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Par ietaupītajiem
līdzekļiem sakārtos ietves

Latvijā
vecākā
oficiāli
dibinātā latviešu
nacionālā biedrība ir
1868. gadā nodibinātā Rīgas Latviešu
biedrība. Tikai pēc 12
gadiem – 1880. gadā
– Latviešu biedrību nodibināja arī Jelgavā, jo Attēls: Jelgavas Latviešu biedrības nams
visnotaļ vāciskajā pilsētā tik raiti tas nevedās. 1872. gada pavasarī
pilsētas un apkārtnes latvieši par biedrības izveidošanu gan vienojās,
taču «runasvīri» nespēja uzrakstīt tādus statūtus, lai cara valdība
tos apstiprinātu. Pēc šīs neveiksmes brāļiem Pēterim un Indriķim
Alunāniem radās doma, kā pa aplinkus ceļu sasniegt vēlamo mērķi.
Izmantojot to, ka pagājuši 55 gadi kopš dzimtbūšanas atcelšanas
Kurzemē, kuru cars Aleksandrs Jelgavā izsludināja 30. augustā, tika
nolemts dibināt «30. augusta Svētku komiteju», kuras viens no
uzdevumiem (līdztekus plaši organizētām svinībām) bija turpināt
darbu pie biedrības statūtu rakstīšanas. Ar laiku 30. augusta svētki
Jelgavā kļuva ļoti populāri – tie bija sava veida dziesmu svētki, kuros
pulcējās kori, rādīja teātra izrādes, notika dievkalpojumi, un biedrības
dibināšanas ideja šajā vidē vairs tik populāra nebija. Tad «stafeti» pārņēma Māteru Juris, kurš bija iestājies 1856. gadā dibinātajā Kurzemes
Biškopības biedrībā un panāca, ka 1875. gadā viņu ievēlēja par šīs
biedrības priekšsēdētāju. Biedrībā, Māteru Jura mudināti, iestājās
daudzi latvieši, un 1880. gada pavasara kopsapulcē nobalsoja par
biedrības nosaukuma mainīšanu uz «Kurzemes latviešu biedrība».
Diemžēl nav pētījumu par to, kā uz šo iekšējo apvērsumu reaģēja
«biškopji», tomēr 1880. gada 7. maijā Pēterburgā tika apstiprināti
Jelgavas Latviešu sadraudzības biedrības statūti (vēlreiz mainīts
nosaukums!), bet 10. jūnijā jau notika Jelgavas Latviešu biedrības
dibināšanas sapulce. Kaut arī jelgavnieki latviešu biedrību vēsturē
iegājuši tikai ar 2. kārtas numuru, tās veikums latviešu saliedēšanā ir
gana liels. Īpašs notikums Jelgavas biedrības darbībā bija IV Vispārējo
latviešu dziesmu un mūzikas svētku organizēšana 1895. gadā – šogad
pilsētas 750. gadadienā svinējām šī notikuma 120. gadskārtu, bet
pašai Jelgavas Latviešu biedrībai šogad aprit 135 gadi.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

2. septembrī sāksies tautas
mikroskaitīšana; aptaujās arī
406 mājsaimniecības Jelgavā
 Sintija Čepanone

un iedzīvotāji, kuri savā pastkastītē saņems uzaicinājumu
2. septembrī Centrālā
piedalīties tautas mikroskaitīstatistikas pārvalde
šanā, aicināti būt atsaucīgi un
(CSP) uzsāks tautas
aizpildīt aptaujas anketu.
mikroskaitīšanu, kuras
CSP pārstāve Beate Danusēmērķis ir noskaidrot,
viča norāda, ka vēstules ar aicicik precīzi oficiālā stanājumu piedalīties 2015. gada
tistika atspoguļo iedzītautas mikroskaitīšanā visām
votāju skaitu Latvijā,
mājsaimniecībām, kuras plāFoto: Raitis Supe
republikas nozīmes
nots aptaujāt, tiks izsūtītas 24.
pilsētās
un
novados.
augustā. «Tas nozīmē, ka savās
Īstenojot projektu «Satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā», izveidojies projektā
pastkastītēs uzaicinājumu iedzīparedzēto līdzekļu ietaupījums. Līdz ar to esošā finansējuma atlikums novirzīts papildu ietvju seguma atjaunošanai, lai nodroAptaujātas tiks arī 406 māj- votāji varētu saņemt ap 27. aušinātu projekta mērķa pilnīgu sasniegšanu, drošu un ērtu satiksmes dalībnieku kustību projekta ietekmes teritorijā.
Ietaupītie līdzekļi jau novirzīti Akadēmijas ielas seguma atjaunošanai no Sudrabu Edžus ielas līdz Raiņa ielai, kā arī Stacijas saimniecības Jelgavā, kuras iz- gustu,» skaidro B.Danusēviča.
vēlētas pēc nejaušības principa,
Turpinājums 3.lpp.
ielas posmā no Pulkveža Oskara Kalpaka ielas līdz Veidenbauma ielai nupat atjaunota ietve.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs informē, ka par ietaupītajiem līdzekļiem būs iespējams paveikt
vēl kādas ietves posma atjaunošanu pilsētā. «Patlaban izstrādājam dokumentāciju divu ielu posmu ietvju sakārtošanai – Zirgu
ielā no Pasta ielas līdz Mātera ielai un Stacijas ielā no Veidenbauma līdz Mātera ielai. Ja iepirkumu procedūra būs veiksmīga
un uzņēmēju piedāvātā cena iekļausies mūsu aprēķinos, tad tuvākajā laikā varētu tikt sakārtoti abi šie ietvju posmi.»

Pieminēs staļinisma
un nacisma upurus

ZRKAC notiks izglītības gadatirgus
pieaugušajiem un kontakttirgus uzņēmējiem

 Ritma Gaidamoviča

 Ritma Gaidamoviča

26. augustā no pulksten 11 līdz 15 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notiks Zemgales gadatirgus «Izglītība pieaugušajiem», kurā
vairāk nekā 20 mācību centri un biedrības prezentēs
savu tālākizglītības kursu piedāvājumu pieaugušajiem. Reizē ar izglītības gadatirgu notiks Zemgales
biznesa attīstības kontakttirgus «Expo Biznesam»,
kurā vietējie uzņēmēji, iestāžu, uzņēmumu vadītāji
aicināti piedalīties individuālās konsultācijās un
saņemt ekspertu padomus sava biznesa attīstībai,
kā arī piedalīties vairākos semināros par uzņēmējdarbību. Pirmo reizi Jelgavā tiek rīkots zibkontaktu
forums uzņēmējiem, lai veicinātu sadarbību un rastu
jaunus kontaktus.
Biedrības «Latvijas biznesa
konsultantu asociācija» pārstāvis Dainis Locāns uzsver, ka šobrīd tiek pievērsta pastiprināta
uzmanība pieaugušo tālākizglī-

tībai. Zemgales gadatirgus «Izglītība pieaugušajiem» mērķis
ir sapulcēt reģiona izglītības
iestādes, kas piedāvā dažādus
tālākizglītības kursus pieaugu-

šajiem, lai interesenti atrastu
visu piedāvājumu vienkopus.
D.Locāns stāsta, ka ZRKAC
pulcēsies vairāk nekā 20 mācību
centri un biedrības no Zemgales reģiona, tostarp Jelgavas,
un Rīgas. Tās apmeklētājus
iepazīstinās ar savu piedāvājumu – kursiem, semināriem
un korporatīvajām apmācībām
dažādās programmās. Piemēram, svešvalodu kursi (angļu,
krievu, vācu, franču un citi),
uzņēmējdarbības un projektu
vadības kursi, skaistumkopšanas kursi, pirts meistara kursi.
«Apmeklētāji varēs noskaidrot
visu par piedāvājumu, maksu,
kursu ilgumu un citus interesējošus jautājumus,» tā D.Locāns,
piebilstot, ka paredzēti arī
dažādi paraugdemonstrēju-

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

mi, kuros varēs piedalīties arī
apmeklētāji. Tāpat pieaugušo
izglītības gadatirgū ar testa
palīdzību varēs noteikt, kādi
kursi cilvēkam būtu saistoši,
kādas datorprasmes vēl nepieciešams papildināt. Speciālisti
arī sniegs konsultācijas par to,
kā sagatavot CV un motivācijas
vēstuli.
Šajā dienā ZRKAC notiks arī
Zemgales biznesa attīstības
kontakttirgus «Expo Biznesam», uz kuru aicināti uzņēmēji, iestāžu un uzņēmumu
vadītāji, lai saņemtu vērtīgus
padomus par biznesa attīstību
un rastu jaunus kontaktus.
D.Locāns stāsta, ka «Expo Biznesam» dalībniekiem ir iespēja
piedalīties semināros.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

Svētdien, 23. augustā, pulksten 11 Svētbirzē, godinot staļinisma un nacisma upurus, Jelgavas pilsētas
domes vadība noliks ziedus. Bet pulksten 12 Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notiks
kamermūzikas koncerts.
Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde
informē, ka koncertā piedalīsies Andra Arnicāne (alts) un Nora
Lūse (klavieres). Programmā – Mihaila Gļinkas Sonāte altam un
klavierēm re minorā, Friderika Šopēna Etīdes klavierēm un Franča Šūberta Sonāte klavierēm un altam la minorā. Ieeja koncertā
– bez maksas.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti
laikrakstā, un atbildi paziņojiet 21. augustā laikā no pulksten 8 līdz
12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005558.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

viedokļi

Ceturtdiena, 2015. gada 20. augusts

Statistika
un reālā dzīve

Pilsētnieks vērtē

Vai esat saskāries,
ka uzņēmējs apiet
nodokļu sistēmu?

Spriežot par nākamā gada valsts budžetu, starp partijām sāktas diskusijas par to, vai
un par cik nākamgad palielināt minimālo algu – ir piedāvājumi minimālo algu palielināt
no līdzšinējiem 360 līdz 400 eiro, taču kā reālākās prognozes izskan minimālās algas
pieaugums līdz 380 vai pat tikai līdz 375 eiro mēnesī. Kamēr diskusijas turpinās, Centrālā
statistikas pārvalde nāk klajā ar kārtējiem datiem, kas parāda, ka mūsu valstī gada laikā
par 4,4 procentiem ir palielinājies to darba ņēmēju skaits, kas saņem minimālo algu vai
mazāk. Šobrīd tādu cilvēku mūsu valstī ir 22,9 procenti, bet pirms gada bija 18,5 procenti.
Tātad atbilstoši statistikas datiem sanāk, ka teju katrs ceturtais valsts iedzīvotājs strādā,
atalgojumā saņemot valsts noteikto minimumu vai pat mazāk. Savukārt kopumā valstī
48,9 procenti cilvēku strādā, «uz rokas» saņemot algu, kas nav lielāka par 450 eiro.
«Jelgavas Vēstnesis» cenšas noskaidrot, vai tiešām tik liels procents cilvēku gatavi strādāt
un pēc tam izdzīvot par saņemto minimālo algu vai vēl mazākiem ienākumiem mēnesī.
Apskatot «CV online» portālā šobrīd aktīvos darba sludinājumus mūsu pilsētā, diezgan ātri
var secināt, ka tikai retajā no piedāvājumiem alga tiek solīta 500 un vairāk eiro, pārsvarā
piedāvātās vakances ir par atalgojumu, kas ir minimālās algas robežās. Lūk, daži piemēri:
«Alis B» aicina darbā apkopēju – alga pirms nodokļu nomaksas ir 2,17 eiro stundā; uzņēmums «MV TRANS» piedāvā darbu pārdevējai – alga pirms nodokļu nomaksas ir 360 eiro;
uzņēmumam vajadzīgi telefonoperatori – algu sola 360 eiro «uz rokas»; Jelgavas cietums
meklē ārstu, kuram sola algu 600 eiro pirms nodokļu nomaksas; tāpat tiek meklēts kafejnīcas vadītājs ar algu 700 eiro pirms nodokļu nomaksas; uzņēmumam vajadzīga biroja
vadītāja, kurai sola maksāt 360 eiro «uz rokas»; grāmatvede, kura gatava strādāt par 535
eiro pirms nodokļu nomaksas; tiek meklēts pirmsskolas izglītības skolotājs ar algu 420 eiro
pirms nodokļu nomaksas; sporta skolotājs bērnudārzā uz pusslodzi ar algu 265 eiro pirms
nodokļu nomaksas; psihologs bērnudārzā uz pusslodzi ar algu 217 eiro pirms nodokļu
nomaksas; SIA «DORSIMUS» meklē autovadītāju un piedāvā 360 eiro «uz rokas», frizētava
«Santa» aicina darbā manikīra speciālisti, kurai sola nodrošināt minimālo algu; ir darbs arī
medicīnas māsai ar augstāko izglītību par 375 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Uzrunājot jelgavniekus, kuri oficiāli strādā par niecīgu atalgojumu, visspilgtāk prātā paliek
kādas sievietes citētais dziesmas teksts: «… bet dzīvē viss ir savādāk». Absolūti visi uzrunātie
strādājošie cilvēki «Jelgavas Vēstnesim» atzīst – par minimālo algu izdzīvot nevar, tāpēc
katrs meklē, kur un kā vēl var iegūt kādu pienesumu savam ģimenes budžetam. Neviens
no viņiem ar prieku arī neuzņem ziņas par minimālās algas pieaugumu, jo jau pieraduši,
ka diezin vai tas papildinās viņu maciņu – ja jau pat sētniecei, kas mēnesī nopelna tikai
nedaudz vairāk par simts eiro, daļu algas izmaksā neoficiāli, kļūst saprotams, kādēļ pēc
minimālās algas pieauguma šogad oficiālajā statistikā palielinājies arī to cilvēku skaits, kas
saņem vēl niecīgāku atalgojumu par minimālo… Tikpat saprotams ir tas, kāpēc «Jelgavas
Vēstnesis» šoreiz, runājot par ģimenes ieņēmumiem, cilvēkus vārdos nesauc.

Pa dienu frizētavā, vakaros –
pie klientiem mājās
Pieredzējusi friziere:
«Cik es varu nopelnīt frizētavā? Kādus 300 eiro «uz rokas».
Ar to, protams, nepietiek, tāpēc
piepelnos pa vakariem, apkalpojot klientus mājās. Frizētavā gan
mums viss ir oficiāli – katram
savs mikrouzņēmums, nomaksā
tos deviņus procentus un dzīvo
mierīgs. Ja klientu apkalpo mājās,
tad gan…» saka friziere.
No darba frizētavā viņa gatava

atteikties nav, jo gadu gaitā tomēr
uzkrāta sava klientūra, kas zināmu
ieguvumu dod. Savukārt par to, ka
nodokļos tiek maksāts tikai mikrouzņēmuma nodoklis, viņa pat
nedomājot. «Kāda pensija?! Līdz
pensijai vēl jānodzīvo! Kā būs, tā
būs – man svarīgāka ir šodiena.»
Arī viņa atzīst, ka gluži no
saviem ienākumiem vien nedzīvo – vīrs nopelna ap 800 eiro
mēnesī.

Uzmundrinām sevi ar
domu, ka tas ir tikai sākums
Jauna uzņēmēju ģimene:
«Mūsu alga? Hm, mums nav
algas. Šobrīd esam vienos parādos,
bet uzmundrinām sevi ar domu, ka
tas ir tikai sākums. Savu biznesu
uzsākām pirms pusotra gada – tirgojam gaļu. Viegli nav, jo strādājam
divatā ar sievu, paši pērkam Latvijā
audzētu gaļu, paši to sadalām, arī
kūpinām, tad tirgojam. Tāpēc sanāk, ka darbā esam septiņas dienas
nedēļā. Sešas dienas veikalā, svētdienās kūpinām. Ļoti gribas ticēt, ka
mūsu pūliņi attaisnosies un pienāks
diena, kad varēsim arī nopelnīt,»
saka jaunais uzņēmējs.
Viņa sieva stāsta, ka pirms ģimenes dibināšanas pašai bijis periods,
kad strādāts par minimālo algu
– bijusi pārdevēja. «Nē, no vecākiem
neko nepieņēmu. Kauns. Pati liela,
pati tikšu galā. Jā, ekonomēju, galvenokārt uz apģērba.»
Arī vīrs pirms tam strādājis algotu darbu un, strādājot gaļas tirdzniecības jomā, pelnījis 500 latus, līdz
pienācis brīdis, kad nolēmuši: vairs
negrib citiem strādāt. «Tagad atkal
pienāk brīži, kad domājam – nav
nemaz tik slikti citam strādāt: nostrādā savas stundas, saņem algu,
un tev galva nesāp. Mums tagad

sāp, jo nemitīgi jādomā, kā strādāt
labāk, kā nopelnīt, kā izpildīt visas
stingrās prasības… Mums jau
divus gadus viesistaba stāv tukša,
bez dīvāna – nav mums kur tā uz
sitiena paņemt 500 eiro un nopirkt
to dīvānu.»
Viņš spriež, ka valstī kaut kas īsti
nav kārtībā, jo arī draugu un paziņu
vidū teju katrs spiests meklēt peļņas
iespējas papildu savam tiešajam
darbam – ar vienu algu nepietiek.
«Ir man draugs pavārs – nu viņš
jau trīs darbos strādā, lai normāli
dzīvotu. Zinu melleņu lasītājus
– cauru vasaru lasa mellenes, lai vēl
ziemā sevi varētu uzturēt. Saka, ka
dažs par melleņu naudu jau divus
dzīvokļus nopircis.»
«Ja mēs tagad atklātu tās iespējas, valsts atkal varētu sākt domāt,
kur vēl ko var iekasēt – no meža ogu
lasītājiem jau laikam sāk iekasēt,»
nosaka sieva, piebilstot – diezin vai
katrs aizdomājas, ka par mazajiem
plastmasas maisiņiem, kuros viņi
iesver gaļu, uzņēmumam ir jāmaksā nodokļi. Bet Holandē, kur vīrs arī
savulaik strādājis gaļas tirdzniecības
jomā, svaigas gaļas produktiem esot
pazemināta nodokļu likme – tikai
deviņi procenti.

Te ir darbs, te – nav
Šoferis:
«Nu, redziet, šodien nododu
pudeles. Nedomājiet, ka es tās
esmu izdzēris! Garāžās no draugiem savācu un maisos atvedu
nodod. Arī kapeika, kāpēc ne?»
saka šoferis, kuram šobrīd ir
dīkstāve.
«Darbs ir, turklāt oficiāls.
Ja mēnesi strādā, tad 500 eiro
kontā man ieskaita, bet diemžēl
nevaru rēķināties, ka tā tas būs

katru mēnesi: ir pasūtījums
– braucu, pasūtījuma nav – sēžu
mājās. Ziemā jau skaidrs, ka ir
klusais periods, tad ir smagāk, jo
klāt nāk apkures rēķini. Vasarā
vieglāk, ja vēl ir tik labi draugi
un radi kā mums, kas piedāvā
dažādus labumus no dārza,»
atzīst šoferis.
Sieva strādā par pārdevēju
– cik viņa saņem, vīrs nezina,
jo neesot pieklājīgi sievas algas

apmēru jautāt, taču nu jau
tas vairs neesot arī aktuāli,
jo pagājušajā nedēļā veikals
aizslēgts, un nu sievai jāmeklē
jauns darbs.
Deviņdesmitajos gados gan
ģimene dzīvojusi ļoti labi, tikai,
ja valsts tagad paskatītos, no kā
viņi iztikuši, tad desmit gadu
garumā nebūtu iespējams uzrādīt nevienu oficiālu ienākumu.
«Tādi bija tie laiki!»

Viesmīle ar 250 eiro «uz rokas»
Jauna ģimene, kura audzina mazu bērniņu:
«Nupat pēc bērna kopšanas
atvaļinājuma atgriezos darba
tirgū. Ziniet, darbu atrast nav
viegli – šobrīd jau pāris mēnešu
strādāju par viesmīli ar algu
250 eiro «uz rokas». Ja vēl
parēķina, ka mēnesī man vajadzīgi 40 eiro, lai nokļūtu darbavietā, tad sanāk, ka strādāju
par 210 eiro mēnesī. Smieklīgi
jau izklausās, bet darbs gan
nav smieklīgs: 11 – 12 stundas
divas dienas pēc kārtas jāstrādā, tad divas dienas brīvas,»
saka jaunā viesmīle, kura pēc

profesijas ir tūrisma jomas
speciāliste.
Viņa gan uzreiz piebilst, ka
tas esot tikai tāds starpposms
viņas dzīvē un arī tikai tāpēc,
ka var atļauties strādāt par
šādu algu, pateicoties vīram.
Vīrs papildina, ka sievas
alga ģimenes budžetā tā īsti
pat netiek skaitīta. «Tā paliek
viņas personīgajiem izdevumiem, jo mums ir paveicies, ka
man ir normāls oficiāls darbs,
kur saņemu virs 600 eiro «uz
rokas».»
Vēl jau esot arī vecāki, kuri
palīdz ar dažādiem labumiem

no laukiem, kas arī nav mazsvarīgi. Līdz ar to ģimene, kaut
arī statistiski tā papildina niecīgo algu saņēmēju loku, atzīst,
ka daudzi dzīvo vēl spiedīgākos
apstākļos.
«Ir man darbā sieviete pavāre, kura strādā visas darba
dienas pa 11 – 12 stundām,
bet atalgojumā saņem 400
eiro. Viņu ģimenē aug trīs
bērni. Vīram darbs arī nebija
nekāds labais, tāpēc šobrīd viņi
izšķīrušies par to, ka vīrs brauc
strādāt uz ārzemēm. Varianti
jau ir dažādi – katrs meklē, kā
sevi uzturēt,» saka viesmīle.

Divi darbi ir neizbēgami
Sētniece, kas tirgojas tirdziņā:
«Parādā nevienam neesam,»
saka sieviete, kuras rīts sākas agri,
jo viņa ir sētniece, bet pēc tam
tirgojas tirgū.
Teritorija, kas viņai kā sētniecei
jāapkopj, neesot liela, tāpēc šajā
darbā viņa nenopelna pat 200 eiro,
taču izrādās, ka arī šī niecīgā alga
viņai tiek maksāta daļās – daļa
oficiāli, daļa neoficiāli. «Valsts jau

var spriest, deputāti var runāt,
taču realitātē ir tā, kā dzied Igo «…
bet dzīvē viss ir savādāk…». Galus
savelkam, vīram arī ir darbs, bet
apzinos, ka tas būs līdz brīdim,
kamēr kaut kas notiks, jo sociālās
garantijas ir gaužām niecīgas,»
saka tirgotāja.
Zemeņu laikā esot labāk, tad
tiešām varot normāli ar tirgošanos
nopelnīt, tagad palikuši dārzeņi,
kuru tirgošana turpinoties prin-

cipā visu gadu, ja vien nav liela
sala.
«Tirgojusies esmu visu mūžu,
tāpēc – kur tad es likšos?! Tas ir
tas, ko protu vislabāk. Ir jāmeklē
varianti, kā izkruķīties. Manā
gadījumā tie ir divi darbi. No
vienas minimālās algas jau dzīvot
nevar.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde

Gerds, kokapstrādes operators:
– Protams,
visvairāk ir
dzirdēts par
algu aploksnē.
Zinu, ka arī čekus nedod, taču es
tam īpaši nepievēršu uzmanību.
Negodīga šī nodokļu apiešanas
prakse noteikti ir pret pensionāriem, sociālo pabalstu saņēmējiem,
kas dzīvo no nodokļu maksātāju
naudas, taču biznesam tas noteikti
dod labumu. Iespējams, ja nomaksātu visus nodokļus, uzņēmums
nemaz nevarētu pastāvēt.
Alise, grāmatvede:
– Vistiešākajā
mērā. Pati iestājos darbā,
nenoprecizējot, kā notiks
algas izmaksa. Pēc pirmā mēneša
saņēmu algu aploksnē, kas radīja
lielu izbrīnu, jo ko tādu nebiju gaidījusi. Tajā pašā dienā pateicu, ka
nepiekrītu šādai sistēmai un vēlos
oficiālu algu, lai tiktu maksāti nodokļi. No šī darba nācās aiziet.
Ieva, strādā
Īrijā:
– Dzīvoju un
strādāju Īrijā,
kur noteikumi
pret uzņēmējiem ir daudz
stingrāki un nekas tāds nav pieļaujams. Šobrīd gan pati esmu bērna
kopšanas atvaļinājumā, taču pirms
tam strādāju veikalā par pārdevēju.
Par mani maksāja nodokļus, un
šobrīd oficiāli saņemu pabalstu.
Taču par to, ka uzņēmēji Latvijā
mēģina apiet nodokļu sistēmu, ir
dzirdēts. Acīmredzot iespējas ir, un
viņi tās izmanto.
Raimonds,
strādā celtniecībā:
– Lai gan celtniecība ir tā
joma, par kuru
klīst vislielākās
runas, ka algu izmaksa notiek tikai
aploksnē, pats neesmu ar to saskāries. Man viss tiek maksāts oficiāli,
jo tieši būvlaukumi ir tie, ko valsts
uzraugošās instances regulāri apciemo, pārbauda, vai nav nelegāli
nodarbināto, vai visi līgumi kārtībā,
vai algas tiek izmaksātas oficiāli. Sodi
par nodokļu apiešanu šobrīd ir lieli.
Andris, strādā
tirdzniecībā:
– Pats pirms
pusotra gada
tepat Jelgavā
strādāju metālapstrādes
uzņēmumā, kur vēl joprojām ir
prakse 80 procentus algas maksāt
oficiāli, bet 20 procentus – aploksnē.
Par tiem nodokļi netiek nomaksāti.
Nostrādāju tur kādu gadu, līdz vienā
mēnesī algu vispār neizmaksāja,
tāpēc aizgāju prom no šī darba.
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Jānokārto elektroniskā skolēna apliecība;
brīvpusdienas būs līdz 4. klasei
 Sintija Čepanone

Lai skolēni jaunajā
mācību gadā varētu
saņemt pašvaldības
nodrošināto sabiedriskā transporta atlaidi,
atlaidi ēdināšanai vai
pašvaldības nodrošinātās brīvpusdienas,
nepieciešama derīga
elektroniskā skolēna
apliecība. Pieteikšanos un fotografēšanos
jaunai skolēna apliecībai organizē izglītības
iestādes, savukārt to
saņemt var «SEB bankas» Jelgavas filiālē
Akadēmijas ielā 3.
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza skaidro – kārtība,
kā skolēns var iegūt elektronisko Jelgavas skolēna apliecību,
pilsētā nav mainījusies un skolas jau laicīgi organizējušas pieteikšanos e-kartei, lai, sākoties
jaunajam mācību gadam, skolēni varētu tās izmantot. «Skolēna
apliecību vecāki izglītības iestādē varēs pieteikt arī visu mācību

gadu – mainot izglītības iestādi,
pieteikties jaunas skolēna apliecības izgatavošanai varēs pie
skolas lietveža reģistrēšanās
brīdī,» uzsver G.Auza.
Viņa atgādina, ka elektroniskā skolēna apliecība Jelgavā
deklarētajiem skolēniem ļauj
saņemt pašvaldības piešķirtos
atvieglojumus, norēķinoties
par braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā, kā arī izglītības iestādē norēķinoties
par ēdināšanas pakalpojumu.
«Sākot ar 1. septembri, valsts
nodrošinās brīvpusdienas arī 4.
klašu skolēniem, līdz ar to no
valsts budžeta līdzekļiem tiks
segtas ēdināšanas izmaksas 1,42
eiro dienā visiem 1. – 4. klašu
skolēniem. Savukārt pašvaldība
turpmāk nodrošinās 20 procentu atlaidi siltām pusdienām
izglītības iestādē 5. un 6. klašu
skolēniem, kuri deklarēti Jelgavā,» tā G.Auza. Jāatgādina – lai
pieteiktos šim pabalstam, kas
tiek piešķirts bez ģimenes ienākumu izvērtēšanas, vecākiem
ar iesniegumu jāvēršas Sociālo
lietu pārvaldē.
Pēdējo divu gadu laikā pirm-

Foto: no JV arhīva
Šajā mācību gadā valsts brīvpusdienas nodrošinās visiem bērniem līdz 4. klasei.
klasniekiem ik gadu no jauna tiek
izsniegtas aptuveni 800 elektroniskās Jelgavas skolēna apliecības.
Uz šo brīdi kopumā aktīvas ir
aptuveni 5800 kartes, bet izgatavotas – vēl apmēram 760, kas vēl
nav izsniegtas, informē «SEB bankas» korporatīvās komunikācijas
vadītājs Mārtiņš Panke.

Jāatgādina, ka no jauna pasūtītās e-kartes izsniegšanu
apmaksā SIA «Jelgavas autobusu parks», savukārt atkārtotas
e-kartes izgatavošanas maksa,
tostarp ja karte ir nozaudēta
vai skolēns maina skolu, ir
1,42 eiro. «E-kartes derīguma
termiņš ir norādīts uz kartes

– tā tiek izdota uz trīs gadiem,
taču termiņš var būt īsāks atkarībā no tā, kurā klasē skolēns
mācās,» skaidro M.Panke, atgādinot, ka kartes gada maksa ir
1,42 eiro un šī summa vecākiem
jānodrošina sava bērna bankas
kontā, jo gada maksa no konta
tiek atskaitīta automātiski.

Tautas mikroskaitīšanā aptaujās arī 406
Svētdien Jelgavai cauri
brauks velomaratons; būs mājsaimniecības Jelgavā
taujā piedalīsies tikai to mājokļu laikā iedzīvotāju skaits sarucis
satiksmes ierobežojumi tiskas
Adreses izvēlētas pēc matemā- iedzīvotāji, kuri saņēmuši CSP vien par 0,3 procentiem, bet
formulas, un tā ir nejauša vēstuli, un anketēšana tiks or- salīdzinājumā ar 2011. gadu
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Svētdien, 23. augustā,
notiks Latvijas Velo
svētki Olainē, pulcējot
šosejas un kalnu riteņbraucējus. Organizatori SIA «Alpha Baltic
Sport» informē, ka 100
kilometrus garā sporta
šosejas distances trase
vedīs arī cauri Jelgavai,
līdz ar to jārēķinās ar
satiksmes ierobežojumiem.
Organizatori ziņo, ka iebraukšana Jelgavā plānota
ap pulksten 10.50 no valsts
galvenā autoceļa A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene). Tālākais maršruts: Miera
iela–Lietuvas šoseja–Rūpniecī-

bas iela–Atmodas iela–Dobeles
šoseja–Lielā iela–Brīvības bulvāris–K.Helmaņa iela–Aviācijas
iela–Loka maģistrāle. Autovadītājiem jārēķinās, ka uz laiku
pakāpeniski tiks slēgta satiksme
minēto ielu posmos.
Sportistus pavadīs Rīgas reģiona Valsts policijas ekipāžas,
un satiksmes organizēšanā
piedalīsies arī Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvalde un
Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policija. Trīs kilometrus pirms
velomaratona dalībniekiem
brauks policijas auto ar ieslēgtām bākugunīm un skaņas
signālu, kas brīdinās satiksmes
dalībniekus par nepieciešamību
atbrīvot brauktuvi. Velomaratona laikā autovadītāji lūgti ievērot ceļu satiksmes noteikumus
un neradīt bīstamas situācijas.

Satiksme pakāpeniski
tiks slēgta šādos ielu posmos:
• A8 pārvads pāri Garozas ielai līdz Miera ielai –
no pulksten 10.46 līdz 11.15;
• Miera iela līdz Lietuvas šosejai – no pulksten 10.52 līdz 11.20;
• Lietuvas šoseja līdz Rūpniecības ielai – no pulksten 10.50 līdz 11.20;
• Rūpniecības iela līdz Tērvetes ielai – no pulksten 10.55 līdz 11.25;
• Tērvetes iela līdz Filozofu ielai – no pulksten 10.57 līdz 11.25;
• Filozofu iela līdz Dobeles šosejai – no pulksten 10.57 līdz 11.25;
• Dobeles šoseja līdz Pasta ielai – no pulksten 11 līdz 11.30;
• Pasta iela līdz Brīvības bulvārim – no pulksten 11 līdz 11.40;
• Brīvības bulvāris līdz K.Helmaņa ielai – no pulksten 11 līdz 11.40;
• K.Helmaņa iela līdz Loka maģistrālei – no pulksten 11 līdz 11.40;
• Loka maģistrāle līdz A8 – no pulksten 11.02 līdz 11.40.

UZŅEMŠANA KATRU DARBA DIENU NO PLKST. 9.00 - 17.00

izlase, tādēļ iedzīvotājiem nevajadzētu satraukties, kāpēc izvēlēta tieši viņu mājsaimniecība.
CSP kopumā ir atlasījusi 15
tūkstošus mājokļu visā Latvijā,
no tiem 406 – Jelgavā, un 2015.
gada tautas mikroskaitīšanā
noskaidros, cik pastāvīgo iedzīvotāju dzīvo šajos mājokļos. «Šis
ir ļoti svarīgs posms pirms nākamās tautas skaitīšanas 2021.
gadā, lai noskaidrotu, cik precīzi
oficiālā statistika atspoguļo
iedzīvotāju skaitu. Nākamajā
tautas skaitīšanā iedzīvotāju
skaita noteikšanai tiks izmantoti tikai administratīvie dati
– 2021. gadā tautas skaitītāji
mājsaimniecības vairs neapmeklēs. Savukārt citi raksturojošie
rādītāji, kas iepriekš tika iegūti
tautas skaitīšanas gaitā, tiks
pārcelti uz citiem CSP apsekojumiem,» tā B.Danusēviča.
Tautas mikroskaitīšanas ap-

Metinātāja profesijas Atvērto durvju
diena SIA «EAST METAL»!
2015. gada 22. augustā (sestdiena) plkst.11
uzņēmumā tiek laipni gaidīti nākamie darbinieki –
metinātāji(-as) (darbavieta – Dobele).
Ja tev ir iemaņas un
pieredze metināšanā, piedāvāsim:
• metinātāja sertifikāta iegūšanu;
• profesionālo pilnveidi un attīstību;
• izaugsmes iespējas;
• labus darba apstākļus;
• pastāvīgu darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava.
Ir vērts atbraukt, jo:
• uz Atvērto durvju dienu no Jelgavas uz Dobeli
(arī atpakaļ) tiks nodrošināts bezmaksas uzņēmuma transports;
• katram būs iespēja apskatīties ražošanas
cehus, iepazīt uzņēmumu un darba procesu;
• būs iespēja pamēģināt metināšanu praktiski;
• noslēgumā – kafijas pauze un atbildes uz jūsu
jautājumiem!
Pieteikties pa tālruni 63781704 (Kristīne)
darba dienās no plkst.8 līdz 17.

ganizēta divās daļās: vispirms
no 2. līdz 15. septembrim iedzīvotāji varēs aizpildīt aptaujas anketu elektroniski vietnē
https://eintervija.csb.gov.lv; ja
anketa netiks aizpildīta elektroniski, no 16. septembra līdz
15. decembrim CSP intervētājs
sazināsies ar mājokļa iedzīvotājiem un aptaujās viņus telefon
intervijā vai klātienē.
Tautas mikroskaitīšanas konsultantu darba laiks: no 2. līdz
15. septembrim – katru dienu
no pulksten 8.30 līdz 20; no 16.
septembra līdz 15. decembrim
– darbdienās no pulksten 8.30
līdz 17. Bezmaksas konsultatīvais tālrunis 80000320, e-pasts
skaitisana@csb.gov.lv. Plašāka
informācija par 2015. gada tautas mikroskaitīšanu pieejama
vietnē csb.gov.lv/skaitisana.
2015. gada sākumā Jelgavā
dzīvoja 57 180 iedzīvotāji. Gada

Jelgavā ir par 4,1 procentu jeb
2460 iedzīvotājiem mazāk. Pērn
pilsētā piedzima 723 mazuļi
– par 8,1 procentu vairāk nekā
2013. gadā. 70 procenti Jelgavas
iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu
mājās, bet 26 procenti – individuālajās mājās. Līdz 1945.
gadam būvētās mājās dzīvo
8 procenti jelgavnieku, 1946.
– 1990. gadā būvētās mājās – 78
procenti, bet pēc 1990. gada
būvētās mājās – 11 procenti
jelgavnieku. Ūdensvads ir pieejams 94 procentiem Jelgavas
iedzīvotāju, bet centrālapkure
– 83 procentiem.
Jelgavā 58 procenti pastāvīgo
iedzīvotāju mājās pārsvarā lieto
latviešu valodu, bet 41 procents
– krievu valodu. 21 procentam
iedzīvotāju ir augstākā izglītība
(ieskaitot doktora grādu), bet 4
procentiem – zemāka par pamatizglītību, liecina CSP dati.

ZRKAC notiks izglītības
gadatirgus pieaugušajiem
un kontakttirgus uzņēmējiem
No 1.lpp.

Pulksten 11 notiks seminārs
«Ko vajag pārdošanas komandai?»,
pulksten 12 – «Franšīze straujai
biznesa izaugsmei», pulksten 13
– «Kas rada beigu «mērkaķus»?»,
pulksten 14 notiks «Altum» atbalsta
programmas piedāvājuma uzņēmējiem prezentācija. Bet paralēli uzņēmēji var pieteikties individuālajām
konsultācijām pie pieredzējušiem
speciālistiem. «Individuālā konsultācija ilgs 20 minūtes, un tai obligāti
iepriekš jāpiesakās,» tā D.Locāns.
Individuālo konsultāciju tēmas:
kā palielināt pārdošanas apjomu;
produktivitātes rīki tirdzniecības un
ražošanas uzņēmumiem; franšīze
jūsu biznesam un eksportam; kā
uzņēmējam pieteikties «Altum»
atbalsta programmām; efektīva
biznesa procesa vadība; finanšu
piesaiste un uzņēmējdarbības at-

tīstības projekti; uzņēmumu stratēģiskā vadība; efektīva personāla
vadība un attīstība.
Rosinot rast jaunus kontaktus un
veidot sadarbību aizraujošā veidā,
pirmo reizi Jelgavā notiks zibkontaktu forums. Tā dalībnieki pāros
trīs minūšu laikā sarunā izstāstīs,
ko katrs dara, un apmainīsies kontaktiem; pēc trim minūtēm viens
no pāra dosies tālāk pie nākamā
dalībnieka. Zibkontaktu forums
notiks katrā apaļajā stundā, un arī
tam iepriekš jāpiesakās.
Individuālajām konsultācijām un
zibkontaktu forumam var pieteikties tiešsaistē ejuz.lv/zemgalesexpobiznesam. Ieeja – bez maksas.
«Izglītība pieaugušajiem» un
«Expo Biznesam» tiek rīkots ar
Izglītības un zinātnes ministrijas
un Eiropas Komisijas «Erasmus+»
programmas atbalstu.
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Īsi
 Zemgales Plānošanas reģiona
(ZPR) Attīstības padomes sēdē par
padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi
ievēlēts Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Turpmāko gadu par viņa vietnieku strādās
Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums, informē ZPR
sabiedrisko attiecību speciālists Aigars
Ieviņš. «Ir sācies jauns ES plānošanas
periods un projektu ieviešana, un šie
izaicinājumi nebūs viegli. Lai aizstāvētu savas pozīcijas un Zemgali, ir
jāstrādā. Mums jāpanāk, lai Zemgalē
ieklausās,» atzina A.Rāviņš, piebilstot,
ka jādomā par veidiem, kā attīstīt
ražošanu, jo iekšzemes kopprodukta
pieaugums ir niecīgs: «Ja mums nebūtu Eiropas naudas, mums nebūtu
nekā. Savas naudas mums šajā valstī
praktiski nav. Mums ir jācenšas atrast
tās nozares, kurās iespējams veidot
ienākumus.»
 Akciju sabiedrība «Pasažieru
vilciens» informē, ka 24. un 26.
augustā tiks mainīts dažu maršruta
Rīga–Jelgava–Rīga vakara vilcienu
kustības saraksts. Izmaiņas noteiktas
saistībā ar sliežu ceļa remontdarbiem
Olaines stacijā. Vilciens Rīga (pulksten
20.21)–Jelgava (21.11) no Rīgas līdz
Olainei kursēs atbilstoši noteiktajam
sarakstam, savukārt no visām posma
Dalbe–Jelgava pieturvietām izbrauks
minūti vēlāk. Vilciens Rīga (pulksten
22.25)–Jelgava (23.15) no Rīgas izbrauks pulksten 22.30 un no visām
pārējām pieturām kursēs 8 minūtes
vēlāk nekā parasti. Vilciens Rīga
(pulksten 23.25)–Jelgava (0.15) no
Rīgas izbrauks pulksten 23.32, bet no
visām pārējām pieturvietām kursēs 12
minūtes vēlāk. Vilciens Jelgava (pulksten 20.41)–Rīga (21.29) no Jelgavas
līdz Cenas stacijai kursēs atbilstoši
sarakstam, savukārt no Cenas un
visām pārējām pieturām izbrauks 6
minūtes vēlāk. Vilciens Jelgava (pulksten 21.29)–Rīga (22.17) no Jelgavas
izbrauks pulksten 21.52, arī no visām
pārējām pieturvietām kursēs 23 – 26
minūtes vēlāk. Vilciens Jelgava (pulksten 22.33)–Rīga (23.21) no Jelgavas
izbrauks pulksten 22.55, arī no visām
pārējām pieturām kursēs 22 – 25
minūtes vēlāk nekā parasti.
 Biedrība «RadDoma» ar Borisa un
Ināras Teterovu fonda atbalstu tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža»
Radošajā darbnīcā realizē projektu
«Rokdarbu štelles Jelgavā jeb vērtīgie rakstraudži». No augusta līdz nākamā gada vasarai tur notiks seno un
mūsdienu rokdarbu prasmju apguves
nodarbības, uz kurām aicināti jaunieši
vecumā līdz 25 gadiem, īpaši gaidītas
jaunās māmiņas. 26. augustā no
pulksten 14 līdz 18 Radošajā darbnīcā notiks Steļļu svētki, kad dalībnieki
varēs piedalīties steļļu iekārtošanā un
pieteikties dažādām praktiskajām nodarbībām. Sīkāka informācija – www.
radosasdarbnicas.1s.lv vai pa e-pastu
radosasdarbnicas@inbox.lv.
 Biedrība «Zemgales Lāčplēsis»
informē, ka 30. augustā no pulksten
13 līdz 16 Pasta ielā 44 bez maksas varēs saņemt lietotas drēbes
un apavus, ko sarūpējuši biedrības
biedri.
 Augustā ceturtdienās pulksten
11 Uzvaras parkā aicinātas pulcēties māmiņas, kuras vienkāršu āra
pastaigu ar ratiņiem vēlas nomainīt
pret vingrošanu svaigā gaisā kopā
ar mazuli. «Arī Jelgavā darbojas
«MomyFit» labdarības kustība, kuras
galvenais mērķis ir māmiņu aktīvā
dzīvesveida popularizēšana un sportošana, neatejot no bērna ratiņiem,»
saka kustības kuratore Jelgavā fitnesa
trenere Tatjana Gorbatko. «MomyFit»
vingrošanas nodarbības regulāri
notiek vairākās Latvijas pilsētās, tostarp Jelgavā, un tā ir unikāla iespēja
māmiņām, kuras audzina mazuļus,
fiziski izkustēties – tā nav vienkārši
mammu un bērnu satikšanās un papļāpāšana, jo «MommyFit» treniņus
vada profesionāli treneri. Jelgavā tā
ir fitnesa trenere T.Gorbatko, kura
norāda, ka vingrojumi ir piemēroti tieši
jaunajām māmiņām. Lietus gadījumā
vingrošana nenotiek. Sīkāk par nodarbībām var uzzināt, sazinoties ar treneri
T.Gorbatko pa tālruni 29532699.

Ritma Gaidamoviča
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Langervaldes mežā taps pastaigu
takas un atpūtas vietas

Saglabās savrupmāju privātumu

Projekta autori plāno, ka labiekārtotajā
Langervaldes mežā pieaugs apmeklētāju
skaits, taču tajā pašā laikā tiks saglabāts
apkārtnē esošo savrupmāju iedzīvotāju
privātums: galvenā ieeja meža teritorijā
un autostāvvieta paredzēta no Rubeņu
ceļa puses. Gar Rubeņu ceļu plānots izkopt
mežmalu apmēram 20 metru platā joslā,
veicot izlases cirti un samazinot krūmainību. Intensīvas rekreācijas noslodzes takas
izvietosies meža centrālajā daļā, un galvenā
atpūtnieku plūsma tiks virzīta pa maģis
trālajiem labiekārtotajiem celiņiem, bet no
E.Melngaiļa un Parka ielas tās norobežos
meža josla. Plānots saglabāt esošās takas,
kas izveidotas pie apkārtējām mājām.
Apsaimniekotais Langervaldes mežs palielinās šīs Jelgavas vietas ainavas estētiku,
perspektīvā veicinot nekustamo īpašumu
vērtības pieaugumu un teritorijas kopējo
attīstību, uzskata projekta autori.
Savukārt «Jelgavas Vēstneša» aptaujātajiem Parka ielas iedzīvotājiem par projektu
ir dažādi viedokļi. «Neviens neizmantos to
mežu, un no pilsētas šurp nebrauks. Tas
projekts domāts tam, lai kāds nopelnītu.
Mēs, vietējie, uz mežu neejam,» savu pārliecību pauž Vladimirs. Kristīne Purgaile,
kas uz Parka ielu pārcēlusies nesen, par
projektu nebija informēta, taču uzzinot
spriež, ka viņai ne visai patiktu, ja šeit sāktu braukt vai nākt daudz cilvēku, bet labi
būtu, ja mežu iztīrītu, jo tad varētu drošāk
pastaigāties ar suni, bet uz Jāņiem – iet pakaļ bērzu meijām. «Pavasarī gribējām paši
kādu meža gabalu iztīrīt, lai būtu skaistāk,
taču mums lika meklēt meža īpašniekus.
Kad atradām, tad atkal izrādījās, ka jākārto
dokumentu «jūra»,» tā viņa. Turpretim jau
vairākus gadu desmitus Parka ielā dzīvojošās māsas Ļubova un Anna par projektu
bija dzirdējušas no kaimiņiem un lasījušas
avīzē. Viņas priecājas, ka būšot kur mazbērniem staigāt, bet bija apbēdinātas, uzzinot,
ka bērnu spēļu laukuma nebūšot. Vēl viņas
spriež: ja izcirtīs krūmus, varbūt nebūs tik
daudz odu. Taču abas satraucas, vai, izcērtot kokus un iztīrot mežu, neizzudīs viņu
iecienītās sēņu vietas, kur augot bērzlapes
un apšu bekas, un vai atbraukušie cilvēki
netrokšņos un nemēslos mežā.

Ar šķeldu klātas takas
un dabiska meža vide

Projekts paredz, ka meža teritorija tiks
sadalīta trīs zonās (skatīt shēmu):
1. zona (100. kvartāls) būs intensīvas
rekreācijas zona, kas akcentētu vietas
kultūrvēsturisko vērtību – sasaisti ar pirmskara laika Langervaldes parku kā iecienītu

Rīga

langervaldes
mežs
Labiekārtojamā Langervaldes
meža plāns

Langervaldes meža labiekārtošanas projekta īstenotāju pārstāvis Agris Zimelis
uzsver, ka jau rudenī mežā tiks novākti
bīstamie koki un celiņos ieklāta šķelda.
Soliņus, galdiņus un tiltiņus pāri grāvjiem
plānots ierīkot nākamā gada pavasarī.

ļš

Rubeņu ce

98. kvartāls

Jauna
is ceļš

ļš
ce

Projekta aizsācēji akcentē vietas kultūrvēsturisko vērtību un sasaisti ar pirmskara
laika Langervaldes parku kā iecienītu jelgavnieku atpūtas vietu. Jelgavnieks mākslinieks, gleznotājs, pedagogs un ugunsdzēsējs
Aleksandrs Strekavins (1889 – 1971) savā
piezīmju burtnīcā «Par seno Jelgavu» raksta, ka 20. gadsimta sākumā Langervaldes
parks (agrākais Šēdiņa krogs) pie Garozes
ceļa bijusi populāra atpūtas vieta. Uz parku
no Jelgavas varēja nokļūt pa Lielupi ar
mazu tvaikonīti «Huelva», kura piestātne
atradās pie kādreizējā Langervaldes spirta
brūža – kilometra attālumā no parka.
Langervaldes parkā bijusi mūzikas estrāde,
lapenes, soli, galdi un šūpoles.
Tur bieži vien rīkotas zaļumballes, svētdienās spēlējusi Valdmaņa kapelle. Parka
tuvumā bijis arī Langervaldes restorāns,
kurā ceptas gardas krējuma kūkas, liecina
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja arhīva materiāli. Zināms arī,
ka šī teritorija bijusi slavena kā 1905. gada
revolucionāru mītiņu un apspriežu vieta.
LLU Meža fakultātes vadošā pētniece
Inga Straupe, atgādinot par šīs vietas zudušo godību, stāsta, ka, aptaujājot vietējos
iedzīvotājus, par mežu atklājušies vēl citi
interesanti fakti. Visvecākais sastaptais
iedzīvotājs atcerējies, ka viņa bērnībā
Langervaldes mežā ganījušās govis un tas
bijis Ozolnieku meža masīva sastāvdaļa.
Arī pamežs nav bijis tik biezs. Diemžēl
Lielupes palienes ietekmes, meliorācijas un
Loka maģistrāles izbūves dēļ Langervaldes

Lai par projektu savas idejas un priekšlikumus varētu izteikt iedzīvotāji, 12.
augustā LLU Meža fakultātē notika
sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Tā
pulcēja kuplu skaitu fakultātes pētnieku
un pilsētas iedzīvotāju, kuru starpā izvērtās
diskusija par mežā plānotajām aktivitātēm.
Apkārtējo māju iedzīvotājus interesēja, vai
mežā izzāģētos kokus būs iespējams dabūt
malkai, vai jaunizveidotajās takās varēs pastaigāties ar suņiem, vai plānots ierīkot arī
apgaismojumu, bērnu laukumus, piesaistīt
ēdinātājus, kad darbus sāks, kad beigs, un
vēl daudzi citi jautājumi.
Uz tiem meža īpašnieku pārstāvis Meža
pētīšanas stacijas vadītājs Jānis Sils atbildēja vienā teikumā: «Otra Tērvetes Dabas
parka te nebūs.» Viņš arī skaidroja, ka,
izzāģējot vecos un bīstamos kokus un krūmus, netiks veikta kailcirte un tiks atstāti
pietiekami daudz koku. Savukārt nākamajā
pavasarī no meža paredzēts izvākt atkritumus un pārtīrīt grāvjus. LLU zinātnieki
vairākkārt uzsvēra, ka plānots izveidot
pārredzamas takas, lai cilvēki nebaidītos
pa tām iet, piebilstot, ka taku malām jābūt
caurredzamām 20 metru attālumā.

u
eņ

Kādreiz iecienīta
jelgavnieku atpūtas vieta

Aizauguša meža vietā –
pārredzamas takas

b
Ru

D.Dubrovskis stāsta, ka finansējums
– vairāki simti tūkstoši eiro – tiks piešķirts
pētniecībai un sarūpēts projektu rezultātā.
«Vispirms šīs teritorijas izkopšanai tiks
ierīkoti parauglaukumi un veikti citi pētījumu objektu sagatavošanas darbi. Tā kā
patlaban ir izsludināts iepirkums, projekta
kopējo summu vēl nav iespējams nosaukt,»
skaidro D.Dubrovskis, solot to paziņot aptuveni pēc mēneša.
Langervaldes mežu veido trīs meža
kvartāli 50,3 hektāru platībā, kurus apsaimnieko Latvijas valsts mežzinātnes institūta
«Silava» un LLU dibināta publiska aģentūra «Meža pētīšanas stacija». Langervaldes
mežs ir nozīmīga Jelgavas pilsētas zaļā
tīklojuma sastāvdaļa. Līdztekus ekoloģiskajiem devumiem – vēja un putekļu piesārņojuma samazināšana, trokšņa slāpēšana,
lietusūdeņu noteces infiltrēšana un attīrīšana, augu un dzīvnieku sugu daudzveidība
pilsētvidē – mežam ir ievērojams sociālo un
estētisko devumu potenciāls, kas šobrīd
netiek izmantots.
Projekta rezultātā Jelgava iegūs labiekārtotu dabas vides teritoriju dažādām
aktivitātēm – pastaigām, piknikiem,
dabas vērošanai, skriešanai, slēpošanai,
riteņbraukšanai, bet zinātnieki – pieredzi,
kuru varēs izmantot arī citu pilsētu mežu
apsaimniekošanā. Nākotnē iespējama meža
teritorijas iekļaušana Jelgavas izglītības
iestāžu mācību ekskursiju klāstā, lai apgūtu
novada vēsturi, vides zinības, bioloģiju vai
vizuālās mākslas mācību priekšmetus,
uzsver projekta autori.

Foto: Raitis Supe

Parka iela

Loka maģistrāle

LLU Meža fakultātes pētnieki ar
Meža pētīšanas stacijas atbalstu sākuši īstenot Langervaldes
meža sakopšanas projektu. Projekta gaitā paredzēts izveidot
pastaigu takas un labiekārtotas
atpūtas vietas, izcērtot mazvērtīgos un bīstamos kokus
un krūmus. «Tomēr projektā
primārā ir zinātne un pētījumi. Šis projekts kā pētījumu
objekts tiks finansēts no LLU
Meža nozares kompetences
centram piešķirtā valsts un
ES finansējuma,» uzsver LLU
Meža fakultātes dekāns Dagnis
Dubrovskis.

mežs kļuvis sadrumstalots un zaudējis savu
sākotnējo veidolu.

100. kvartāls
99. kvartāls

Parka iela

Jelgava

 Andra Ozola

jelgavnieku atpūtas vietu, kā arī informētu
apmeklētājus par agrāko meža apsaimniekošanas veidu – parkveida pļavu. Tā kā
zona atrodas vistuvāk Jelgavas centram
un plānotajai autostāvvietai Rubeņu ceļā, te
paredzams visintensīvākais apmeklējums.
Rekreācijas slodzi uz meža ekosistēmu
paredzēts mazināt, koncentrējot apmeklētāju pārvietošanos pa takām, kas klātas
ar šķeldu, un nodrošinot īslaicīgas atpūtas
vietas – soliņus, galdus, atkritumu urnas
un informācijas stendus. Šeit paredzētas arī
piknika vietas. Vadošā pētniece I.Straupe
uzsver, ka parkveida pļavas ir Eiropā reti
sastopams, bet Latvijā vēl atrodams biotops,
kura saglabāšanai un attīstīšanai pieejams
ES finansējums. Šādos biotopos pieļaujama
arī jaunu pļavu sēšana.
2. zona (99. kvartāls) iecerēta kā vidējas
intensitātes rekreācijas zona ar retāku taku
tīklu, saglabājot meža bioloģiskās daudzveidības vērtības. Galvenais uzdevums – veicināt atpūtnieku kontaktu ar dabisku meža
vidi, izbaudot klusumu un meža skaņas,
tajā pašā laikā nodrošinot ērtu pārvietošanos pa takām, kas klātas ar šķeldu. Šī zona
paredzēta garākām pastaigām.
3. zona (98. kvartāls) plānota kā mazas
intensitātes rekreācijas zona (atrodas vistālāk no autostāvvietas – pie Loka maģistrāles). Plānots, ka šo zonu apmeklēs vismazāk
cilvēku, tādēļ paredzēta minimāla mežaudzes apsaimniekošana, saglabājot dabisku
mežaudzi kopumā. Šo zonu ar pārējām
rekreācijas zonām savienos labiekārtota
maģistrālā taka, pa kuru varēs atgriezties
autostāvvietā vai arī turpināt pastaigas
un sportiskās aktivitātes meža masīvā aiz
Loka maģistrāles. Šī zona vairāk paredzēta
māmiņām ar bērnu ratiem, vecākiem cilvēkiem, skrējējiem un nūjotājiem.
Katram apmeklētājam būs iespēja izvēlēties dažāda garuma takas. Tā dēvētais
mazais loks (aptuveni 800 metri) atradīsies

pirmajā rekreācijas zonā. Divas aptuveni
1250 metru un 1700 metru garas takas
atradīsies otrajā rekreācijas zonā, bet ap
3000 metru gara taka savienos visas trīs
rekreācijas zonas. Lokveida takas nodrošinās apmeklētāju atgriešanos autostāvvietā,
kā arī iespēju iziet no Langervaldes meža un
turpināt pastaigu pa kādu no ielām.
Meža platību apsaimniekošanu paredzēts
veikt ar mežam un videi draudzīgu tehniku
un mūsdienīgām tehnoloģijām atbilstoši
projektā izvirzītajiem pētnieciskajiem
uzdevumiem: veicināt Langervaldes meža
galveno koku sugu – ozolu, priežu, bērzu
un liepu – augšanu, kā arī veidot nākotnes
platlapju audzi, saglabājot pamežā augošos
ozolus, liepas un kļavas.

Darbi sāksies jau septembrī

Patlaban par darbiem mežā izsludināts
iepirkuma konkurss, kura rezultāts būs zināms augusta beigās. Pirmās kārtas darbus
paredzēts sākt septembrī un pabeigt līdz 30.
novembrim. Darbu gaitā izzāģēs vecos un
bīstamos kokus, izcirtīs krūmus un ierīkos
ar šķeldu klātu taku tīklu.
Projekta īstenotāju pārstāvis Agris Zimelis teic: «Es to nesauktu par mežizstrādi,
bet par sakopšanas darbiem.» Viņš sola, ka
darbi tiks veikti saudzīgi, izpildot galveno
uzdevumu – izvākt no meža bīstamos un
mazvērtīgos kokus, galvenokārt papeles,
apses, bērzus. Tāpat darbu gaitā paredzēts
pētīt kombinēto meža apsaimniekošanas
veidu – mašinizēto un ar rokas motorinstrumentiem. Projekta īstenotāji uzsver, ka
projektā galvenā būs zinātne, kas nozīmē,
ka paralēli darbiem tiks veikti pētījumi
parku apsaimniekošanā, meklējot atbildes
uz jautājumiem, kā izdarīt labāk, kā izdarīt
pareizāk. Paredzēts veikt arī meža veģetācijas un biotopu pētījumus.
Langervaldes meža sakopšana nenotiks
vienā posmā. Šoruden tiks novākti bīstamie

koki un celiņos ieklāta šķelda. Savukārt
soliņus, galdiņus un tiltiņus pāri grāvjiem
plānots ierīkot nākamā gada pavasarī.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā
gan vairāki mežam tuvējo māju iedzīvotāji
pauda bažas par dažu cilvēku veikto nelegālo meža izzāģēšanu, nelegālo atkritumu
izgāztuvju ierīkošanu, kā arī motobraucēju
aktivitātēm, kuras tiltiņi pāri grāvjiem,
viņuprāt, tikai veicinātu. Tomēr kopumā
parka labiekārtošanu vietējie iedzīvotāji
vērtēja pozitīvi, jo, īstenojot projektu, viņi
iegūs sakoptu vietu, kur atpūsties, pastaigāties, skriet un slēpot.

Pašvaldība varētu atbalstīt

«Labs projekts, atbalstāma ideja, taču
šobrīd Jelgavas pašvaldībai tam nav
paredzēts finansējums. Iespējams, ka pašvaldība nākotnē varētu iesaistīties kādā no
projekta tālākajiem etapiem, piemēram,
kad sāktu izbūvēt autostāvvietas. Esam
par to runājuši ar Meža fakultātes dekānu
D.Dubrovski,» atzīst Jelgavas domes Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte.
Arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmē
gan no LLU pārstāvjiem, gan iedzīvotājiem
izskanēja doma, ka pašvaldība varētu piedalīties Langervaldes meža labiekārtošanas
darbos. Tāpat iedzīvotāji ierosināja, ka
Pašvaldības policija varētu iekļaut savās
patruļās labiekārtoto mežu, turklāt vienlaikus palīdzot cīnīties pret meža nelegālajiem
izcirtējiem un neapzinīgiem motobraucējiem, kas izbraukā meža celiņus.
Projekta autori pilsētas iedzīvotājus savu
viedokli un ierosinājumus aicina izteikt arī
elektroniski pa e-pastu mfdek@llu.lv.
No septembra ar Langervaldes meža
projekta aktivitātēm varēs iepazīties LLU
Meža fakultātes mājas lapas www.mf.llu.
lv īpaši izveidotā sadaļā, kas pašlaik vēl ir
tapšanas stadijā.
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Triālists – Latvijas čempions
motošosejā

Agarska triāla
kluba sportists
Eduards Sproģis
kļuvis par Latvijas čempionu
motošosejas Racing 70 klasē. Čempionātā pavisam bija
astoņi posmi. Eduards uzvarēja septiņos no tiem, bet vienā palika otrais, jo
piedzīvoja kritienu. Racing 70 ir jaudīgākā un ātrākā motošosejas skūteru
klase. Pateicoties speciāli sagatavotajai
tehnikai, tā spēj sasniegt ātrākus apļa
laikus nekā motocikli. Galvenā loma
ir tehnikas sagatavošanai. E.Sproģa
plānos šosezon vēl ir piedalīties Eiropas
kausa posmā Vācijā.

Strītbols noslēgsies
26. augustā

Aizvadīts piektais no sešiem Jelgavas strītbola čempionāta posmiem. Tajā jaunākajā
grupā uzvarēja komanda «BWA», kurā spēlēja Bruno Zeltiņš, Daniels Gersons, Roberts
Grīnbergs un Kristers Znotiņš. Vecākajā
grupā uzvarēja komanda «Armet»:
Edgars Krūmiņš,
Gatis Justovičs,
Ivars Kutkovskis,
Arvis Vālodze. Noslēdzošais čempionāta posms būs
26. augustā pulksten 18 pie Jelgavas Sporta halles
Mātera ielā 44a.

sports
Kausa 1/8 finālā –
pret «Carambu/Dinamo»

FK «Jelgava» 2015./2016. gada Latvijas
kausa izcīņas astotdaļfināla spēli aizvadīs
16. septembrī pulksten 20 Daugavas
stadionā Rīgā, Augšielā 1a, pret FC
«Caramba/Dinamo», kas ir 1. līgas līderi.
«Carambas/Dinamo» rindās spēlē daudzi
bijušie FK «Jelgava» futbolisti – Dmitrijs Medeckis, Dmitrijs Daņilovs, Mārcis Savinovs,
Māris Savinovs, Aleksejs Bespalovs, kā arī
Niks Rubezis. Galvenais treneris ir Mihails
Koņevs. Jāpiebilst, ka šī ir pēdējā kausa
izcīņas astotdaļfināla spēle – pārējās jau ir
aizvadītas. Tālāk tikušas komandas «Spartaks Jūrmala», FK «Ventspils», «Skonto» FC,
FK «Liepāja», BFC «Daugavpils», FS «Metta/LU». FK «Jelgava» Latvijas kausa izcīņā
uzvarēja pērn, otro reizi kluba vēsturē.
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Pļaviņās – astoņas medaļas

13. Latvijas kausa posmā
svaru stieņa spiešanā
guļus bez ekipējuma Jelgavas kluba «Apolons»
sportisti izcīnījuši astoņas
medaļas. Sieviešu grupā
bronzu izcīnīja un jaunu
personīgo rekordu – 75
kg – uzstādīja Edīte Ķenģe, arī absolūtajā
vērtējumā saņemot speciālo kausu. Junioriem zeltu izcīnīja Mārtiņš Samsons (attēlā)
(160 kg), kurš bija labākais arī absolūtajā
junioru vērtējumā, un Agnis Briģis (172,5
kg), sudrabs – Artjomam Černovam (85 kg)
un Artūram Rudjam (125 kg). Senioru grupā
zelta medaļu izcīnīja Jānis Lasmanis (132,5
kg), sudrabu – Jānis Lapels (120 kg), bronzu
– Ivans Raukens (115 kg).

Jelgavai – 13 Latvijas čempioni
smaiļošanā un kanoe airēšanā
 Ilze Knusle-Jankevica

BJSS audzēkņu medaļas Latvijas
čempionātā smaiļošanā un
kanoe airēšanā junioriem

Limbažos notika Latvijas čempionāts smaiļošanā un kanoe
airēšanā junioriem un U-23
vecuma grupā. Jelgavniekiem
– vesels medaļu birums, turklāt vairākās disciplīnās uz
goda pjedestāla kāpa pat
pa diviem mūsu sportistiem.
Īpaši jāatzīmē kanoe airēšana
vieniniekiem 1000 metros
junioriem, kur viss pjedestāls
bija mūsu.
Šajā disciplīnā zelta medaļu izcīnīja
BJSS pārstāvis Roberts Lagzdiņš, sudrabu – Boriss Lonskis, bronzu – Kārlis
Rušmanis. «Savu sniegumu čempionātā
vērtēju kā labu, jo tiku galā ar savu mērķi
– kvalificēties Eiropas junioru čempionātam, kas notiks 17. septembrī,» teic
R.Lagzdiņš.
Kā informē BJSS pārstāve Elīna Ēdole,
visi šie puiši kopvērtējumā katrs izcīnīja
vairāk par piecām medaļām, tomēr tas
pa spēkam bija arī citiem Sporta skolas
airētājiem: Matīsam Ozolam, Mikam
Galvanovskim, Robertam Altmanim,
Robertam Levicam, Danielai Kondratovai, Valērijai Makarei, Daigai Liepiņai
un Baibai Petrovskai. «Mūsu audzēkņu
rezultāti ir ļoti labi, turklāt visi nostartēja bez pārsteigumiem vai vilšanās,» vērtē
BJSS trenere Lelde Laure. Jāpiebilst,
ka vēl no jelgavniekiem Eiropas čempionātam kvalificējās D.Kondratova un
kanoe divnieks B.Lonskis un M.Ozols.
«Esmu ļoti apmierināts ar divnieka rezultātiem, jo savās galvenajās distancēs
– 500 un 1000 metros – uzvarējām,» vērtē
B.Lonskis. Tieši šajās distancēs viņi arī

Foto: no B.Lonska arhīva
Jelgavas airētāji Latvijas čempionātā junioriem sevi parādīja ļoti labi. Visvairāk
medaļu – desmit – izcīnīja Boriss Lonskis. «Čempionātu aizvadīju labi – katrā
disciplīnā izcīnīta medaļa, vienīgi pēdējā, trešajā, dienā 500 metros vieniniekā,
kur mērķis bija 1. vieta, pēc aizvadītajām sacensību dienām fiziski spēka jau
vairs nebija un finišā paliku tikai trešais,» savu sniegumu vērtē sportists.
startēs Eiropas čempionātā.
Pēdējās sacensības junioru vecuma
grupā šīs bija M.Galvanovskim, kurš
savu sniegumu vērtē kā samērā labu.
«Divniekā ar K.Rušmani ieguvām visu
medaļu komplektu un pārliecinošu
uzvaru guvām 200 metru sprintā.
Konkurence šogad bija diezgan liela, jo
savu pirmo sezonu ar lielu apņēmību
un cīņas sparu ir aizvadījuši jaunie
talantīgie airētāji,» tā M.Galvanovskis,
piebilstot, ka vienmēr jau var labāk.
Par uzvaru 200 metros priecīgs ir arī
Mika pārinieks Kārlis: «Tas mums bija

arī neliels pārsteigums, jo divnieks tika
trenēts pavisam maz.» Viņš piebilst, ka
500 metros ļoti sīva cīņa izvērtusies ar
otru BJSS duetu Borisu un Matīsu, kuri
uzvarēja. «Palikām otrie – no pirmās vietas ieguvējiem atpalikām vien sekundes
simtdaļas,» nosaka K.Rušmanis.
Vienlaikus notika arī Latvijas čempionāts U-23 grupā, un arī tur jelgavniekiem labi rezultāti. BJSS un kluba
«Barons» kanoe airētājs Rahmads
Stromanis izcīnīja piecas zelta medaļas,
BJSS smaiļotājam Rinaldam Lasmanim
– sešas zelta un divas bronzas medaļas,

Boriss Lonskis (kanoe): 10 (zelts – 5,
sudrabs – 3, bronza – 2)
Daniela Kondratova (smaiļošana): 8 (zelts
– 7, sudrabs – 1)
Daiga Liepiņa (smaiļošana): 8 (zelts – 2,
sudrabs – 2, bronza – 4)
Kārlis Rušmanis (kanoe): 7 (zelts – 1,
sudrabs – 2, bronza – 4)
Miks Galvanovskis (kanoe): 7 (zelts – 2,
sudrabs – 2, bronza – 3)
Roberts Altmanis (smaiļošana): 7 (sudrabs – 5, bronza – 2)
Roberts Ernests Levics (smaiļošana): 7
(sudrabs – 5, bronza – 2)
Roberts Lagzdiņš (kanoe): 7 (zelts – 4,
sudrabs – 1, bronza – 2)
Matīss Ozols (kanoe): 7 (zelts – 5, sudrabs – 1,
bronza – 1)
Valērija Makare (smaiļošana): 6 (zelts – 5,
sudrabs – 1)
Baiba Petrovska (smaiļošana): 6 (zelts – 2,
sudrabs – 2, bronza – 2)
Igors Miļuhins (kanoe): 2 (zelts – 2)
Jūlija Gutova (kanoe): 2 (zelts – 2)
Ansis Aleksandrs Ziemelis (smaiļošana):
1 (sudrabs)
Rihards Kraulis (smaiļošana): 1 (bronza)
Artūrs Derkusovs (smaiļošana): 1 (bronza)
Igors Miļuhins (kanoe): 1 (bronza)

kluba «KC» smaiļotājam Emīlam Budrēvicam – trīs bronzas medaļas, kluba
«KC» meiteņu duetam Madarai Šorecai
un Evai Pričiņai – divas sudraba un viena
bronzas godalga.
Jāpiebilst, ka D.Kondratova un
R.Stromanis, kā arī jelgavnieks Gatis
Pranks, kurš gan šobrīd trenējas Liepājā,
ar savu pārinieku Aivi Tintu devušies uz
pasaules čempionātu, kas notiek no 19. līdz
23. augustam Itālijas pilsētā Milānā.

Pasaules čempionātā visu izšķir viens punkts
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas cīņas kluba «Milons» cīkstonis Alberts
Jurčenko aizvadījis savu
pirmo pasaules čempionātu
junioru vecuma grupā (18
– 20 gadi). Viņš tajā izcīnīja
5. vietu, kaut gan bija iespēja cīnīties par bronzu.
Alberts startēja svara kategorijā līdz
74 kilogramiem, un šajā svara kategorijā piedalījās 29 sportisti. Turnīru viņš
iesāka ar cīņu pret krievu sportistu
Gadiži Nabijevu. «Alberts krievu sportistam zaudēja ar vienu punktu,» norāda kluba «Milons» vadītājs Vladimirs
Smirnovs. Tālākais nu bija atkarīgs
no tā, kā turnīrā veiksies krievu sportistam. Tā kā viņš iekļuva finālā, tas
ļāva Albertam piedalīties gandarījuma
turnīrā. Jāpiebilst, ka G.Nabijevs kļuva
par pasaules čempionu junioriem.
Gandarījuma turnīrā Alberts cīnījās
pārliecinoši un pirmās divas cīņas uzvarēja jau pirmajā periodā. «Sportisti

cīnījās divreiz pa trīs minūtēm. Pirmo
pretinieku no Turkmenistānas viņš
uzvarēja ar rezultātu 13:2 minūtē un
desmit sekundēs. Ar otro pretinieku no
Kolumbijas bija līdzīgi – Alberts uzvarēja ar rezultātu 12:1 divās minūtēs un
31 sekundē,» stāsta V.Smirnovs. Cīņā
par bronzas medaļu Alberts tikās ar
Gruzijas cīkstoni Tarzanu Maisuradzi un piekāpās viņam pēdējās cīņas
sekundēs.
Kluba vadītājs stāsta, ka šī bija abu
sportistu otrā tikšanās. Pirmā bija
pirms gada starptautiskā turnīrā Rīgā,
un toreiz Alberts guva traumu un
izstājās no cīņas. Šogad šajā turnīrā
Rīgā Gruzijas sportists startēja smagākā svara kategorijā un tajā uzvarējis,
savukārt Alberts uzvarējis savā svara
kategorijā. Uz pasaules čempionātu
Gruzijas cīkstonis nometis ap desmit
kilogramu un atkal startējis svara
kategorijā līdz 74 kilogramiem.
V.Smirnovs vērtē, ka Alberts nostartējis labi, un atzīst: tā kā šis viņam ir
debijas gads junioros, pārāk augsti
mērķi nav uzstādīti. «Šoreiz galve-

nais bija tikt desmitniekā, un tas ir
izdarīts,» tā V.Smirnovs. Viņš norāda,
ka Albertam tikai 6. jūnijā palika
18 gadi un pretinieki galvenokārt ir
vecāki par viņu. «Līdzīgi bija arī tad,
kad Alberts startēja kadetos. Pirmajā
gadā rezultāti nebija pārāk augsti, jo
vajadzēja aprast, iepazīt pretiniekus.
Otrajā gadā viņš Eiropas čempionātā
izcīnīja 5. vietu, pasaules čempionātā
– bronzu, bet pēdējā gadā viņš jau
Eiropā bija otrais, pasaulē – trešais.
Domāju, ka junioros būs līdzīgi un
rezultāti parādīsies otrajā un trešajā
gadā,» norāda kluba «Milons» vadītājs.
Jāatgādina, ka savā pirmajā Eiropas
čempionātā junioriem A.Jurčenko jau
pirmajā cīņā piekāpās sportistam no
Armēnijas un izstājās.
Tagad A.Jurčenko plāno piedalīties
dažādos turnīros un nometnēs, lai
krātu pieredzi. Cīņa par tikšanu uz
Rio olimpiskajām spēlēm, pēc trenera
teiktā, sāksies nākamā gada martā,
kad Rīgā notiks Eiropas čempionāts
pieaugušajiem. Tajā Alberts startēs,
ja federācija viņu deleģēs.
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Meklē darbu
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.
Krāšņu mūrnieks – plītis, krāsnis, kamīni,
skursteņi, siltummūri, pirts krāsnis un
dārza kamīni. Tālrunis 28893830.
Celtnieks, kamīnu, krāšņu mūrnieks.
Tālrunis 29422824, 29674324.
Vīrietis meklē jebkādu darbu.
Tālrunis 29870655.

Piedāvā darbu
Slimnīca «Ģintermuiža» (reģ.Nr.40003407396)
steidzami aicina darbā medicīnas māsu slimnīcas aptiekas medikamentu sadales kabinetā.
Sīkāka informācija un darba apraksts – mājas
lapas www.gintermuiza.lv sadaļā «Vakances».
Kontaktinformācija – 63007156 (slimnīcas galvenā māsa), 63007212 (aptiekas vadītāja).
Piedāvā darbu atbildīgai, sirsnīgai auklītei.
Darbs divas dienas nedēļā Jelgavā, Tērvetes ielas
rajonā. Tālrunis 29579424 (Egita Leipciga).
Bērnu un ģimenes atpūtas centrs «Bossiks»
(reģ.Nr.43603022039) meklē darbinieku(-ci)
klientu apkalpošanā un bērnu ballīšu vadīšanā.
CV gaidīsim pa e-pastu bossiks@bossiks.lv.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (reģ.
Nr.90000074738, Jelgavā, Meiju ceļā 9)
2015./2016. mācību gadā aicina darbā mūzikas skolotāju (pilna slodze). Sīkāka informācija pa tālruni 63020005, 63045548.
Jelgavas 2. internātpamatskola
(reģ.Nr.90000074738) Filozofu ielā 50 aicina darbā psihologu(-ģi) un aukli. CV sūtīt
pa e-pastu 2intpsk@izglitiba.jelgava.lv.
Tālrunis uzziņām 63021773.

Pērk
Darbnīca pērk visu veidu dzintara izstrādājumus. T.20323336
Mākslas galerija «Livonija» pērk gleznas,
porcelānu, dzintaru un citas senlietas.
Tel.22999000; www.livonija.lv.
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Pārdod
2-ist. izolētu dzīvokli. T.29511371.
Dārzu ar vasaras mājiņu. T.25853933
2-istabu dzīvokli centrā. T.25853933
Vasarnīcu ar augļu dārzu, 600 m2, Svētes
upes krastā. T.29277198
Smilti, granti, šķembas, melnzemi.
T.26782868
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Skaldītu malku – alksnis, bērzs, osis.
Tel.20500836
Ozola skaidu briketes 135 EUR/t ar piegādi.
T.29907466
Bērzu skaidu briketes 125 EUR/t ar piegādi.
T.27029553.

Dažādi
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Sertificēta skursteņslauķa pakalpojumi.
T.28265306
Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407
Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T.29587816
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz noslēgt
līgumu (pirkums, īre), iesniegt prasību
tiesā (uzturlīdzekļi). Raiņa 14, t.29179847;
www.ademide.lv
Granīta pieminekļi, apmales, futlāri un granīta šķembas (Lietuva). Jelgava, Skolotāju
iela 1. T.29379052.
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
Foto: no
sportista arhīva
Cīkstonis Alberts Jurčenko savā debijas pasaules čempionātā junioriem
izcīnīja 5. vietu. Viņa treneris Jelgavā
Vladimirs Smirnovs to vērtē kā labu
sasniegumu un norāda: Alberta
sniegums ar katru gadu uzlabojas
– nākamgad jau var cerēt uz medaļām
gan pasaulē, gan Eiropā.

JANĪNA BIERANDE (1943. g.)
TAMĀRA RATNIECE (1933. g.)
VIKTORS PEŠKOVS (1938. g.)
ĻUDA KAĻINKA (1926. g.)
ANNA LOPUHA (1928. g.)
ALBINA ZAVGORODŅAJA (1932. g.)
ŅINA KRAUKLE (1938. g.)
GENOVAITE LISOVENKO (1928. g.)
VALENTĪNA SMIRNOVA (1927. g.)
SILVIJA TRAMDAKA (1933. g.)
RASMA SIŅAJEVA (1961. g.)
VADIMS VANDIŠS (1966. g.).
Izvadīšana 21.08. plkst.12 no Zanderu kapsētas
Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 24. augusts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 10.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2076.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 164.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Precību nedienas». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 9.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 146.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 163.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2076.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.35 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 10.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Izsauciet vecmāti! 4». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
22.15 «Sporta studija».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Selfridžs». Seriāls. 7.sērija.
0.10 ««De facto»».*
0.45 «Vajag vienīgi mīlestību». Dānijas romantiska komēdija.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.20 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
9.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 145.sērija.
10.10 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 17.sērija.
11.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
12.00 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
13.50 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
16.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
17.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Kultūrzīme Jānis Greste». Dokumentāla filma. 1.sērija.
19.00 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 18.sērija.
19.50 «Mednieku ciltis». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.45 «Atpūtnieki Sentropēzā». Francijas komēdija. 2008.g.
22.40 «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
0.20 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.25 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 2».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 116.sērija.
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.15 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 15.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 3.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 61.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 62.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Brāļu sazvērestība». Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.10 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 11.sērija.
0.05 «Veiksmīgs uzņēmējs».
0.40 «Attīstības kods».
1.00 «LNT ziņu «Top 10»».
1.45 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 3.sērija.
2.30 «900 sekundes».
4.10 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 8.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 10.sērija.
6.40 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
9.00 «Tors». ASV fantāzijas filma. 2011.g.
11.20 «Māmiņu klubs 8».
12.00 «Gatavo 3».
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
13.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 53. un 54.sērija.
15.00 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 20.sērija.
16.00 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 3».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Garšas mednieki 2».
21.10 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 6.sērija.
22.20 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
23.20 «Krīze». ASV seriāls. 9.sērija.
0.20 «Mēs par mežu». Latvijas dokumentāla filma.
0.25 ««Nekā personīga» piedāvā: Jaunais karš». Dokumentāla filma.
1.25 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 20.sērija.
2.15 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 8.sērija.
3.00 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 25. augusts
LTV1
5.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 10.sērija.
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2077.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 165.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mīla no pagātnes». Vācijas romantiska drāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Lesija». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 10.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 147.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 164.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2077.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.

19.35 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 11.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Patiesības stunda».
22.20 TV PIRMIZRĀDE. «Neredzamā fronte». Dok.filma (ar subt.).
23.55 «Lilīhammera 2». Seriāls. 7.sērija.
0.45 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 10.sērija.
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.20 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
9.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 146.sērija.
10.10 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 18.sērija.
11.00 «100 g kultūras. Personība».*
11.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
12.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 96.sērija.
13.10 «Latvijas sporta varoņi». Dukuru mezgls.
13.50 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
16.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 97.sērija.
17.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
19.05 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 19.sērija.
19.55 «Baltijas neskartā daba. Dzīve Dzintara krastā».
Dokumentāla filma (ar subt.).
20.50 «Tēvs Brauns 3». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
21.45 «Kāpēc esmu viens?»*
22.30 «Trakais kruīzs». Francijas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
23.30 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 2».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 117.sērija.
11.00 «Dzimuši policisti 4». ASV seriāls. 11.sērija.
12.00 «Villa pie ezera». Vācijas seriāls. 5.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 4.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 63.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 64.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Rozamunde Pilčere. Viltus mūķene». Romantiska drāma.
23.05 «Viņi atgriežas 2». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
0.00 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 2.sērija.
1.00 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.25 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 4.sērija.
2.10 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 117.sērija.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 9.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 11.sērija.
6.40 «Stenlijs 3». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
9.00 «Osijs un Teds». ASV ģimenes filma. 2009.g.
11.00 «Sarkano aproču klubs». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
13.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 55. un 56.sērija.
15.00 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 21.sērija.
16.00 «Garšas mednieki 2».
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 3».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Garšas mednieki 2».
21.10 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 16.sērija.
22.15 «Zem kupola 2». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
23.15 «Svešais starp savējiem 3». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
0.20 «Amerikāņu šausmu stāsts 3». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
1.20 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 21.sērija.
2.05 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 9.sērija.
2.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 26. augusts
LTV1
5.00 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2078.sērija.
9.35 JAUNUMS. «Melu pinekļos». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Izsauciet vecmāti! 4». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
11.50 «Selfridžs». Seriāls. 7.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 11.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 148.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 165.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2078.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.35 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 12.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Klāvs – Mārtiņa dēls». Rīgas kinostudijas drāma. 1970.g.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Zebra».
23.30 «Veltījums Ukrainai. «Kremerata Baltica» labdarības koncerts».
1.15 «Neredzamā fronte». Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.45 ««De facto»».* (ar subt.).
8.20 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
9.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 147.sērija.

tv programma
10.10 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 19.sērija.
11.00 «Futbolā sīkumu nav». Dokumentāla filma.
12.00 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
14.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes
vieglatlētikā Pekinā».
16.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
17.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Ekspedīcija Sumatrā». 3.sērija.
19.00 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 20.sērija.
19.50 TV PIRMIZRĀDE. «Neredzamie draudi». Dokumentāla filma.
20.50 «100 g kultūras. Personība».*
21.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
22.05 «Neatklātā Āfrika».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.
23.05 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
23.40 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
1.40 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 2».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 118.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 5».
12.00 «Rozamunde Pilčere. Viltus mūķene». Romantiska drāma.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 5.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 65.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 66.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 20.sērija.
22.05 «RED aģenti: atvaļināti un sevišķi bīstami».
ASV spraiga sižeta komēdija. 2010.g.
0.15 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 3.sērija.
1.10 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 5.sērija.
1.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 118.sērija.
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 10.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 12.sērija.
6.40 JAUNUMS. «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
9.00 «Izlaiduma balle». ASV traģikomēdija. 2011.g.
11.00 «Drošības aģenti VAIROGS 2». ASV seriāls. 16.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
13.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 57. un 58.sērija.
15.00 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 22.sērija.
16.00 «Garšas mednieki 2».
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 3».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Garšas mednieki 2».
21.10 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.50 «Vikingi 2». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
23.50 «Apokalipses vēstneši». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
0.45 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
1.10 «Draugi un mīļākie». Austrālijas seriāls. 2013.g. 22.sērija.
2.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 10.sērija.
2.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 27. augusts
LTV1
5.00 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2079.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Personība. 100 g kultūras».*
11.45 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.00 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.30 «Kas te? Es te!»*
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kalnu patruļa 2». Vācijas un Austrijas seriāls. 12.sērija.
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 149.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2079.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Daugavieši».*
20.00 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Musketieri 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g.
9. un 10.(sezonas noslēguma) sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Tibeta: sniega lauvas kliedziens». Dokumentāla filma.
1.20 «Lilīhammera 2». Seriāls. 7.sērija.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.20 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
9.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 148.sērija.
10.10 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 20.sērija.
11.00 «Olimpiskie zelta mirkļi».
12.00 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
14.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes
vieglatlētikā Pekinā».
16.00 «Neatklātā Āfrika». Dokumentāla filma. 9.sērija.
17.05 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Bez aizvainojumiem. Vasaras variants».
(krievu val., ar subt.).
19.00 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 21.sērija.
19.50 TV PIRMIZRĀDE. «Laimas slimība – slēptā epidēmija».
Dokumentāla filma.
20.50 «Ceļā uz karu». Dokumentāla filma (ar subt.).
21.50 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.35 «Neredzamie draudi». Dokumentāla filma.
23.35 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
1.35 «Zebra».* (ar subt.).
1.50 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

Ceturtdiena, 2015. gada 20. augusts

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 2».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 119.sērija.
11.00 «NCIS: Losandželosa». ASV seriāls. 20.sērija.
12.05 «Es tevi mīlu». Vācijas komēdija. 2003.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 6.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 67.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 68.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 12.sērija.
23.05 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 6.sērija.
0.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
1.00 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 6.sērija.
1.45 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 119.sērija.
2.30 «Šodien novados».
2.40 «900 sekundes».
4.20 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 11.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 13.sērija.
6.40 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
9.00 «Maligans». ASV komēdija. 2011.g.
11.00 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 6.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
13.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 59. un 60.sērija.
15.00 JAUNUMS. «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
16.00 «Garšas mednieki 2».
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 3».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Garšas mednieki 2».
21.10 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 15.sērija.
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «Velnišķīgais lidojums». ASV, Lielbritānijas
un Rumānijas spraiga sižeta trilleris. 2007.g.
0.15 «Kinomānija».
0.50 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.50 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
2.15 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 11.sērija.
2.55 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 28. augusts
LTV1
5.00 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 7.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 2». Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.20 «Dabas grāmata».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «V.I.P - Veiksme, Intuīcija. Prāts».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 150.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 7». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.00 «Vajadzīga soliste». Rīgas kinostudijas muzikāla filma. 1984.g.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Midsomeras slepkavības 17». Seriāls. 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Kalle nāk 2». Seriāls. 7. un 8.sērija.
1.50 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Tautas deju kolektīvu lielkoncerts «Līdz varavīksnei tikt».
4.15 «Sporta studija». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.30 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
8.20 «Bezvēsts pazudušie 2». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
9.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 149.sērija.
10.10 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 21.sērija.
11.00 «Tas vari būt tu». Dokumentāla filma.
11.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
12.00 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
14.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
16.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
17.05 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.30 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
19.30 TIEŠRAIDE. «Latvijas futbola virslīgas spēle».
FK «Liepāja» – FK «Ventspils».
21.35 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Judas Priest»».
Dokumentāla filma. (angļu val., ar subt.).
22.30 «Rudens sonāte». Psiholoģiska drāma. 1978.g. (ar subt.).
0.15 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
2.20 «Sporta studija».
3.05 «Laimas slimība – slēptā epidēmija». Dokumentāla filma.
4.00 «Anekdošu šovs».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Galileo 2».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 120.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «Netīrais bizness». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».

14.35 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 7.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 69.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Uz mūžu tava Akapulko». Meksikas seriāls. 70.sērija.
18.55 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 17. un 18.sērija.
22.15 «Vecpuisis 12». Realitātes šovs. 7. un 8.sērija.
0.10 «Sairuss». ASV komēdija. 2010.g.
1.40 «Viesnīca «Grand Hotel» 2». Spānijas seriāls. 7.sērija.
2.25 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 120.sērija.
3.05 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 12.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 14.sērija.
6.40 «Džungļu krustojums». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
8.05 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
9.00 TV PIRMIZRĀDE. «Gandrīz precējušies».
ASV romantiska komēdija. 2013.g.
11.00 «Kāsla metode 5». ASV seriāls. 15.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
12.40 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls.
13.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
13.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 61. un 62.sērija.
15.00 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
16.00 «Garšas mednieki 2».
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
18.00 «Dzīves krustcelēs 3».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 TV PIRMIZRĀDE. «Ķīniešu zodiaks». Ķīnas piedzīvojumu filma. 2012.g.
22.55 «Nekādu saistību». ASV romantiska komēdija. 2011.g.
1.05 «Sievu maiņa 5». Realitātes šovs.
1.55 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 12.sērija.
2.45 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Sestdiena, 29. augusts
LTV1
5.00 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.35 «Lesija». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums».
Vācijas un Zviedrijas ģimenes filma. 2011.g. 2.sērija.
11.15 «Radīti mūzikai».*
13.00 «Mans zaļais dārzs».*
13.30 «700 pasaules brīnumi».*
14.05 «Edgara Liepiņa 85 gadu jubilejas koncerts «Paldies, kolosāli!»».*
16.00 «Personība. 100 g kultūras».* G.Āboliņš.
17.00 «Eksotiskās salas 2». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».*
18.35 «Ielas garumā». Zvārdes, Zuteņu, Gulbenes un Īves ielas.
19.05 «Latvijas kods. Štābs Ipiķi». Dokumentāla filma.
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 «R.Blaumanis. «Raudupiete»». Valmieras teātra izrāde.
23.25 «Midsomeras slepkavības 17». Seriāls. 1.sērija.
1.10 «Tenso dienas». Galā koncerts Rīgas Domā.
3.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.50 «Tibeta: sniega lauvas kliedziens». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Olimpiskie zelta mirkļi».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 12. un 13.sērija.
7.05 «Province».*
8.05 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
8.35 «1000 jūdzes Ķīnā». 8.sērija.
9.10 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
10.00 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
12.35 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
16.20 «Mēs neatkāpsimies». ASV drāma. 2012.g.
18.30 TIEŠRAIDE. «Pārbaudes spēle basketbolā». Latvija – Maķedonija.
20.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 8.sērija.
21.25 «Midsomeras slepkavības 14». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.05 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
1.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 95. un 96.sērija.
2.50 «Rudens sonāte». Psiholoģiska drāma. 1978.g. (ar subt.).
4.30 «Troksnis».*

LNT
5.00 «Glītā Ļaļa». Ukrainas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
5.45 «Luī 4». Seriāls. 9.sērija.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.10 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 42.sērija.
7.00 «Džeina Eira». Lielbritānijas seriāls. 2006.g. 2.sērija.
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Vecpuisis 12». Realitātes šovs. 7. un 8.sērija.
12.50 «Brāļu sazvērestība». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 6.sērija.
13.55 «Galileo 3».
14.25 «Volstrīta: Nauda nekad neguļ». ASV drāma. 2010.g.
17.05 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 16.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 16.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 5».
21.40 «Agata Kristi. Erkils Puaro 6». Seriāls. 3.sērija.
0.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.45 «Es tevi mīlu». Vācijas komēdija. 2003.g.
3.15 «LNT brokastis».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 13.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 15.sērija.
6.30 «Papucīši». Seriāls. 5.sērija.
7.15 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Lieliskais Zirnekļcilvēks 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.35 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
11.05 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls.
12.10 «Gandrīz precējušies». ASV romantiska komēdija. 2013.g.
14.05 «Noslēpumainie varoņi». ASV piedzīvojumu komēdija. 1999.g.
16.25 «Ķīniešu zodiaks». Ķīnas piedzīvojumu filma. 2012.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Meklējot Nemo». ASV animācijas filma. 2003.g.

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 20. augusts
21.35 «Pamestais». ASV piedzīvojumu drāma. 2001.g.
0.25 «Noslēpumainie varoņi». ASV piedzīvojumu komēdija. 1999.g.
2.30 «Maligans». ASV komēdija. 2011.g.
4.05 «TV3 ziņas».
4.35 «Papucīši». Seriāls. 5.sērija.

Svētdiena, 30. augusts
LTV1
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Tillija un draugi». Animācijas seriāls.
7.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
7.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.05 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
8.35 «Lesija». Animācijas seriāls.
9.05 «Džungļu grāmata 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Dzīvnieki – profesionāļi». Dokumentāla filma. 11.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Baltijas neskartā daba. Teiksmainie meži un purvāji».
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.30 «Tikai rozes». Dzied J.Sproģis.
14.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.00 «Musketieri 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g.
9. un 10.(sezonas noslēguma) sērija.
17.00 «Tēvs Brauns 3». Detektīvseriāls. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)». (ar subt.).
18.50 «Kad pārņem mīlestība». Romantiska komēdija. (ar subt.).
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 21.46 Laika ziņas. 20.50
«De facto».
21.20 JAUNUMS. «Mana dziesma». TV šovs.
22.35 «Romai – ar mīlestību». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
0.40 «Eksotiskās salas 2». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
1.40 «XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki».
Noslēguma koncerts «Manā dziesmā tu...».
4.20 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
4.30 «LTV portretu izlase». Diriģents Māris Sirmais.
5.00 «Folkloras programma «Klēts». Danču muzikanti».*

LTV7
5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
6.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
6.55 «Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums». Vācijas un
Zviedrijas ģimenes filma. 2011.g. 2.sērija. (ar subt.).
8.35 «Zebra».* (ar subt.).
8.50 «Mēs neatkāpsimies». ASV drāma. 2012.g.
11.05 «Cilvēka spārni». Dokumentāla filma.
12.00 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
13.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
15.55 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
16.25 «Laiks lidot». 2013.g. Melodrāma (ar subt.).
18.10 «Leģendārie albumi. «Judas Priest»». Dokumentāla filma.
19.10 TV PIRMIZRĀDE. «Čārlijs, malā stāvētājs».
ASV drāma. 2012.g.
21.05 «Dikte». Seriāls. 8.sērija.
22.00 «Trakais kruīzs». Francijas seriāls. 2013.g. 4.sērija.
23.00 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Pekinā».
1.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 97. un 98.sērija.
2.30 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
3.20 «Krodziņā pie Paula».*
4.35 «Troksnis».*
5.29 «Province».*

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»

turpina uzņemt bērnus
no 1,6 līdz 3 gadu vecumam.
Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63011290, 20021871, 26448426.

Cienījamie skolēni un vecāki!

1. septembrī gaidīsim Jūs skolā plkst.9!

Novēlam Jums panākumus
jaunajā mācību gadā!
2015. gada 21. augustā no plkst.9 līdz 13
34. kabinetā notiks fotografēšanās
skolēnu apliecībām.
Jelgavas 3. sākumskolas kolektīvs

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
(Jelgavā, Meiju ceļā 9)

2015./2016. mācību gadā
turpina uzņemt skolēnus brīvajās
vietās 1., 5., 7., 8., 9. un 10. klasē.
Sīkāka informācija – mājas lapā www.jtv.lv
vai pa tālruni 63045548.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Luī 4». Komēdijseriāls. 10.sērija.
6.10 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 43.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.25 «Džeina Eira». Lielbritānijas seriāls. 2006.g. 3.sērija.
8.25 «Galileo 2».
8.55 «Mēs par mežu». Latvijas dokumentāla filma.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Mediķi 2». Polijas seriāls. 2013.g. 3.sērija.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.30 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 12.sērija.
12.35 «Slepenās lietas: citplanētieši». ASV dok.seriāls. 37.sērija.
13.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
15.15 «Dzintara dziesmas 5».
16.25 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 17. un 18.sērija.
17.40
Reksis 14». Seriāls. 9.sērija.
JV«Komisārs
112x50
17.50 «Ziņas sešos».

18.00 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 9.sērija. Turpinājums.
18.55 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tanbaha». Vācijas drāma. 2015.g. 1.sērija.
22.55 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
23.55 «Princeses Diānas slepkavība». ASV biogrāfiska drāma. 2007.g.
1.30 «Netīrais bizness». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
3.05 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subt.). 43.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
5.40 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 16.sērija.
6.30 «Papucīši». Seriāls. 6.sērija.
7.10 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.35 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.

Akciju sabiedrība „Latvenergo”
Pulkveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230

IZSLUDINA IZSOLI

ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma pārdošanai
Izsoles objekts – Ražošanas bāze. Ipašums Ganību ielā 86A, Jelgava,
kadastra numurs 0900 011 0444.
Izsoles sākuma cena – 180 536 EUR.
Izsoles laiks – 2015. gada 17. septembrī, plkst. 10.00.
Papildu informācija www.latvenergo.lv sadaļā „Aktuāli” un „Nekustamie īpašumi”,
tālr. 67728801, 28626308.
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā apmācības augustā un septembrī
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

03.08., 18.08., 01.09.
04.09.
24.08., 14.09.
26.08., 23.09.
26.08., 23.09.
05.08., 19.08., 09.09.
05.08., 19.08., 09.09.
17. – 18.08., 19. – 20.10.
03.08., 07.09., 12.10.
03.08., 17.08., 14.09.
06.08., 20.08., 03.09.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Mācīties iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts: info@skaistumanams.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
8.10 «Kinomānija».
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.55 «Lieliskā kompānija». ASV komiska melodrāma. 2004.g.
14.05 «Pamestais». ASV piedzīvojumu drāma. 2001.g.
17.00 «Meklējot Nemo». ASV animācijas filma. 2003.g.

7

19.00 «TV3 ziņas».
19.10 ««Nekā personīga» piedāvā: Palikušais». Dokumentāla filma.
20.15 «TV3 īpašais sezonas atklāšanas šovs «Es mīlu tevi, Latvija»».
22.30 «Mūmija». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1999.g.
1.05 «Velnišķīgais lidojums». ASV trilleris. 2007.g.
3.00 «Mahinatori 4». ASV seriāls. 2013.g. 13. un 14.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».
4.40 «Papucīši». Seriāls. 6.sērija.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 20. augusts

Pasta salā būvēs šamota skulptūras;
to spīdēšana – 1. septembrī
 Ritma Gaidamoviča

Šodien, 20. augustā, Pasta
salā sāksies šamota skulptūru
būvniecība. Četri mākslinieki
– jelgavnieki Aleksandrs un
Māra Djačenko, Ilze EmseGrīnberga un Katrīna Vīnerte
– radīs trīs lielformāta uguns
skulptūras par tēmu «Pilsēta izaugsmei». 1. septembrī
pulksten 22 Zinību dienas pasākumā Pasta salā paredzēta
skulptūru spīdēšana.
«Jelgava šogad svin 750. dzimšanas
dienu, un ir tikai likumsakarīgi, ka pie
darba jāliek pašu cilvēki – jelgavnieki –,
lai radītu ko paliekošu savai pilsētai. Esmu
pārliecināts, ka skulptūras būs lieliskas, jo
pie darba ķeras profesionāļi, kuriem ar šamotu šī nav pirmā satikšanās, piemēram,
Ilzes radītā skulptūra «Čiekurs» šobrīd
papildinājusi Meža fakultātes pagalmu,»
saka Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājs Māris Brancis.
Līdz šim šamota jeb lielformāta keramikas uguns skulptūras tika būvētas
Smilšu skulptūru festivāla laikā Uzvaras
parkā, bet šogad to būvniecība pārcelta uz

augustu, un procesam jelgavnieki varēs sekot līdzi Pasta salā. «Tas ir tuvāk centram,
turklāt salā pulcējas daudz cilvēku, līdz ar
to lielāks interesentu loks varēs novērtēt
mākslinieku darbu,» saka M.Brancis. Jau
pagājušajā nedēļā no Uzvaras parka uz
Pasta salu A.Djačenko pārvedis krāsniņas,
uz kurām šodien sāks būvēt lielformāta
skulptūras, un pēdējās dienās tās tiks
kurinātas ar alkšņa malku, lai uzkarsētu
skulptūras virs 1100 grādiem. 1. septembrī
pulksten 22 skatītāji varēs redzēt, kā uzkarsētās skulptūras tumsā kvēlo.
M.Brancis stāsta, ka mākslinieki, atsaucoties uz pilsētas jubileju un Jelgavas saukli, šogad radīs skulptūras par tēmu «Pilsēta
izaugsmei». «Šobrīd grūti paredzēt, kas
sanāks, taču ceram, ka laikapstākļi būs
mums labvēlīgi un darbi noritēs pēc plāna.
Viens ir skaidrs – skulptūras būs!» saka
M.Brancis.
Šamotu skulptūru radīšanai dāvina Jelgavas uzņēmums «Keramika A», kuram
pateicībā Jelgavas Mākslinieku biedrība
dāvinās kādu no pērn radītajām šamota
skulptūrām. Bet šogad tapušās skulptūras pēc to atdzišanas iecerēts izvietot
pilsētvidē – divas skulptūras Pasta salā,
bet vienu – Jāņa Čakstes bulvārī pie LLU
Sporta nama.

Pasākumi pilsētā
 22. augustā pulksten 10 – ekskursija ar autobusu «Ciemos pie pārtikas amatniekiem».
Maršrutā: Lielvircavas muiža, dārzeņu audzēšanas un pārstrādes saimniecība «Undzēni»,
Lolitas Duges Piparmētru namiņš un ceptuve «Svētes maize». Sākums – no Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa. Pieteikšanās pa tālruni 63005447.
 22. augustā pulksten 11 – ģimeņu veloekspedīcija «Pirātu lietas». Reģistrēšanās no
pulksten 10.30. Sīkāka informācija pa e-pastu ekspedicija.info@inbox.lv (sākums – no
«Keramika A» Rīgas ielā 67).
 23. augustā pulksten 12 – kamermūzikas koncerts. Piedalās Andra Arnicāne (alts),
Nora Lūse (klavieres). Programmā: M.Gļinkas, F.Šopēna un F.Šūberta skaņdarbi (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 27. augustā pulksten 19 – enerģiskās un šarmantās dziedātājas Marijas Naumovas
solokoncerts «Kādā jaukā dienā». Biļešu cena – € 7 – 20 (Jelgavas kultūras namā).
 29. augustā – XV Piena, maizes un medus svētki. No pulksten 9 līdz 17 – darbosies
tirdzniecības sektors, no pulksten 10 līdz 15 – kultūras programma, pulksten 14.30
– apbalvošana (Hercoga Jēkaba laukumā). Pulksten 11 – jauno jelgavnieku sveikšana
«Mūs gaida, mēs nākam», no pulksten 9 līdz 15 – radošās darbnīcas, piepūšamās atrakcijas, Latvijas Sarkanā Krusta un Jauno zemnieku kluba organizētās aktivitātes (skvērā
aiz kultūras nama).
 29. augustā pulksten 14.30 – XIII «Baltais» Piena paku laivu regate. No pulksten
14.30 līdz 16 – «Baltais» piena paku laivu apskate un prezentācija promenādē, no
pulksten 15.45 līdz 16 – ūdenssporta paraugdemonstrējumi Lielupē, no pulksten 16
līdz 17.30 – AS «Tukuma piens» «Baltais» piena paku laivu parāde un ātruma braucieni,
no pulksten 17.30 līdz 18 – ūdenssporta paraugdemonstrējumi Lielupē (promenādē
un Lielupē). Pulksten 18 – «Pienvedēja piedzīvojumu» koncerts, pulksten 19.15 – apbalvošana, pulksten 19.30 – Normunda Rutuļa koncerts, pulksten 21 – svētku balle.
Ieeja – bez maksas (Pasta salā).
 29. augustā pulksten 13 – ekskursija kājām «Labi garšo Jelgavā». Ekskursijas laikā
varēs uzzināt, kādi ēdieni raksturīgi Jelgavai un Zemgalei gan senos laikos, gan mūsdienās, ko ēda hercogi un kādi ir Jelgavas īpašie ēdieni. Iekļauta degustācija «Pārtikas
amatnieku sētā». Sākums – no Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa. Pieteikšanās
pa tālruni 63005447.
 1. septembrī no pulksten 14 līdz 17 – mācību gada atklāšanas pasākums «ZinīBUMS». No pulksten 19 – pēcstundas ar «Transleiteri», «Rock 5 Acoustic» un Gacho.
Pulksten 22 – keramikas uguns skulptūru spīdēšanas šovs. Ieeja visos pasākumos – bez
maksas (Pasta salā).
 4. septembrī pulksten 18 – «Zemgales vācelītes» atvēršanas svētki. Ieeja – bez maksas
(k/n Mazajā zālē).
 5. septembrī no pulksten 10 līdz 16 – metāla svētki Jelgavā «Metāla laikmets».
Izglītībai! Karjerai! Atpūtai! Caur spēli un eksperimentu uz informāciju un zināšanām!
Informācija – www.metalasvetki.info. Ieeja – bez maksas (Pasta salā).
 5. septembrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra aktrises Lienes Strautas monoizrāde: J.Dreslers «Burbuļmātes prieki un bēdas». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 3.
Vietu skaits ierobežots (Ā.Alunāna teātra Kamerzālē, ieeja no Uzvaras ielas puses).
 6. septembrī pulksten 15 – koncerts «NedNieuw». Muzicē ansamblis «IL CANTO
di RAME» (Nīderlande), Līga Vilmane (ērģeles). Ieeja – par ziedojumiem (Svētās Annas
baznīcā).
 10. septembrī no pulksten 16 – Dzejas dienu pasākums. Režisore E.Apsīte (piedāvā
Zinātniskā bibliotēka). Ieeja – bez maksas (pie kafejnīcas «Silva» Driksas ielā).
 11. septembrī pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: S.Viese, J.Bebrišs
«Zvaigzne iet un deg, un...». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 4. Vietu skaits ierobežots
(Ā.Alunāna teātra Kamerzālē, ieeja no Uzvaras ielas).
 11. septembrī pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra melnā komēdija pēc S.Mrožeka
lugu motīviem «Uz kailas pannas». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; 1 (k/n «Rota»
Garozas ielā 15).
 12. septembrī pulksten 12 – radošā nodarbība «Tēvu diena». Darināsim dāvanu tētim – auduma tauriņu. Sīkāka informācija – tornis.jelgava.lv (Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
 12. septembrī pulksten 13 – Jelgavas Latviešu biedrības 135. dibināšanas un 25.
atjaunošanas gadadienas svinības. Ieeja – ar ielūgumiem (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 12. septembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Mazajā zālē).
 14. septembrī pulksten 14 – ziedu nolikšana pie pieminekļa Latvijas pirmajam prezidentam Jānim Čakstem.
 14. septembrī pulksten 18 – koncerts «Paternoster – Tēvreize». Muzicē Berlīnes Baha
koris (Vācija), diriģents un ērģelnieks Tobias Brommans. Ieeja – par ziedojumiem (Svētās
Annas baznīcā).

Foto: publicitātes foto

Tuvojas Piena, maizes
un medus svētki
 Ritma Gaidamoviča

29. augustā Jelgavā jau 15.
reizi svinēsim Piena, maizes
un medus svētkus. Hercoga
Jēkaba laukumā būs svētku
tirgus, tiks noteikts Zemgales gardākais maizes našķis
un Latvijas atzītākais medus,
bet Amatu vidusskolas audzēkņi rādīs rotaļlietas no
maizes. Pirmo reizi svētkos
meklēs labāko Zemgales
sāļo torti – meistarstiķus
konkursam var pieteikt līdz
šīs nedēļas beigām. Savukārt
no pulksten 14.30 interesenti gaidīti Lielupes promenādē, lai novērtētu piena paku
laivas, kas pēc pulksten 16
dosies parādes braucienā
pa Lielupi.
Svētku tirgus šogad notiks Hercoga
Jēkaba laukumā, un tas būs atvērts no
pulksten 9 līdz 17. Pašvaldības iestādes
«Kultūra» kultūras darba speciāliste
Santa Sīle stāsta, ka pieteikušies ap
180 tirgotāju. «Tostarp 22 bitenieki,
30 tirgotāji piedāvās maizi, konditorejas izstrādājumus un piparkūkas, bet
piena izstrādājumi būs 19 tirgotāju
klāstā. Varēs iegādāties arī kosmētiku,
sveces, kuru ražošanā izmantots medus
vai piena produkti. Tāpat tirgū varēs
nopirkt koka un lina izstrādājumus,
keramiku, skalu pinumus, arī rotas un
rokdarbus. Būs kūpināta gaļa un zivis,»
stāsta S.Sīle.
Kur nu bez degustācijas?! Arī šogad sadarbībā ar Latvijas Biškopības
biedrību notiks medus degustācija, un
jelgavnieki balsojumā varēs noteikt
Latvijā atzītāko medu 2015. Bet Latvijas Maiznieku biedrība un «Dobeles
dzirnavnieks» Piena, maizes un medus
svētkos vēlas noskaidrot Zemgales
gardāko maizes našķi 2015.

Rosība – skvērā
aiz kultūras nama

Paralēli tirgum skvērā aiz kultūras
nama apmeklētāji visas dienas garumā
varēs vizināties ar zirgiem, piedalīties mazā kapteiņa regatē, izmantot
piepūšamās atrakcijas, kā arī piedalīties Jauno zemnieku kluba rīkotajās
sacensībās, «Kultūras» organizētajās
radošajās darbnīcās un Latvijas Sarka-

nā Krusta aktivitātēs. Īpaši svētkiem
gatavojas Jelgavas Amatu vidusskolas
topošie maiznieki un konditori pasniedzējas Guntas Briedes vadībā. Viņi
veido Bērnu beķereju – rotaļlietas,
kas radītas no maizes. Tāpat Amatu
skolas jaunieši un pasniedzēji Piena,
maizes un medus svētku mazākajiem
dalībniekiem ļaus pašiem pagatavot
kādu našķi. Jāpiebilst, ka skvērā aiz
kultūras nama pulksten 11 tiks sveikti
arī mazie jelgavnieki, kuri piedzimuši
no Līgo līdz augusta vidum.
Bet Hercoga Jēkaba laukumā uz
lielās skatuves no pulksten 10 līdz 15
būs kultūras programma, kurā uzstāsies Jelgavas pilsētas pašdarbnieki un
«Kreicburgas ziķeri», savukārt Jelgavas kultūras nama priekšpusē ik pa laikam darbosies Ādolfa Alunāna teātris.
Vēl no pulksten 12 līdz 15 jelgavnieki
varēs piedalīties «Latvijas Zaļā punkta»
akcijā «Uzmanību – stikls! Šķiro un
laimē!». Atnesot vismaz vienu stikla
pudeli vai burku, loterijā būs iespējams
laimēt «Rimi» dāvanu karti 50 eiro
vērtībā.

Meklēs gardāko sāļo torti

Pirmo reizi Piena, maizes un medus
svētkos notiks konkurss, meklējot
labāko Zemgales sāļo torti. Konkursu
rīko Siera klubs sadarbībā ar Latvijas
Maiznieku biedrību, aicinot jelgavniekus būt aktīviem un neturēt receptes
zem pūra. Piedalīties konkursā var
jebkurš, pagatavojot četrus kilogramus
smagu sāļo torti. Pieteikums konkursam jāraksta brīvā formā un jānosūta
pa e-pastu sieraklubs@inbox.lv. Pēdējais pieteikšanās brīdis – vismaz piecas
dienas pirms konkursa. Tas nozīmē,
ka konkursam jāpiesakās līdz šīs nedēļas beigām. Konkursa norises dienā
stundu pirms sākuma dalībniekam jāiesniedz torte, tās nosaukums un pilna
recepte žūrijas komisijas sekretariātā.
Katrs dalībnieks izlozes kārtībā arī prezentēs savu torti. Konkursa nolikums
pieejams mājas lapā www.sieraklubs.lv
un www.maizniekubiedriba.lv.

Piena paku laivas un
SUP dēļu sacensības

Neatņemama šo svētku sastāvdaļa ir
«Baltais» Piena paku laivu regate. Šogad regatei pieteikušās 30 komandas.
Pa Lielupes ūdeņiem peldēs «Debesu
pavēlnieki», «Meža fejas», «Minimālā

komēta» un citas laivas. Jau no pulksten 14.30 interesenti gaidīti Lielupes
promenādē, kur notiks komandu
prezentācija. «Katra komanda no organizatoriem saņēmusi 1000 tukšas
viena litra piena pakas, kas piepildītas
ar gaisu, taču zinām, ka daļa komandu
arī pašu spēkiem ir krājušas pakas vai
saglabājušas tās no iepriekšējiem gadiem, lai kuģis sanāktu iespaidīgāks,»
stāsta iestādes «Kultūra» Attīstības
plānošanas un projektu vadības sektora vadītājs Ivars Pirvics. Jāpiebilst, ka
1000 tukšas piena pakas uz ūdens spēj
noturēt 700 – 800 kilogramus. Laivu
galveno būvmateriālu – 42 000 piena
paku – šogad dāvina piena pārstrādes
uzņēmums «Tukuma piens».
«Kultūras» projektu vadītājs Sandis
Kalniņš stāsta, ka šogad paredzēti
vairāki laivu braucieni un pirmās laivas
uz starta stāsies pulksten 16.15. «Lai
izklaidētu apmeklētājus, šogad esam
padomājuši arī par citām aktivitātēm.
Pulksten 13 sporta klubs «KC» un
«Laivu sports» piedāvā tūristu kanoe
sacensības. Pulksten 16 un ap pulksten
18 Lielupē notiks paraugdemonstrējumi ar turbīndēli, kas spēj pacelt
cilvēku līdz 12 metriem virs ūdens.
Pēc tam to varēs izmēģināt arī kāds
no skatītājiem. Bet pulksten 17.30
Lielupē notiks airudēļu jeb SUP dēļu
amatieru sacensības. Tajās piedalīsies
jelgavnieki, kuri jau iemēģinājuši šo
jauno ūdens atpūtas piedāvājumu,»
stāsta S.Kalniņš.

«Pienvedēja piedzīvojumi»
un Normunds Rutulis

Vakara noslēgumā, kad kuģi būs pietauvoti krastā, no pulksten 18 jelgavnieki aicināti uz Pasta salu, kur ar grupas
«Pienvedēja piedzīvojumi» koncertu sāksies regates noslēguma ballīte. Pulksten
19.15 turpat Pasta salā uzzināsim, kurai
komandai žūrijas komisija piešķirs treknākā piena kuģa, inovatīvākās laivas un
citus titulus. Pēc apbalvošanas – dejas ar
Normundu Rutuli. Ieeja uz visiem Piena,
maizes un medus svētku pasākumiem ir
bez maksas.
Jāpiebilst, ka autovadītājiem jārēķinās ar izmaiņām satiksmes kustībā 29.
augustā. Jau no rīta līdz pulksten 17
būs slēgta satiksme Krišjāņa Barona
ielā no Uzvaras līdz Pasta ielai, bet
regates laikā tiek organizēts auto stāvlaukums pļavā pretī Jelgavas pilij.

