrībai «Igate» un
«Latvijas energoceltniekam».

Sporta pasākumi
 21. augustā pulksten 16 – «Ghetto
Football» fināls (6. vidusskolā).
 22. augustā pulksten 17 – futbols:
FK «Jelgava» – FS «Metta/LU» (ZOC).
 27. augustā pulksten 18 – futbols:
FK «Jelgava» – FK «Liepāja» (ZOC).
 30. augustā pulksten 11 – Jelgavas
čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā (Pasta salas airēšanas bāzē).
 3. septembrī pulksten 17 – Eiropas
čempionāta kvalifikācija futbolā U-21:
Latvija – Horvātija (ZOC).
 12. septembrī pulksten 18 – futbols: FK «Jelgava» – FK «Spartaks»
(ZOC).
 14. septembrī – Spēka diena.
 26. septembrī pulksten 10 – Olimpiskā diena (ZOC).

Prātnieku futbols izaug
līdz Latvijas čempionātam

ZS «Stūrīši» piedāvā darbu laukstrādniekam(-cei).
Tālrunis 29660598, zvanīt pēc plkst.20.

Ezers ar ledājiem Argentīnas Patagonijā pie Andu
kalniem, kurā notika viena
no Ziemas peldēšanas festivāla distancēm, ir viens
no populārākajiem tūrisma
objektiem valstī.
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Autovadītājs ar lielu darba pieredzi meklē
darbu. Ir visas kategorijas un 95. kods, kā
arī visas smagās tehnikas vadītāja kategorijas. Tālrunis 29682212.
Meklēju darbu veca, slima cilvēka aprūpē.
Var piedāvāt arī rudens lauku darbus. Tālrunis 25965958, zvanīt pēc pulksten 18.
Sieviete ar medicīnisko izglītību meklē
slimu cilvēku aprūpētājas, apkopējas vai
auklītes darbu. Tālrunis 29564446.
Varu apkopt vecus slimus cilvēkus un veikt
mājas darbus. Tālrunis 29516755.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Iepērk melnos un krāsainos metāllūžņus
– gabarīts 240 EUR, skārds 200 EUR. Mainām
skābekļa balonus, pakalpojumi izvešanai.
Savienības 6G, Jelgava T.22123357
Juvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara
izstrādājumus T.20323336
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā.
T.29884983
Antikvariāts «Livonija» pērk mākslas un
antikvāros priekšmetus. Bez maksas konsultējam. Pēc nepieciešamības izbraucam. Rīga,
A.Čaka 126. Tel.22999000; www.livonija.lv

Skaldītu malku. T.20500836
Bērza kantainās skaidu briketes ar piegādi
130 EUR. T.27029553
Ozola briketes 145 EUR/t ar piegādi T.29907466
2-istabu dzīvokli Jelgavas novadā. T.28394528
Vasarnīcu 1. līnijā. T.20056930
Mēbeles un traukus. T.28252421.
Smiltis, melnzemi, šķembas, granti. T.26782868

Vēlas īrēt
2 istabu dzīvokli ar malkas apkuri. T.20302688.

Izīrē
Garāžu centrā. T.29740457

Dažādi
Meistars veic dzīvokļu remontu (apdares
darbi, elektroinstalācija, santehnika). Konsultēju. T.28861525, Jānis
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt/likvidēt uzņēmumu; noslēgt darījumu;
iesniegt prasību tiesā. Raiņa 14, t.29179847
www.ademide.lv
Gāzes balonu piegāde un uzstādīšana
Jelgavā. T.63022096
Siltinām mājas ar termoputām. T.25215503
«Verners DE» sadzīves tehnikas veikalā Jelgavā, Dobeles šosejā 2, augustā – atlaides
pieprasītākajām sezonas precēm.
Bruģēšanas un žogu izbūves darbi. T.27732325
Agijas Ivanovas mākslas studija Jelgavas
Mākslas skolā uzņem 5 – 9 gadus vecus
audzēkņus. Pieteikties pa t.28857845.
Jelgavas Mākslas skolā Sestdienas sagatavošanas studija aicina bērnus no 6 līdz 12
g. Pieteikties 6.09., 13.09. pl.10 4. kab.
T.26173276, Kristīna Landau
Automātisko veļasmašīnu remonts mājās.
T.29587816
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
Lembits Lānso (1928. g).
Izvadīšana 21.08. plkst.14 Bērzu kapsētā.
Smaida Pastuhova (1933. g.).
Izvadīšana 23.08. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 25. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1871.sērija.
9.35 «Tēvs uz pārbaudes laiku». Romantiska komēdija. (ar subt.).
11.15 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 42.sērija.
12.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.25 «Nepieradinātā Amerika». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
13.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Baltijas brīvības ceļš». Dokumentāla filma.
14.40 «Lai dzīvo bērni! 6». Dokumentāla filma.
15.10 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.25 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1871.sērija.
16.25 «Burvīga diena». Animācijas filma.
16.40 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 34.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Latgales Māras ceļš». Dokumentāla filma.
19.35 «Vairāk nekā dzīve». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Izsauciet vecmāti! 3». Seriāls. 9. un 10.(sezonas noslēguma) sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 ««De facto»».*
0.05 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
0.35 «Kaisles noziegumi». Zviedrijas krimināldrāma. 1.sērija. (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Persijā». 9.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.35 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Kad stārķis palidojis garām». Dok.filma. 1. un 2.sērija.
10.45 «Hārtlenda 7». Seriāls. 16.sērija.
11.40 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.40 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
13.10 «Spots».*
13.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16 kadetiem».
16.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 17.sērija.
17.10 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 4.sērija.
18.10 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «1000 jūdzes Transilvānijā». 8.sērija.
20.15 TIEŠRAIDE! «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16 kadetiem».
22.15 «Sporta studija».
23.00 «Midsomeras slepkavības 8». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.45 «Raimonds Pauls. «Dueti» – Veronika Plotņikova un Marts
Kristiāns Kalniņš».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Roze starp ērkšķiem». Vācijas melodrāma. 2006.g.
11.55 «Runā Rīga! 3».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 28.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 51.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 31.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Dombura studija».
23.10 «Kāršu nams». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
0.10 «Dzīvīte 2».
0.30 «LNT ziņu «Top 10»».
1.25 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 31.sērija.
2.55 «900 sekundes».
4.25 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 3.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 125.sērija.
6.10 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 126.sērija.
6.35 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 16.sērija.
8.30 «Tors». ASV un Kanādas animācijas filma. 2011.g.
10.40 «Māmiņu klubs».
11.20 «Rīta pikniks».
11.55 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 127. un 128.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 706. un 707.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 81.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 55.sērija.
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
17.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 55.sērija.
21.00 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 4.sērija.
22.00 «Melnais saraksts». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 13.sērija.
0.00 ««Lieta izbeigta, vainīgo nav.» Nāves gadījumi Latvijas cietumos».
1.00 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
3.45 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 55.sērija.
4.10 «Bez tabu».

Otrdiena, 26. augusts
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
Olborga – jaunības un labklājības pilsēta.
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1872.sērija.
9.35 «Izsauciet vecmāti! 3». Seriāls. 9. un 10.(sezonas noslēguma) sērija.
11.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.45 «Bellas Austrālija». Vācijas romantiska komēdija. (ar subt.).
13.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».

13.40 «Lielo ezeru dzīlēs». Dokumentāla filma (ar subt.).
14.35 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1872.sērija.
16.15 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
16.40 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 35.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 TV PIRMIZRĀDE! «Izolētie latvieši». Dokumentāla filma.
19.30 TV PIRMIZRĀDE! «Teritorija Vija Celmiņš». Dok.filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Gorbačovs. Cilvēks, kurš mainīja pasauli».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.20 «Lilīhammera». Seriāls. 8.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Cukura nams». LTV iestudējums. 9. un 10.sērija.
1.00 «Latvija toreiz... Marisa Vētras acīm». LTV videofilma.

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Persijā». 10.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Vārds uzņēmējiem. 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 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
10.40 «Hārtlenda 7». Seriāls. 17.sērija.
11.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 4.sērija.
12.40 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
13.10 «Spots».*
13.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16 kadetiem».
16.10 «Hārtlenda 7». Seriāls. 18.sērija.
17.10 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 5.sērija.
18.10 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
20.10 TIEŠRAIDE! «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16 kadetiem».
22.20 «Tavs auto».
22.50 «Autosporta programma nr.1».
23.20 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
0.05 «Alpu klīnika». Vācijas un Austrijas daudzsēriju filma. 4.sērija.
1.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 51.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Saldā šokolāde». Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 5.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 29.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 52.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 32.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 TV PIRMIZRĀDE! «Ne par kādu naudu». Vācijas komēdija.
23.10 «Nikita 3». ASV seriāls. 8.sērija.
0.05 «Dzīvīte 2».
0.25 «Dombura studija».
2.15 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.55 «900 sekundes».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 4.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 127. un 128.sērija.
6.35 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls.
8.50 «Papuča medības». ASV komēdija.
10.20 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
10.50 «Drošības aģenti V.A.I.R.O.G.S.» ASV seriāls. 4.sērija.
11.55 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 129. un 130.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 708. un 709.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 82.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 56.sērija.
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
17.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 56.sērija.
21.00 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 14.sērija.
22.05 JAUNUMS! «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
23.10 «Svešais starp savējiem 2». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
0.15 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 17.sērija.
0.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
1.45 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 82.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 4.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 56.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 27. augusts
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
Francija. Parīzes Dievmātes gaismā.
5.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1873.sērija.
9.35 «Lilīhammera». Seriāls. 8.sērija.
10.25 «Teritorija Vija Celmiņš». Dokumentāla filma.
11.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Vertikāle».*
12.05 «Ielas garumā».* (ar subt.).
12.35 «Es – savai zemītei».*
13.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.20 «Gorbačovs. Cilvēks, kurš mainīja pasauli».
Dokumentāla filma (ar subt.).
14.30 «Mans zaļais dārzs».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1873.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Sveika, Robij!» Seriāls. 36.sērija.
17.30 «Saeimas vēlēšanas. Bezmaksas priekšvēlēšanu aģitācija. Izloze».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Aculiecinieks».*

tv programma
19.05 TV PIRMIZRĀDE! «Nepabeigta saruna par dzīvi, mīlestību un
mūziku». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tēvs Brauns 2». Seriāls. 9. un 10.(sezonas noslēguma) sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Zebra».
23.35 «Liepājas blūzs». LTV videofilma. 3. un 4.sērija.
1.30 «Londona 2012. Mēs varam». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Pietura – Kuldīga». 1.daļa.
6.35 «Spots».*
7.05 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
7.35 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
10.40 «Hārtlenda 7». Seriāls. 18.sērija.
11.35 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 5.sērija.
12.40 «Saules izaicinātie. «Livin aloha»».*
13.10 «Spots».*
13.40 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16 kadetiem».
16.10 «Mana ģimene». Seriāls. 1. un 2.sērija.
17.20 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 6.sērija.
18.20 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.50 TIEŠRAIDE! «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā». Rumānija – Latvija.
21.05 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 7.sērija.
21.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.25 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 5.sērija.
23.00 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 17.sērija.
23.50 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
0.25 «Imanta–Babīte pietur...»*
1.35 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 52.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Ne par kādu naudu». Vācijas komēdija. 2011.g.
12.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 6.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 30.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 53.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 33.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 24.sērija.
22.10 «Iesaukts armijā!» Latvijas realitātes šovs. 2014.g.
23.10 JAUNUMS! «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
0.05 «Dzīvīte 2».
0.25 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 33.sērija.
2.10 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 5.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 129. un 130.sērija.
6.35 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
8.50 «Brīnumbērni». ASV komēdija.
10.50 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 14.sērija.
11.55 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 131. un 132.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 710. un 711.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 83.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 57.sērija.
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
17.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 57.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
22.45 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
23.50 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 1.sērija.
0.45 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
1.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 83.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 5.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 57.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 28. augusts
LTV1
5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
Francija. Versaļas mūzikas zelta laikmets.
5.30 «LTV portretu izlase».* Scenogrāfs Andris Freibergs.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1874.sērija.
9.35 «Tēvs Brauns 2». Seriāls. 9. un 10.(sezonas noslēguma) sērija.
11.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 ««De facto»».* (ar subt.).
12.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
12.45 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.05 «Nepabeigta saruna par dzīvi, mīlestību un mūziku» Dok.filma.
14.30 «Zebra».*
14.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1874.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 37.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Aculiecinieks».*
19.05 «Versija «Vera»». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Parādes beigas». Vēsturiska drāma (ar subt.). 5.sērija.
22.20 «Kaisle». Lielbritānijas romantiska drāma. 2.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.30 «Dziedāšanas svētkiem – 150. Dziesmu diena Dikļos».*
1.10 «Dzīve baletā». Rīgas balets: 20.gs. 70.–80.gadi.

Ceturtdiena, 2014. gada 21. augusts

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Pietura – Kuldīga». 2.daļa.
6.35 «Spots».*
7.05 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
7.35 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.45 «Kad stārķis palidojis garām». Dok.filma. 3. un 4.sērija.
10.50 «Mana ģimene». Seriāls. 1. un 2.sērija.
11.55 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 6.sērija.
12.55 «SeMS. Laboratorija».*
13.25 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā».
Rumānija – Latvija.
16.10 «Mana ģimene». Seriāls. 3. un 4.sērija.
17.15 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 7.sērija.
18.10 «Pa karstām pēdām 2». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
20.10 TIEŠRAIDE! «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16
kadetiem». 1/4 finālspēle.
22.15 «Ātruma cilts».
22.45 «Makšķerē kopā ar Olti!»
23.15 «Motociklisti».
23.45 «Ekstrēmie kadri». Dokumentāls seriāls.
0.15 «Autosporta programma nr.1».
0.45 «Tavs auto».*
1.15 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
1.45 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 53.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Karamba!» Humora raidījums.
10.05 «Ģimenes plāns». ASV komēdija. 2005.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 3».
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 31.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 54.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 34.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā 4».
21.15 «Latvijas faili. Jāņa Stradiņa trīs dzīves». Dok.filma.
22.15 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
23.15 «Rūdīts ugunī». ASV spraiga sižeta filma. 2004.g.
2.00 «Dzīvīte 2».
2.20 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3

1.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
2.00 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 5. un 6.sērija.
3.35 «Kaisle». Lielbritānijas romantiska drāma. 2.sērija.
4.20 «Dzintara ceļš. No Baltijas līdz Romai».
«Telefilma Rīga» dokumentālā filma.

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Pietura – Kuldīga».* 3.daļa.
6.35 «Spots».*
7.05 «Saules garša». Dokumentāla filma. 6.sērija.
7.35 «Komercdarbība šodien. 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 2». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
10.40 «Mana ģimene». Seriāls. 3. un 4.sērija.
11.45 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dokumentāla filma. 7.sērija.
12.45 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.20 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.40 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
14.10 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16 kadetiem».
1/4 finālspēle.
16.10 «Mana ģimene». Seriāls. 5. un 6.sērija.
17.20 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
17.50 TIEŠRAIDE! «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16
kadetiem». Pusfinālspēle.
20.05 TIEŠRAIDE! «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16
kadetiem». Pusfinālspēle.
22.20 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
22.50 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 26.sērija.
23.40 «Lanževēna burvju triki 3». 14. un 15.sērija.
0.40 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
1.10 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 7.sērija.
1.55 «Motociklisti».*
2.25 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
2.55 «Spots».*
3.25 «Sporta studija».
4.10 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16 kadetiem».
Pusfinālspēle.

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 54.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tauklodīte». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
12.00 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 2009.g. 32.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
15.40 «Nemelo man!»
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 55.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 35.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā 4».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.10 «Maģiskais Maiks». ASV komēdija. 2012.g.
1.20 «Dzīvīte 2».
1.40 «Kārdinājuma varā». Turcijas seriāls. 2008.g. 35.sērija.
3.20 «Šodien novados».
3.30 «900 sekundes».

5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 6.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 131. un 132.sērija.
6.35 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 21. un 22.sērija.
8.50 TV PIRMIZRĀDE! «Neparastie dejotāji: sākums».
ASV muzikāla filma. 2010.g.
10.20 «Ekstrasensu cīņas 14». Realitātes šovs (ar subt.).
12.05 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 133. un 134.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 712. un 713.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 84.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 58.sērija.
16.50 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
17.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 58.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 23.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE! «Tuvāk ienaidniekam». Spraiga sižeta filma.
23.30 «Kinomānija 6».
0.10 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 20.sērija.
0.45 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
1.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 84.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 6.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 58.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

TV3

Piektdiena, 29. augusts
LTV1

5.05 «Eiropas muzikālās pilsētas».* Francija. Klods Debisī.
5.30 «LTV portretu izlase».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 5.sērija.
7.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».* (ar subt.).
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Karla un Jonass». Dānijas ģimenes filma. (ar subt.).
12.30 «Cilvēka bērns». Studijas «Trīs» mākslas filma. 1991.g.
14.15 «Lai dzīvo bērni!» Dokumentāla filma.
15.15 «Rošvilu māja. Māja mantojumā». Francijas vēsturiska
ģimenes drāma. 2010.g. 5.sērija. (ar subt.).
17.05 «Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.25 «Ielas garumā».
18.55 «Latvijas kods. Štābs Ipiķi». Dokumentāla filma.
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Summertime» – aicina Inese Galante.
«Rekviēms-lūgšana par Baltijas jūru»».
22.55 TV PIRMIZRĀDE! «Parīze, es tevi mīlu!» Francijas, Šveices
un Vācijas romantiska drāma. 2006.g.
1.10 «Tango».* Ksenijas Sidorovas koncerts LNO.
2.35 «100 g kultūras. Personība».*
Personība. Akordeoniste Ksenija Sidorova.
3.15 «Starptautiskais izpildītāju konkurss «Sopota 2012»».*

5.00 «Eiropas muzikālās pilsētas».*
Francija. Romantiķu zvaigznājs Parīzes debesīs.
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 9.sērija.
9.35 «Versija «Vera»».* Dokumentāla filma.
11.00 «Dzimis Eiropā».*
11.30 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.45 «Mūsu Čārlijs 12». Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Rīgas bērnu un jauniešu mūzikas svētki
«Mēs – pilsētai ceRīgai»».*
16.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
16.40 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
17.10 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.40 «100 krēslu».
19.00 TV PIRMIZRĀDE! «Lielā pārcelšanās». Dokumentāla filma.
19.30 ««Es kāpt gribu kalnā visaugstākā...». Latvijas Nacionālās
bibliotēkas direktors Andris Vilks». LTV videofilma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Rīga 2014. Kultūras dīvāns».
21.40 TIEŠRAIDE! ««Salasīšanās pie Gaismas pils». Latvijas
Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas Atklāšanas svētki».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Parādes beigas». Vēsturiska drāma (ar subt.). 5.sērija.
0.30 «Baltijas brīvības ceļš». Dokumentāla filma.

5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 7.sērija.
5.40 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 133. un 134.sērija.
6.35 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
7.50 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Sacīkstes». ASV ģimenes filma. 2007.g.
10.55 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 23.sērija.
11.55 «Ņujorkas karalis 6». Seriāls. 135. un 136.sērija.
13.00 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti». Animācijas seriāls.
13.35 «Spēka reindžeri supersamuraji». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 10». Latvijas seriāls. 714. un 715.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 85.sērija.
16.10 «Voroņini 4». Krievijas seriāls (ar subt.). 27.–30.sērija.
18.25 «Iespējams tikai Krievijā 2». Amatiervideo raidījums.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Koncertšovs «TV3 noslēpumu sezonas atklāšana»».
23.00 «Vēsā mierā». ASV kriminālkomēdija. 2005.g.
1.25 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 21. un 22.sērija.
2.15 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 85.sērija.
3.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 7.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 30. augusts
LTV1

TV programma
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LTV7

TV3

LTV7

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vārds uzņēmējiem. 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 «Makšķerēšanas noslēpumi».
11.30 «Sporta studija».
12.15 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
12.45 «Motociklisti».*
13.15 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16 kadetiem».
Pusfinālspēle.
15.10 «Lanževēna burvju triki 3». 14. un 15.sērija.
16.00 «Leones dzīve». Itālijas seriāls. 6.sērija.
17.50 TIEŠRAIDE! «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16
kadetiem». Cīņa par 3. vai 4.vietu.
20.05 TIEŠRAIDE! «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16
kadetiem». Finālspēle.
22.20 «Midsomeras slepkavības 8». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 21.sērija.
1.00 «Bagātību sala». Piedzīvojumu filma. 2012.g. 2.sērija.
2.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 26.sērija.
3.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Ātruma cilts».*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*

5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 8.sērija.
5.40 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 15. un 16.sērija.
6.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.55 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.25 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.20 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
9.15 «Leģendas par «Chima»». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Iespējams tikai Krievijā 2». Amatiervideo raidījums.
11.05 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.10 «Koncertšovs «TV3 noslēpumu sezonas atklāšana»».
16.55 TV PIRMIZRĀDE! «Izlaiduma balle». ASV komēdija. 2011.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Princese un varde». ASV animācijas filma. 2009.g.
21.30 ««Mamma Mia!»». ASV muzikāla komēdija. 2008.g.
23.50 «Tuvāk ienaidniekam». ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
1.25 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.

5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16 kadetiem».
Finālspēle.
14.10 «Leones dzīve». Itālijas seriāls. 6.sērija.
16.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 26.sērija.
16.55 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.
17.20 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 4.sērija.
18.15 «Robins Pilčers. Viņpus okeānam». Vācijas un Austrijas
romantiska drāma. 2006.g. (ar subt.).
20.00 «Alpu klīnika». Vācijas un Austrijas daudzsēriju filma.
2008.g. 5.sērija. (ar subt.).
21.40 ««Ghetto Games»».
22.10 «Bagātību sala». Piedzīvojumu filma. 2012.g. 2.sērija.
23.50 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
0.20 «Manas tautas dziesmas».*
2.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
3.35 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.10 «Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-16 kadetiem».
Finālspēle.

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 55.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.50 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
6.10 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 14.sērija.
7.00 «Degpunktā 4».
7.30 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Latvijas faili. Jāņa Stradiņa trīs dzīves». Dok.filma.
12.00 «Melu spēle». ASV seriāls. 2011.g. 4.sērija.
12.55 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 24.sērija.
13.55 «Ģimenes plāns». ASV komēdija. 2005.g.
15.50 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!»
Realitātes šovs (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Roze starp ērkšķiem 2». Vācijas melodrāma. 2006.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 3».
21.35 JAUNUMS! «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 1. un 2.sērija.
23.40 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.40 «LNT brokastis».
3.05 «Precamies!?! 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
3.50 «Karamba!» Humora raidījums.

Piedāvājam darbu
CSN pasniedzējam!
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecība Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

Atvērts jauns
ārstnieciskās pēdu aprūpes kabinets!
Podologs veic ārstniecisko pēdu aprūpi klientiem ar
cukura diabētu, ieaugušiem nagiem, varžacīm, kārpām,
pārragojušos pēdu ādu, sabiezējušiem nagiem un
citām ar pēdu aprūpi saistītām problēmām.
Piedāvājam arī mājas vizītes.
Darba laiks: pirmdiena – sestdiena no plkst.9 līdz 19.
Pieraksts pa tālruni 20257533.
Adrese: Jelgava, Satiksmes iela 57 (1. stāva gaiteņa galā).

www.jelgavasvestnesis.lv
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Svētdiena, 31. augusts
LTV1
5.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 6.sērija.
7.00 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
7.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
8.00 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Nepieradinātā Amerika». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.00 «Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks».
LTV videofilma.
17.00 «Firmas noslēpums».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 TV PIRMIZRĀDE! «Laiks lidot». Melodrāma (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.40 TV PIRMIZRĀDE! «Kaisles noziegumi». Zviedrijas daudzsēriju krimināldrāma. 2013.g. 2.sērija. (ar subt.).
23.25 «Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
0.20 «Rošvilu māja. Māja mantojumā». Francijas vēsturiska
ģimenes drāma. 2010.g. 5.sērija. (ar subt.).
2.05 «Man pieder tas, ko sauc par laimi».*
Grupas «Klaidonis» jubilejas koncerts.
4.10 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
5.00 «Dzimtas detektīvs».* Ērenpreisu dzimta (ar subt.).

SIA «AJM WOOD» piedāvā darbu
mēbeļu ražotnē Mežciemā
pie masīvkoka plātņu ražošanas līnijas:

• kokapstrādes iekārtu operatoriem(-ēm);
• komplektētājiem(-ām), šķirotājiem(-ām).
Tālrunis +371 29491995,
e-pasts info@ajmwood.lv; www.avoti.lv.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
uzņem izglītojamos
Centra, Svētes un Šķibes konsultāciju punktos
vidusskolā (10. – 12. klasē) (visos konsultāciju
punktos), pamatskolā (1. – 9. klasē) (tikai Svētes
konsultāciju punktā) un tālmācībā.

Piedāvājam:
• vispārizglītojošā virziena programmu
(klātiene, tālmācībā);
• humanitārā un sociālā virziena programmu
(klātiene, tālmācībā);
• pamatizglītības programma no 1. līdz 9. klasei
(klātiene, tālmācībā).
Uzņemšana un informācija: Jelgavā, Pasta ielā 37,
301. kabinetā (novada domes ēkā), no plkst.8 līdz 12
un no 13 līdz 16.30. Tālrunis 63084021, 29122018;
skolas mājas lapa www.nvsk.lv.

LNT
5.00 «Karamba!»
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.55 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
6.15 «Aģents Čaks 4». ASV seriāls. 15.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Gadās arī trakāk 3». ASV komēdijseriāls. 16.–18.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Ražots Eiropā 3».
11.30 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.50 TV PIRMIZRĀDE! «Princeses Diānas slepkavība».
ASV biogrāfiska drāma. 2007.g.
15.50 «Dzintara dziesmas 3».
16.50 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 7. un 8.sērija.
23.00 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 19.sērija.
0.00 «Spartaks». ASV piedzīvojumu drāma. 2004.g. 2.sērija.
1.35 «Tauklodīte». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.

Vaiņodes internātpamatskola uzņem
audzēkņus
2014./2015. mācību gadam šādās izglītības programmās:
• Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111,
3 – 4 un 5 – 6 gadus veco bērnu apmācība);
• Pamatizglītības programma (kods 21011111);
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem (kods 21015611);
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar
garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
• Pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klase) programma
(kods 23011113) (neklātienes apmācības forma).
Atbalstu ģimenēm piedāvā paplašināts atbalsta personāls (psihiatrs, narkologs, psihologs, psihoterapeits,
mūzikas terapeits, sociālais pedagogs).
Skolā ir iespēja iesaistīties daudzveidīgos interešu
izglītības pulciņos.
Tiek piedāvāts labiekārtots internāts
(istabiņas ar 2 – 4 vietām).
Skolēnu uzņemšanā priekšroka tiek dota
ģimenēm ar trūcīgās ģimenes statusu.
Dokumentu pieņemšana – līdz 31. augustam.
Iepriekš sazinoties, aicinām klātienē iepazīties ar skolu
un saņemt papildu informāciju mājas lapā www.visk.lv.
Tālrunis 63464567, 63464542, 29228885.

Nāc un veido savu karjeru Jelgavas pilsētas pašvaldības
profesionālās izglītības iestādē – Jelgavas Amatu vidusskolā!
Turpinām audzēkņu uzņemšanu 2014./2015. mācību gadā apgūt specialitātes
Iegūstamā kvalifikācija
Tērpu stila speciālists
Mazumtirdzniecības komercdarbinieki
Ciparu programmas vadības darbagaldu iestatītājs
Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists
Pavārs
Konditors
Frizieris
Pavāru palīgs
Montāžas darbu atslēdznieks

Ar pamatizglītību
Prasības
Mācību ilgums
iepriekšējai izglītībai
(gados)
Pamatizglītība
4
Pamatizglītība
4
Pamatizglītība
4
Pamatizglītība
4
Pamatizglītība
3
Pamatizglītība
3
Pamatizglītība
3

Ar nepabeigtu pamatizglītību
Pēc 8. klases
Pēc 7. klases

2
3

Jauniešiem ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību
Prasības
Mācību ilgums
iepriekšējai izglītībai
(gados)
Viesmīlis
Vidējā izglītība
1,5
Frizieris
Vidējā izglītība
1
Vizāžists
Vidējā izglītība
1
Ciparu programmas (CNC) darbagaldu iestatītājs
Vidējā izglītība
1,5
Modists
Vidējā izglītība
1,5
Loģistikas darbinieks
Vidējā izglītība
1,5
Grāmatvedis
Vidējā izglītība
1,5
Tērpa stila speciālists
Vidējā izglītība
1,5
Restorānu pakalpojumu speciālists
Vidējā izglītība
1,5
Pavārs
Vidējā izglītība
1

Iegūstamā kvalifikācija

Kvalifikācijas
līmenis
3
3
3
3
2
2
2
1
1
Kvalifikācijas
līmenis
3
2
2
3
3
3
3
3
3
2

Visiem Jelgavas Amatu vidusskolas sekmīgajiem audzēkņiem ir iespēja saņemt ES mērķstipendiju.

3.10 «LNT brokastis».
3.55 «Karamba!»
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 9.sērija.
5.40 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 17. un 18.sērija.
6.30 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
6.55 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.25 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.15 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.40 ««Mamma Mia!»». ASV muzikāla komēdija. 2008.g.
16.00 «Princese un varde». ASV animācijas filma. 2009.g.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Čekas ēna». Dokumentāla filma.
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija!» TV šovs.
22.00 «Es, robots». Spraiga sižeta fantastikas filma.
0.30 TV PIRMIZRĀDE! «Zvaigžņu algotņi». ASV šausmu filma.
2.10 «Sacīkstes». ASV ģimenes filma. 2007.g.
3.40 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
4.25 «Amerikāņu ģimenīte 4». ASV seriāls. 17.sērija.

7

SIA «Promiseland» aicina darbā
PVC logu montāžnieku(-ci).
Ja Tev ir šādas prasmes:
• pieredze PVC logu montāžā vai celtniecībā;
• atbildība par padarīto darbu, esi akurāts un precīzs;
• B vadītāja apliecība,
Tavi darba pienākumi būs:
• PVC logu demontāžas/montāžas darbi;
• logu ailu apdares darbi.
Darba sākums un ilgums – nekavējoties un ilgtermiņā;
darba vieta – Jelgava; alga – no 550 eiro.
Ja vēlies pieteikties šai vakancei, gaidām no Tevis CV!
Prasības pretendentiem – vidējā profesionālā izglītība
(vēlams celtniecības jomā).
Pieteikties pa e-pastu info@promiseland.lv.

Šoferi, kuram ir BC kategorija, 95. kods,

vēlama digitālā karte.
Darbs – LV un LT; atalgojums – 600 eiro.
Ja vēlies pieteikties šai vakancei, gaidām no Tevis CV!
Pieteikties pa e-pastu info@promiseland.lv.
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Pasākumi pilsētā
 22. augustā no pulksten 22 līdz 2 – zaļumballe ar grupu «Apvedceļš». Biļešu cena
– € 3 (Uzvaras parkā).
 23. augustā pulksten 11 – Staļinisma un nacisma upuru atceres diena. Piemiņas
brīdis Svētbirzē.
 PĀRCELTĀ IZRĀDE! 24. augustā pulksten 17 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde:
J.Jaunsudrabiņš «Jo pliks, jo traks». Režisori A.Bolmanis, A.Matisons. Biļešu cena – € 3; 2
(Uzvaras parkā). Izrāde pārcelta no 31. jūlija, iegādātās biļetes ir derīgas pārceltajai izrādei
vai apmaināmas kultūras nama kasē.
 25. augustā pulksten 18 – seminārs vecākiem «Sāksim skolas gadu droši». Izglītojošs
seminārs vecākiem, kā atturēt bērnus no kaitīgiem ieradumiem – alkohola, smēķēšanas,
psihotropajām vielām. Vecāku paraugs. Pozitīvas alternatīvas. Cik svarīgi ir maksimāli
piepildīt bērna dienas režīmu, kā to izdarīt un kā kontrolēt. Drošs ceļš no skolas līdz
mājām (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā).
 30. augustā no pulksten 9 līdz 15 – XIV Vispārējie Latvijas Piena, maizes un medus
svētki (Raiņa parkā), no pulksten 15 – XII «Baltais» piena paku laivu regate (Lielupē,
promenādē).
 30. augustā no pulksten 10 līdz 15 – ekskursija ar autobusu pa Jelgavas apkārtni
«Ciemos pie pārtikas amatniekiem». Viesošanās SIA «Antek» pie ķiploku audzētājas
Antras, z/s «Undzēni» pie kāpostu audzētājas Dailas un Mālkalnu siera meistares Ināras
saimniecībā «Blūdži». Dalības maksa – € 6 pieaugušajiem; € 5 skolēniem, studentiem,
pensionāriem; papildu maksa par degustācijām un objektu apmeklējumu – € 7,50 no
personas. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 63005447 (sākums no Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa).
 30. augustā no pulksten 13 līdz 15 – ekskursija kājām pa Jelgavu «Atklāj pašmāju
garšas noslēpumus!». Ekskursijas laikā apmeklēsim kafejnīcas un restorānus, kas piedalās
šīs vasaras akcijā «Atklāj pašmāju garšas noslēpumus!», degustēsim akcijas gardumus
un uzzināsim to gatavošanas noslēpumus. Dalības maksa – € 6 pieaugušajiem; € 5
skolēniem, studentiem, pensionāriem. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 63005447
(sākums no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa).
 1. septembrī no pulksten 14 līdz 21 – mācību gada atklāšanas pasākums «ZinīBUMS».
Uzzini, ko darīt brīvajā laikā – skaties, klausies, darbojies! Piedalās: «TirkizBand», Jelgavas
pilsētas un novada jauniešu bigbends Raita Ašmaņa vadībā, «Benefice», «Intriga», «Vēja
zirdziņš». Pulksten 19 – dāvana visiem skolēniem – grupas «Musiqq» koncerts. Ieeja
– bez maksas (Raiņa parkā).

Izstādes
 24. augustā pulksten 12 – mākslas studijas «Mansards» zīmēšanas un dizaina meistardarbnīcu dalībnieku darbu izstādes atklāšana. Izstāde apskatāma līdz pulksten 18
(Vasaras mākslas galerijā Akadēmijas ielā 28 (Zinātniskās bibliotēkas iekšpagalmā)).
 Augustā – Arņa Ozola 65. jubilejai veltīta personālizstāde, gleznas (kultūras namā).
 Līdz 31. augustam – pulksteņu izstāde «Rit laika rats…» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 3. septembrī pulksten 15 – izstādes «Veltījums Latvijas dabai» atklāšana. Piedalās
TLMS «Dardedze» (vadītāja Ingrīda Ozolniece) un Tautas gleznošanas studija (vadītāji Ivars
Klapers un Anda Kalniņa). Izstāde apskatāma līdz 30. septembrim (k/n 1. stāvā).
 Līdz 4. septembrim – Jelgavas mākslinieku izstāde «Ūdeņi» (Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī).
 Līdz 28. septembrim – izstāde «Gaidi mani…». Latviešu strēlnieku vēstules un foto
grāfijas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Alunāna mājā – ceļojums
fototehnikas vēsturē

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 21. augusts

Jelgavā līs medus, taps
Maizes orķestris, peldēs
piena paku kuģi

Šī gada piena paku laivu regatei pieteikušās gandrīz 40 komandas.
 Ritma Gaidamoviča

Nākamsestdien, 30. augustā,
no pulksten 9 līdz 17 Jelgavā
notiks Piena, maizes un medus
svētki. Raiņa parkā būs svētku
tirgus, Amatu vidusskolas audzēkņi būvēs Maizes orķestri,
gaidāmas «Kolorado cīņas»,
tiks noskaidrots Latvijas atzītākais medus un veselīgākā
maize. Pulksten 15 jelgavnieki
gaidīti Lielupes promenādē, lai novērtētu piena paku
laivu regates peldlīdzekļus,
kuri pulksten 16 kuls Lielupes
ūdeņus.

veselīgo un jauno produkciju maizes ceptuvju klāstā. Pārsteigumu svētkos gatavos
arī Jelgavas Amatu vidusskolas audzēkņi,
mobilajā ceptuvē cepot Maizes orķestri.
«Kāds tas būs – simfoniskais, džeza vai
bigbends, redzēsim 30. augustā,» nosaka
iestādes «Kultūra» Attīstības plānošanas
un projektu vadības sektora vadītājs Ivars
Pirvics.

Koncerts, izrāde, «Kolorado cīņas»

No pulksten 10 līdz 15 gaidāma plaša
kultūras programma kopā ar tautas
deju kolektīviem «Lielupe», «Diždancis»,
«Zemgaļi», «Ieviņa», vokālo bērnu ansambli «Rotiņa» un kantri mūziķiem Linitu
un Aldi Rulli. Pulksten 11 pie bērnu un
jauniešu centra «Junda» tiks sumināti
pilsētas jaundzimušie, kuri pasaulē nākuši
no Līgo līdz šiem svētkiem. Tieši pulksten
11 Raiņa parkā «Latvijas Zaļais punkts»
un «PET Baltija» piedāvās izrādi jaunākajiem svētku dalībniekiem ar līdzdarbošanos «Rūķis šķiro Jelgavā», pārrunājot
atkritumu šķirošanas jautājumus.
Šie ir gada veselīgākie svētki, tālab tajos
netiks tirgots alkohols – uzmanība tiks
pievērsta veselīgām aktivitātēm. Veselības
pārbaudes nodrošinās Latvijas Sarkanā
Krusta Jelgavas jaunatnes organizācija.
Latvijas Jauno zemnieku klubs piedāvās
spēkus pārbaudīt «Kolorado cīņās» un
iesaistīties aktivitātēs «Siena drudzis»,
«Īsais kurss slaukšanā», «Piena pelde».

Foto: Ivars Veiliņš
regates dalībniekiem nodrošina «Tukuma
piens», atvēlot 42 tūkstošus viena litra
piena pakas, kas piepildītas ar gaisu. No
pulksten 15 līdz 16 promenādē notiks iepazīšanās ar komandām, bet jau pulksten
16 – parādes brauciens.
Jelgavnieku sniegumu un izdomu vērtēs žūrija, kura noteiks, kas pelnījis Oriģinālākās laivas, Atraktīvākās komandas,
Inovatīvākās laivas, Treknākā piena kuģa
un citus titulus. Apbalvošana – pulksten
19.30 Uzvaras parkā. Pēc apbalvošanas
Uzvaras parkā – dejas kopā ar grupām
«PeR», «Linga» un «Colt». Ieeja parkā
– no pulksten 19. Ieejas maksa uz vakara
daļu Uzvaras parkā – četri eiro; skolēniem,
studentiem un pensionāriem – 2,5 eiro.
Pirms piena paku laivu regates Lielupē
pretī promenādei notiks Jelgavas čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā
pieaugušajiem 200 metru distancē gan
vieniniekos, gan divniekos, gan četriniekos. Organizatore Ilze Bome norāda,
ka čempionāts sāksies pulksten 11 un
noslēgsies ap pulksten 13.

Izvērtējot Pilsētas svētkos gūto pieredzi,
pašvaldības iestāde «Kultūra» nolēmusi,
ka Piena, maizes un medus svētku tirgus
šogad darbosies ilgāk. Tas nozīmē, ka
pircēji Raiņa parkā gaidīti no pulksten 9
līdz 17. «Kultūras» speciāliste Santa Sīle
stāsta, ka atsaucība no tirgotājiem ir liela.
Lai gan bitenieki izteikušies, ka šis nav
medus gads, svētku tirgum pieteikušies
Ekskursijas ar degustācijām
teju 30 dravnieki, pārstāvot visus Latvijas
Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
novadus. «Šogad sarosījušies arī piena
30. augustā svētku laikā piedāvā divas
produktu tirgotāji, kas piedāvās mājas
ekskursijas: pulksten 10 – ekskursiju ar
saldējumu, kokteiļus, sieru un citus piena
autobusu pa Jelgavas apkārtni «Ciemos
izstrādājumus. Plašā klāstā būs arī maize.
pie pārtikas amatniekiem», viesojoties
Pirmo reizi pie mums varēs nopirkt TērSIA «Antek» pie ķiploku audzētājas,
vetes maizi un «Latvijas maiznieka» no
z/s «Undzēni» pie kāpostu audzētājas
Daugavpils izstrādājumus,» stāsta S.Sīle,
un siera meistares saimniecībā «Blūdži».
piebilstot, ka būs arī amatnieki ar koka, Sākuma kapitāls – 1000 pakas
Dalības maksa – seši eiro pieaugušajiem,
27. augustā pulksten 17 Ādolfa Alunāna mājā durvis vērs jauna izstāde, kurā keramikas, linu izstrādājumiem, rotas,
Savukārt jau no pulksten 15 interesenti pieci eiro skolēniem, studentiem, pensiovarēs aplūkot jelgavnieka Jura Zborovska desmit gadus vākto fototehnikas garšvielas, gaļa, zivis un kafija.
gaidīti Lielupes promenādē, kur uz starta nāriem, papildu maksa par degustācijām
kolekciju – vairāk nekā 100 fotokameru, gaismas mērierīču, fotogrāfiju
lēnām stāsies 12. «Baltais» piena paku un objektu apmeklējumu – 7,50 eiro no
attīstīšanas tehnikas…
Foto: Krišjānis Grantiņš Būvēs Maizes orķestri
laivu regates dalībnieki, piesakot sevi personas. Pulksten 13 – ekskursija kājām
Paralēli pirkšanai un pārdošanai ap- ar piena paku kuģiem «Valpurģu nakts pa Jelgavu «Atklāj pašmāju garšas no Ritma Gaidamoviča
Lai gan pats ar fotogrāfiju esmu uz «jūs»,
laikam ejot, sāku iedziļināties un izpētīt meklētāji visas dienas garumā Raiņa par- – raganu saiets», «Cūkām neiet», «Piena slēpumus!». Ekskursijas laikā apmeklēs
Trešdien, 27. augustā, pulksten
savas dāvanas, līdz atskārtu, ka vairs kā varēs vizināties ar zirgiem, šaut ar loku, bobs», «Melnā pērle» un citiem. «Katrai kafejnīcas un restorānus, kas piedalās šīs
17 Ādolfa Alunāna muzejā
nevaru iziet no mājas bez liekiem 30 eiro. uzspēlēt mini novusu, darboties radošajās komandai laivas būvniecībai ir izsniegts vasaras akcijā «Atklāj pašmāju garšas nodurvis vērs jauna izstāde, kurā
Vienkārši baidos palaist garām kādu izdevī- darbnīcās, un kur nu bez degustācijām! sākuma kapitāls – 1000 tukšas piena pa- slēpumus!», degustējot akcijas gardumus
varēs aplūkot jelgavnieka Jura
gu darījumu,» atzīst J.Zborovskis, uzsverot, Latvijas Biškopības biedrība jelgavniekus kas –, kas spēj virs ūdens noturēt no 700 un uzzinot to gatavošanas noslēpumus.
Zborovska fototehnikas kolekka jebkura svarīga lieta mūsu dzīvē ievieš arī šogad aicinās izgaršot dažādas medus līdz 800 kilogramiem. Taču mēs zinām, Dalības maksa – 6 eiro pieaugušajiem,
ciju. Būs aplūkojamas vairāk
zināmas pārmaiņas, tā arī tapa šī kolekcija. šķirnes un balsojumā noteikt Latvijas atzī- ka ir kolektīvi, kas krietnus tukšo paku 5 eiro skolēniem, studentiem, pensionānekā simts fotokameras no 11
«Vispirms jau tā ir izdaiļojusi manu dzīvokli tāko medu. Latvijas Maiznieku biedrība ar krājumus veidojuši jau no iepriekšējiem riem. Informācija un pieteikšanās eksvalstīm jeb skatītāji varēs doties
ar daudz skaistiem plauktiem. Viesu mul- Piena, maizes un medus svētku dalībnie- gadiem, un ir tādi, kuri paši no šī gada kursijām – Svētās Trīsvienības baznīcas
ceļojumā fototehnikas vēsturē
sināšanai esmu pat tualetē ievietojis video ku starpniecību vēlas noskaidrot Zemgales sākuma krājuši tukšās pakas,» tā I.Pirvics, tornī, pa tālruni 63005447 vai e-pastu
no 19. gadsimta sākuma. Izstānovērošanas kameru, kura gan nedarbojas, gardāko veselības maizi, akcentu liekot uz piebilstot, ka šogad tukšās piena pakas tic@tornis.jelgava.lv.
dē darbosies fotostūrītis, kurā
bet brauciens uz galvaspilsētu nav iedomāvarēs iejusties fotogrāfa lomā.
jams bez «Latgalītes» apmeklējuma,» stāsta
kolekcijas īpašnieks, uz izstādi aicinot ne
Šajā izstādē skatītāji varēs iepazīties tikai profesionāļus un interesentus, bet Tuvojoties Piena, maizes un medus svētkiem, Jelgavas reģionālais 1. Līdz kuram datumam norisināsies akcija «Atklāj pašmāju
ar fotokamerām, gaismas mērierīcēm, īpaši bērnus un skolēnus, kuriem līdztekus Tūrisma centrs aicina jelgavniekus piedalīties konkursā par akciju garšas noslēpumus!»?
fotogrāfiju attīstīšanas iekārtām un citiem izstādes eksponātu apskatei būs iespēja «Atklāj pašmāju garšas noslēpumus!», kas šīs vasaras garumā nori- 2. Kāda ir akcijas «Atklāj pašmāju garšas noslēpumus!» galvenā
foto aksesuāriem. Kolekcijas īpašnieks bildēties fotostūrītī. «Mācību gadu nevar sinās sadarbībā ar vietējām kafejnīcām, restorāniem un ražotājiem. ideja?
Pieci visprecīzāko atbilžu autori saņems iespēju bez maksas doties 3. Kuros piecos Jelgavas pilsētas ēdināšanas uzņēmumos ir
J.Zborovskis stāsta, ka kolekcijas pirm- iesākt labāk, kā ar klasi dodoties kopīgā eksekskursijā «Atklāj pašmāju garšas noslēpumus!» Piena, maizes un iespējams nobaudīt akcijas ēdienu piedāvājumus?
sākumi datējami aptuveni pirms desmit kursijā,» mudina J.Zborovskis, sakot paldies medus svētku laikā, 30. augustā, pulksten 13, bet pārējiem pareizo 4. Nosauciet vismaz trīs galvenās sastāvdaļas, kuras iekļautas
gadiem, kad kāds draugs dzimšanas dienā izstādes organizēšanā ģimenei, kā arī drau- atbilžu autoriem tiks piešķirtas veicināšanas balvas.
akcijas vasaras ēdienu izlasē?
uzdāvinājis vecu fotokameru. «Tā kļuva giem un paziņām par padomu un palīdzību. Atbildes jāiesniedz līdz 25. augustam (ieskaitot) pa e-pastu tic@ 5. Nosauciet vismaz piecus Zemgales reģiona vietējos ražotājus,
par piemēru citiem, un tā katru gadu tiku Izstāde Ā.Alunāna mājā Filozofu ielā 3 būs tornis.jelgava.lv vai klātienē Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas mājražotājus vai saimniecības, no kurām produkcija tiek izmanapdāvināts ar kaudzi vecas fototehnikas. apskatāma līdz septembra beigām.
tornī ar norādi «Akcijas konkursam».
tota akcijas ēdienu pagatavošanā?

Piedalies akcijas «Atklāj pašmāju garšas noslēpumus!» konkursā!

