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Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā veidā
vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas karogs

Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi
paziņojiet 24. augustā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot
pa tālruni 63005556 vai 63005574. Katrs desmitais pareizās
atbildes autors saņems balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai
«Ielūgumu uz Jelgavu».

No 1. septembra
izmaiņas autobusu kustībā
 Sintija Čepanone

Vieni no pieredzes bagātākajiem piena paku laivu būvniekiem noteikti ir jelgavnieki Valdis Šteinhards un Jānis Indriks. Viņi sestdien,
25. augustā, Lielupē palaidīs jau septīto piena paku kuģi. Paši atzīst, ka regate ir vasaras neatņemama sastāvdaļa – varens piedzīvojums, jo nekad līdz galam nezini, kas sanāks un kādi pārsteigumi sagaidīs uz ūdens. Šoreiz viņi ar draugiem būvē laivu ar nosaukumu «Apnicis mums kāpostos». «Politiķi daudz runā par demogrāfiskās situācijas uzlabošanu, izsakot dažādus priekšlikumus. Intars
Busulis tam veltījis īpašu dziesmu «Bēbīšu maršs». Mēs, pievēršot uzmanību zemajiem dzimstības rādītājiem valstī, būvējam laivu.
Būs kāposti, arī kas lidojošs, ar ko parasti simbolizējas šī lieta,» ideju stāsta Valdis. Laivas būvniecība komandai problēmas nerada,
jo tehnika atstrādāta, bet paši vien piebilst: jāpiestrādā pie mākslinieciskā noformējuma. Laivas būvniecībā viņi izmantos vairākus
tūkstošus tukšu tetrapaku, ko saglabājuši gan no iepriekšējiem gadiem, gan ieguvuši šogad. Jāpiebilst, ka 10. «Rasas» piena paku
laivu regatei, kas norisināsies 25. augustā pulksten 16, pieteikušās vairāk nekā 30 komandas. Plašāk par Piena, maizes un medus
svētkiem, kā arī Valda un Jāņa laivu būvēšanas piedzīvojumiem – 8. lpp.
Foto: Ivars Veiliņš

Ar frēzēto asfaltu uzlabo ielas un pagalmus
 Sintija Čepanone

Kļavu un Platones iela,
piebraucamie ceļi 1. līnijas apkaimē ir tikai
dažas ielas, kur jau pašlaik brauktuves segums
uzlabots ar otrreiz izmantojamajiem materiāliem – frēzēto asfaltu,
kas iegūts, uzsākot Lielās
ielas rekonstrukciju.
Pašvaldības aģentūrā «Pilsētsaimniecība» ar iesniegumu uzlabot
brauktuves segumu vērsušies vairāki iedzīvotāji, norādot konkrētas
ielas un ielu posmus, kur frēzētais
asfalts, viņuprāt, būtu nepieciešams pirmām kārtām. «Visi šie
iesniegumi tiek izvērtēti, objektus
apsekojot dabā, un sakārtoti prioritārā secībā, ņemot vērā ielu vai
to posmu seguma reālo stāvokli
un to, cik lietderīgi tur būtu ieklāt
šo otrreiz izmantojamo materiālu
– frēzēto asfaltu, kas iegūts, uzsākot

ielu rekonstrukciju,» stāsta «Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas
daļas vadītājs Māris Mielavs, gan
norādot, ka pieprasījums krietni
vien pārsniedz piedāvājumu, tādēļ
iedzīvotāju iesniegumi uzreiz nevar
tikt izpildīti.
«Taču jāņem vērā arī apstāklis,
ka mēdz atšķirties nofrēzētā asfalta
kvalitāte. Proti, vietās, kur asfalts,
uzsākot ielas rekonstrukciju, pirms
nofrēzēšanas bijis salīdzinoši nesen
klāts, tas ir kvalitatīvāks un vairāk
piemērots brauktuvju seguma
uzlabošanai – tas ir smalkāks, līdz
ar to, klājot karstā laikā, noblietēts
tas saulē labāk sacietē. Šāds segums
ir kvalitatīvāks un noturīgāks,»
skaidro M.Mielavs, akcentējot, ka
savukārt materiāls, kas iegūts,
nofrēzējot vecāku asfaltu, vairāk

piemērots kā pamatmateriāls,
nevis brauktuves virskārtas sakārtošanai.
Jāpiebilst gan, ka ne visu nofrēzēto asfaltu uzreiz izmanto citās ielās
– daļa tiek uzglabāta. «Šī otrreiz izmantojamā materiāla rezerves lieti
noder avārijas situācijās, teiksim, ja
ziemā notiek inženierkomunikāciju
avārija un laikapstākļi nav piemēroti remontdarbu zonas asfaltēšanai
pēc avārijas novēršanas,» tā Apsaimniekošanas daļas vadītājs.
Izmantojot frēzēto asfaltu, pakāpeniski plānots uzlabot arī atsevišķus daudzdzīvokļu māju pagalmus
– to paredz «Pilsētsaimniecības» un
SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) vienošanās. Šim
mērķim varētu tikt atvēlēti 10
– 15 procenti no nofrēzētā asfalta

Šogad uzbēršana ar šķembām vai frēzēto asfaltu paredzēta šādās ielās:
Vālodzes iela, Saldus iela posmā no Satiksmes līdz Ganību ielai, Druvienas, Indras, Stadiona,
Keramiķu, Kārļa iela, Ozolu ceļš, Servitūta ceļš Dambja ielā pie Nr.28, Pureņu, Līgotāju, Upeņu
iela, Zemītes 2.līnija, Rogu ceļš posmā no Bērzu ceļa līdz Nr.13, Kūliņu ceļa posms pirms Miezītes
ceļa, Malkas ceļa nobeigums, Floras iela, 2. līnija posmā no Riekstu līdz Ošu ceļam, Zaļuma,
Asnu, Vaivaru, Īves iela.

apjoma. JNĪP valdes loceklis Juris
Vidžis skaidro, ka prioritāri tiks sakārtotas tās brauktuves pagalmos,
kas ikdienā tiek izmantotas kā caurbraucamie ceļi, un vietas, pa kurām
kursē automašīnas, kas nodrošina
atkritumu savākšanu un izvešanu.
«Pašlaik meklējam labāko metodi,
kā daudzdzīvokļu māju pagalmos
ieklāt frēzēto asfaltu, lai tas kalpotu
pēc iespējas ilgāk un netiktu izdangāts,» norāda J.Vidžis, akcentējot,
ka iedzīvotājiem, kuri pagalma
sakārtošanai vēlēsies izmantot frēzēto asfaltu, vajadzēs rēķināties ar
zināmiem izdevumiem. «Par pašu
otrreiz izmantojamo materiālu
jāmaksā nebūs – to «Pilsētsaimniecība» nodrošinās bez maksas, taču
līdzekļi būs nepieciešami, lai segtu
tā transportēšanu, uzbēršanu un
izlīdzināšanu,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka pašlaik kā otrreiz
izmantojamais materiāls ielu seguma uzlabošanai tiek izmantots
Lielās ielas posmā no Akadēmijas
līdz Pasta ielai nofrēzētais asfalts.

Sākot ar 1. septembri,
skolēniem, kuri mācās
Jelgavas 4. pamatskolā
un dzīvo Lietuvas šosejas apkaimē, būs iespēja
mājās nokļūt ap pulksten 14.30 – izvērtējot
šādu nepieciešamību,
SIA «Jelgavas Autobusu
parks» (JAP) radis iespēju
grozīt četrus 12. autobusa reisus. Turpmāk no
4. pamatskolas kursēs
12.a maršruta autobuss.
Savukārt, reaģējot uz Autotransporta direkcijas
uzstādījumu slēgt nerentablos reisus reģionālajos
pārvadājumos, no 1. septembra atsevišķi reisi tiks
slēgti vai mainīti autobusu izbraukšanas laiki.
«Informācija par precīzām izmaiņām 12. un 12.a maršrutā jau
tuvākajā laikā tiks izvietota pilsētas
autobusu pieturās, taču jāuzsver,
ka izmaiņas galvenokārt saistītas
ar nepieciešamību bērniem, kuri
dzīvo Lietuvas šosejas apkaimē, no
4. pamatskolas pēc mācībām nokļūt
mājās. Lai šādu iespēju nodrošinātu,
no 1. septembra 12. autobusa reiss
pulksten 13.55 no Vītoliņiem tiks
iekļauts 12.a autobusa maršrutā,
līdz ar to ap pulksten 14.20 pilsētas
autobuss būs pie 4. pamatskolas,
bet 14.26 – pieturā Salnas ielā,»
izmaiņas, kas veiktas, nākot pretim
pasažieriem, skaidro JAP pārstāvis
Gatis Dūmiņš.
Savukārt citādi ir ar atsevišķiem
autobusiem reģionālajos maršrutos
– Autotransporta direkcija, izvērtējot ierobežotās finansējuma iespējas,

noteikusi slēgt nerentablākos reisus.
«Principā no 1. septembra tiks slēgti
vai grozīti reisi ar zemākajiem ienākumiem, taču, nosakot autobusus,
kuri nekursēs, ņemtas vērā pasažieru iespējas tomēr nokļūt nepieciešamajā galapunktā,» tā G.Dūmiņš. Kā
nerentabls tiks slēgts autobuss maršrutā Jelgava–Sloka, kas kursēja
piektdienās, sestdienās, svētdienās
un brīvdienās; maršrutā Vecumnieki–Jelgava reisam pulksten 5.20
mainītas izpildes dienas – turpmāk
šis autobuss, kas kursēja katru
dienu, brauks tikai darba dienās.
Tāpat tiks slēgts JAP nodrošinātais
reiss pulksten 12.20 no Jelgavas
maršrutā Jelgava–Šķibe–Dobele,
un šāds lēmums pieņemts, ņemot
vērā apstākli, ka uz Dobeli kursē
salīdzinoši daudz tranzītreisu. No 1.
septembra no Dobeles arī nekursēs
autobuss pulksten 14.35 maršrutā
Dobele–Bērze–Jelgava.
Izmaiņas skar arī maršrutu
Jelgava–Tukums, proti, par 40 minūtēm agrāk no Jelgavas autoostas
izbrauks autobuss, kas līdz šim kursēja pulksten 9.40. «Šīs korekcijas
ieviestas, lai atslogotu un optimizētu maršrutu tīklu un pasažieriem,
kuriem jānokļūst Ventspils virzienā,
nodrošinātu šādu iespēju, Tukumā
pārsēžoties «Nordeka» apkalpotajā
maršrutā uz Ventspili,» skaidro JAP
pārstāvis.
Jāpiebilst, ka no 1. septembra
JAP vairs neizpildīs maršrutu
Jelgava–Augstkalne, taču šajā ziņā
pasažieri izmaiņas nejutīs – arī
turpmāk autobusi šajā maršrutā
kursēs, vien tos nodrošinās Dobeles
Autobusu parks.
Ar izmaiņām un precīziem autobusu kursēšanas laikiem būs
iespējams iepazīties JAP mājas lapā
www.jap.lv, sadaļā «Aktualitātes».

«Vārds uzņēmējiem»
Kas jauns tavā uzņēmumā?

«Jelgavas Vēstnesis» turpmāk rubrikā «Vārds uzņēmējiem»

bez maksas

publicēs jūsu paziņojumus.
Savu aktuālo informāciju
aicinām sūtīt uz e-pastu:
birojs@info.jelgava.lv vai vērsties
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Dēmonizējot padomju laikus,
mēs graujam savu pašapziņu
 Jānis Kovaļevskis

«Līdz šim veiktās aptaujas
apliecina, ka 23. augusts
lielākajai daļai Latvijas
sabiedrības nav īpaši atzīmējams datums, kaut
gan Eiropas kontekstā
tieši šai dienai varētu būt
vislielākais potenciāls, jo
23. augustā tiek pieminēti gan komunisma, gan
nacisma upuri. Eiropas
Parlamenta aicinājumam
par 23. augusta iekļaušanu atzīmējamo dienu
sarakstā atsaucās piecas
Austrumeiropas valstis,
tostarp Latvija,» stāsta Latvijas Universitātes
pētnieks un komunikāciju zinātņu doktors
Mārtiņš Kaprāns, kurš
piedalījies arī integrācijas
politikas pamatnostādņu
izstrādē.

nomikas ministrs Jānis Āboltiņš
savās atmiņās raksta, cik grūti bijis
savākt cilvēkus uz 1. maija parādi,
jo daudzi izmantojuši brīvdienu
un līdz parādes sākumam jau
bijuši viegli muzikālā prātā. Par
to saņemti aizrādījumi no partijas
vadības. Tikpat kā netiek runāts
par to, kā tika rakstītas atskaites
par komandējumiem. Jūtams, ka
cilvēki apzināti centušies izvairīties no «stukača» jeb ziņotāja
slavas, pret kuru sabiedrībā ir
izteikti negatīva attieksme. Cilvēki
savās atmiņās nav rakstījuši arī
par to, kā iestājās partijā un kādi
motīvi tam bijuši. Pamazām gan
sabiedrības attieksme mainās,
jo arvien biežāk tiek uzsvērti arī
ieguvumi no sadarbības ar režīmu.
Piemēram, slavenais Lietuvas ceļu
jautājums.
Foto: Anna Būmane

«Valsts prezidenta Andra Bērziņa īstenotā politika, aicinot pielīdzināt pēc statusa abās pusēs
karojošos, ir apsveicama, jo lielākās problēmas rodas no upuru salīdzināšanas. Mums jāpieņem,
M.Kaprāns atklāj, ka Jelgava, ka abās pusēs ir cietušie, un 23. augusts ir piemērota oficiāli atzīmējamā diena, kurā pieminēt
no integrācijas politikas viedokļa, gan staļinisma, gan nacisma upurus,» stāsta Latvijas Universitātes pētnieks Mārtiņš Kaprāns.
Latvijā bieži tiek minēta kā pozitīvais piemērs, jo šeit radikālās idejas tegrācijas politikas pamatnos- piešķirt Jelgavai kara slavas gām parādībām. Vācijā to sauc par
nav guvušas atsaucību. Par to, kā tādnes, pie kurām kā ministres pilsētas statusu. Vai tā patie- ostalģiju. Atbilstoši šai tematikai
mainījusies sabiedrības attieksme Sarmītes Ēlertes padomnieks šām ir šo cilvēku pārliecība vai tiek veidotas dažādas izklaides pro
pret padomju laikiem un ar kādiem strādāji arī tu. Vai šis doku- provokācija papildu publicitā- grammas, parki un krodziņi. Uzreiz
instrumentiem varētu visefektīvāk ments joprojām ir aktuāls pēc tes iegūšanai?
gan jāuzsver, ka to nevar tulkot
veicināt sabiedrības saliedēšanos, referenduma par otro valsts
Konkrēto gadījumu es nevarēšu kā iedzīvotāju vēlmi pēc padomju
sarunā ar jauno zinātnieku.
valodu?
komentēt, bet tas nav noslēpums, režīma. Lielākoties šāds piedāvāTas ir ilgtermiņa politikas plāno- ka krievvalodīgo kopiena daudzos jums, īpaši jau tūrisma un izklaides
Vai Latvijā salīdzinoši ar ci- šanas dokuments, kurš balstīts uz aspektos nav saliedēta. Ir prag- jomā, tiek veidots ar vieglu ironijas
tām valstīm dažādu piemiņas pētījumu rezultātiem, tādēļ neredzu matiskāk un radikālāk noskaņoti piesitienu un mērķi nopelnīt. Jo
un atzīmējamo dienu nav par iemeslu, kā dēļ tas būtu zaudējis cilvēki. Daudzi no viņiem jopro- projām ļoti daudziem padomju laiki
daudz?
savu aktualitāti. Pamatnostādnēs jām piekrīt padomju vēsturnieku saistās ar nozīmīgiem notikumiem
Latvijā ir četras atzīmējamās ir akcentētas trīs būtiskas lietas: kanoniem par to, ka 23. augustā personīgajā dzīvē, sasniegumiem
dienas ar salīdzinoši līdzīgu saturu. latviešu valoda un tās lomas no- noslēgtais Molotova–Ribentropa profesionālajā jomā, tādēļ mani
Tā ir Komunistiskā genocīda upuru stiprināšana, latviešu kultūrtelpas pakts bija ģeopolitiska nepiecie- nepārsteidz, ka par vēlīnajiem
piemiņas dienas 25. martā un 14. paplašināšana jeb kontaktu uztu- šamība, ka deportācijas palīdzēja padomju laikiem, no 60. līdz 80.
jūnijā, decembra pirmajā svētdienā rēšana ar diasporu un saliedētas atbrīvoties no fašistu atbalstītājiem gadiem, kas ir nosacītas labklājības
tiek atzīmēta Pret latviešu tautu kolektīvās atmiņas veidošana. Šīs un tā tālāk. Krievijas izpratnē sva- un stabilitātes laiks, daudziem ir
vērstā totalitārā komunistiskā prioritātes nosaka pētījumu rezultā- rīgākais vēstures motīvs ir lepnums sentimentālas atmiņas. Tomēr ar
režīma genocīda upuru piemiņas ti, kuri atklāj, ka viena no lielākajām par nāciju. Viss pārējais, tajā skaitā šādiem secinājumiem publiskajā
diena, bet 23. augustā jau minētā problēmām ir tas, kādā veidā tiek staļinisma noziegumu nosodīšana telpā mums vajadzētu būt uzmanīStaļinisma un nacisma upuru at- realizētas apstiprinātās izglītības oficiālā līmenī, paliek ārpus borta giem, jo Krievijas mediji to pārvērš
ceres diena. Savukārt 16. marts kā programmas mazākumtautību sko- un nav svarīgs. Pēc šāda principa stāstā par to, cik ļoti latvieši mīl
leģionāru atceres diena un 9. maijs lās. Un te nav runas par matemāti- tiek veidota arī Krievijas kultūrtel- Padomju Savienību.
kā uzvaras diena pār nacistisko ku, fiziku, ķīmiju vai pat par latviešu pa, kuras ietekmē atrodas arī liela
Vāciju nav oficiāli atzīmējamas die- valodu, ar šiem priekšmetiem viss ir daļa Latvijas pilsoņu un nepilsoņu,
Savā doktora disertācijā esi
nas, un pasākumi tiek organizēti uz kārtībā. Lielākie sarežģījumi ir ar tādēļ neizslēdzu, ka daļa mūsu līdz- pētījis latviešu memuārlitebrīvprātīgu iniciatīvu pamata.
tādiem priekšmetiem kā vēsture, so- cilvēku varētu vākt parakstus par ratūru, kā cilvēki tajā atceras
Piekrītu, ka cilvēkiem ir samērā ciālās zinības, literatūra. Lielā daļā Tēvijas kara slavas pilsētas statusu padomju laiku. Kuri jautājugrūti orientēties šajās atceres dienās gadījumu tā vide, kāda tiek uzturēta arī pārliecības dēļ. Cits jautājums mi cilvēku atklāsmēs parasti
un rodas zināms apmulsums, īpaši mazākumtautību skolās, neveicina ir par to, ko mēs esam gatavi likt tiek apieti un par ko mums
tādēļ, ka ažiotāža ap neoficiālajām iekļaušanos. To varētu saukt arī pretim, lai stiprinātu savu kultūras joprojām dažādu iemeslu dēļ
atceres dienām ir daudz lielāka. par sociālu pašizolāciju. Līdz ar to telpu un aizstāvētu savas nacionālās ir neērti runāt?
Tomēr, ja mēs vēlamies koncen- šiem jauniešiem veidojas zemāks intereses.
Jākonkretizē, ka esmu pētījis
trēt sabiedrības uzmanību, būtu pilsoniskās izglītības līmenis. Tie ir
tikai publicēto un grāmatveikalos
jāvienojas par kādu vienu no šiem secinājumi no starptautisku eksperPēdējos gados dažādā veidā pieejamo memuārliteratūru, kura
datumiem. Pēc veikto aptauju tu pētījumiem.
tiek romantizēts padomju atspoguļo bijušās sabiedrības elites
rezultātiem, aptuveni 15 procenti
laiks, arī atsevišķos pētījumos atmiņas, tādēļ šos secinājumus
cilvēku dažādā veidā piemin komuJelgavā darbojas divas krie- un aptaujās cilvēki atzīst, ka nebūtu pareizi vispārināt. Tomēr
nisma terora upurus 14. jūnijā. Arī vu kultūras biedrības – «Istok» dzīve bijusi labāka. Tās ir nos- zināmas kopsakarības tajā visā ir.
Represēto apvienība vairāk sliecas un «Veče», kuras savstarpēji talģiskas atmiņas par jaunību Piemēram, cilvēki visai atturīgi
uz šo datumu, kaut gan faktiski nesaprotas un katra rīko savus vai jauns fenomens?
stāsta par to, kā piedalījušies da25. martā uz Sibīriju izveda vairāk pasākumus. Piemēram, biedPostkomunistiskajās sabiedrībās žādos padomju varas rituālos – decilvēku nekā 14. jūnijā.
rība «Veče» uzsākusi parakstu pēdējā desmitgadē ir novērojams monstrācijās, partijas pasākumos,
vākšanu vēstulei ar lūgumu bēgums, kas izpaužas daudz iecie- kaut gan pieejamās foto un video
Iepriekšējā Valda Dombrovs- Krievijas Federācijas prezi- tīgākā attieksmē pret dažādām hronikas to atklāj. Piemēram,
ka valdība pieņēma jaunas in- dentam Vladimiram Putinam komunistiskajai iekārtai raksturī- pirmais atjaunotās Latvijas eko-

41%

Bibliotēka

Uzmanības lokā atkal ir
ebreju kopienas īpašumu atgūšanas jautājums. Vai ir korekti
skatīt šādu jautājumu, ignorējot citu mazākumtautību
intereses? Arī romu kopiena
tika pakļauta genocīdam, bet
neviens nav painteresējies
par viņu iespējamajiem īpašumiem.
Valsts uzdevums ir atjaunot
vēsturisko taisnīgumu, ņemot
vērā, ka teju visa Latvijas ebreju
kopiena Otrā pasaules kara laikā
tika iznīcināta. Kultūras biedrībām,
cik zinu, nebija iespēju pretendēt uz
šiem īpašumiem likumā noteiktā
kārtībā. Te noteikti būtu jāievēro
princips, ka īpašumus vai kompensācijas nedrīkst piešķirt kādām
fiziskām personām, tās varētu būt
tikai nacionālās kultūras biedrības. Šāds princips ir jāattiecina
arī uz citām mazākumtautībām.
Savukārt par romu kopienu mums
trūkst vēsturisko pētījumu un
faktu. Nepatīkamākais ir tas, ka
ASV diplomāti šajā ziņā uz Latviju
izdara spiedienu, kaut gan tas
ir jautājums, kas būtu jāatrisina
iekšējās diskusijās.

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

Nedēļas jautājums

17%

Kādu laiku politiskajā dienaskārtībā nav bijis «čekas
maisu» jautājums. Vai tam
vēl varētu būt kāds neizsmelts potenciāls, jo nesenā
vēsturē daudzi centušies
izmantot šo kārti?
No sabiedrības viedokļa, šim
jautājumam vajadzētu būt maznozīmīgam, jo zināms, ka lielākā
daļa no arhīva tika aizvesta vai iznīcināta. Jāapzinās, ka ne jau ziņotāji īstenoja šīs represijas. Tie bija
konkrēti cilvēki, no kuriem daži ir
stājušies tiesas priekšā, bet daudzi
ir miruši. Tie ir tādi personāži kā
Alfons Noviks, kurš, neskatoties
uz to, ka bija vietējās drošības
komitejas priekšsēdētājs, pats
piedalījās cilvēku spīdzināšanā un
lika saviem upuriem skaitīt līdzi,
cik sitienu viņi ir saņēmuši...

7%
Koncertzāle

14%

1%
Izstāžu zāle

Šonedēļ portālā
www.jelgavasvestnesis.lv jautājam:

Tirgus

Peldbaseins

20%
Vienotais satiksmes
terminālis

Vai atbalstāt ideju, ka nodokļu
nemaksātājiem par veselības aprūpi būtu
jāmaksā pašiem?

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

Pilsētnieks vērtē

Vai velosipēdisti
alkohola reibumā
ir tikpat bīstami kā
«dzērājšoferi»?
Ojārs, būvgaldnieks:
– Man šķiet,
ka gandrīz.
Viņi tomēr
vada transportlīdzekli,
un arī, braucot ar velosipēdu, ir
jābūt ļoti uzmanīgiem. Jā, varbūt
velosipēdists nevar tik ātri pabraukt kā autobraucējs, taču arī
viņš sevi apdraud, un velosipēdists
taču ir vēl neaizsargātāks! Jo īpaši
ārpus pilsētas, kur tumšs, un, ja
viņam nav atstarotāju, bet streipuļodams vēl brauc pa ceļu...
Sindija, studente:
– Protams. Arī
viņi apdraud
cilvēkus – kājāmgājējus,
tāpat traucē
autobraucējiem, maisoties pa
ceļu, un tu nezini, kurā mirklī
kādu manevru iereibušais velosipēdists veiks. Bet, no otras
puses, tad labāk, lai iereibis brauc
ar riteni, ne automašīnu – citādi
nelaime var sanākt lielāka, jo
ātrums taču lielāks.
Angelina,
pirmsskolas
skolotāja:
– Jā, tikpat.
Arī velosipēdists alkohola
reibumā var
izraisīt avāriju, ievainot gājējus,
traucēt automašīnām braukt.
Man pašai ir nelāga pieredze.
Pirms kāda laika viens piedzēries
velosipēdists brauca garām un
aizķēra mani. Toreiz tas nebija
traki, tikai mazliet aizķēra, taču
nekad nevari zināt, kā viss beigsies nākamreiz.
Jeļena, jelgavniece:
– Abi vienādi – dzēruši
un var izraisīt
negadījumus
uz līdzenas
vietas. Bīstami braucēji. Nu,
ja esi dzēris, tad nesēdies pie
stūres. Glāb savu un līdzcilvēku
dzīvību. Mans viedoklis: šādiem
braucējiem, ja pieķer reibumā
pie stūres, tiesības jāatņem uz
visiem laikiem.
Andris, pensionārs:
– Iereibis cilvēks pie transportlīdzekļa
stūres – tas ir
nepiedodami.
Bīstami ir gan velosipēdisti reibumā, gan autovadītāji. Tas nav
pieļaujami. Tiesa, par to sodīšanu
– tas ir koks ar diviem galiem. Var
jau likt naudas sodus, taču ne visi
var tos samaksāt.
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Šogad pilsētā aizturēts
181 iereibis velosipēdists
 Ilze Knusle-Jankevica

Šā gada septiņos mēnešos Jelgavā aizturēts 181
velosipēdists alkohola
reibumā, bet kopā par
velosipēda vadīšanas noteikumu pārkāpumiem
noformēti 987 administratīvie protokoli.
Sabiedrībā jau izskanējis, ka
iereibušo velosipēdistu skaita palielināšanās skaidrojama ar to, ka
policisti noformē viltus protokolus,
lai pasargātu autovadītājus. «Divu
gadu griezumā šie skaitļi Jelgavā
ir ļoti līdzīgi, tāpēc nav pamata
domāt, ka notiktu kāda krāpšanās,»
uzskata Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Kārtības policijas
nodaļas Patruļpolicijas dienesta
rotas inspektors Arnis Eglīte. Pērn
septiņos mēnešos aizturēti 195
iereibuši velosipēdisti un sastādīti
928 administratīvā pārkāpuma
protokoli. Arī iereibušo autovadītāju
skaits ir līdzīgs – šogad 102, bet pērn
septiņos mēnešos – 110.
A.Eglīte uzskata – velosipēdisti
apzinās, ka nedrīkst braukt reibumā, tomēr ir gadījumi, kad vienu
cilvēku gada divu laikā trīs reizes
pieķer alkohola reibumā. «Viņi
ir viltīgi un, ieraugot pa gabalu
policijas ekipāžu, lec nost un riteni
stumj,» tā policists, piebilstot, ka, ja
tas no policijas mašīnas nofilmēts,
no atbildības neizbēgt. Alkohola
koncentrācijas pārbaude ir tāda
pati kā autovadītājiem – jāpūš trubiņā –, tomēr ne visi ir ar mieru to
veikt. Esot bijuši arī gadījumi, kad
velosipēdists atsakās no pārbaudes
un tiek vests uz slimnīcu analīžu
veikšanai. Šogad bijis arī viens ceļu
satiksmes negadījums, ko izraisīja
iereibis velosipēdists.
Velosipēdi joprojām ir «gards

kumosiņš» zagļiem, jo, kā uzskata
policijas Jelgavas iecirkņa Kārtības
policijas nodaļas priekšnieks Romans Dikovs, tos ir viegli nozagt
un realizēt, bet grūti atrast. Pērn
Jelgavā par velosipēda zādzību uzsākti 54 kriminālprocesi, bet šogad
līdz 10. augustam – 39. «Nevar gan
teikt, ka velosipēdu zādzību skaits
pieaugtu. Agrāk vienkārši bija mazāk velosipēdu, bet zādzību skaits
proporcionāli bija apmēram tāds
pats kā tagad,» vērtē R.Dikovs.
Galvenais iemesls ir cilvēku paviršā attieksme pret savu īpašumu
un uzskats, ka «ar mani jau tā
nenotiks». Joprojām bieži velosipēdi tiek atstāti nepieslēgti, tāpēc
kļūst par vieglu mērķi. Arī viena no
pēdējām zādzībām pilsētā bija tieši
tāda – velosipēds atstāts nepieslēgts
kādas mājas neslēdzamā kāpņutelpā. «Kamēr velosipēds ir jauns,
īpašnieks vēl kaut cik to pieskata,
bet ar laiku tas piemirstas,» spriež
R.Dikovs, piebilstot, ka vairumam
cilvēku velosipēds pirkts par summu, kas zemāka par simts latiem,
līdz ar to ar laiku kļūst mazvērtīgs.
«Šajā ziņā spilgts piemērs ir nesenā
zādzība no kāpņutelpas. Velosipēds
jau tā bija atstāts bez uzraudzības,
bet, sniedzot tā aprakstu, īpašnieks
norādīja, ka velosipēds ir vecs, pirkts
2008. gadā, kad maksāja 80 latus.»
Zādzību atklāšanu apgrūtina tas, ka lielākoties nozagtie
velosipēdi tiek realizēti citās
pilsētās. Piemēram, šogad policija tikai vienu no nozagtajiem
velosipēdiem atrada Jelgavā,
kādā lombardā. Policija aicina
arī pašus velosipēdu īpašniekus
būt piesardzīgākiem un atbildīgākiem, neatstāt tos bez uzraudzības un, ja iespējams, piefiksēt
velosipēda rāmja numuru un
piereģistrēt transporta līdzekli
CSDD datu bāzē.

Aizklapē trīs apreibinošo vielu
tirdzniecības vietas
 Ilze Knusle-Jankevica
«Agrāk mēs cīnījāmies kā ar
vējdzirnavām – sintētiskās narkotiskās vielas ir dažādas, un
cilvēki tās lieto, lai apreibinātos,
kaut gan tās nav paredzētas ne
smēķēšanai, ne ostīšanai. Tagad
stājušies spēkā Ministru kabineta
noteikumi, kas būtiski papildina
aizliegtu vielu sarakstu,» norāda
Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes priekšnieka palīdze
Ieva Sietniece.
Izmaiņas normatīvajos aktos

spēkā stājās pagājušajā nedēļā,
un policija, veicot operatīvās darbības, jau apturējusi trīs tirdzniecības vietu darbību – viena no
tām atradās pie tirgus, bet divas
– citur pilsētā. Kopumā izņemti
600 iepakojumi sintētisko narkotisko vielu, nozīmēta ekspertīze,
kā arī aizturētas trīs personas.
Policija aicina arī iedzīvotājus
ziņot, ja viņiem radušās aizdomas, ka tiek tirgotas narkotikas,
zvanot pa tālruni 110, 63004200,
63004202, 67014077 (uzticības
tālrunis).

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Tipogrāfija šogad
investē 1,5 miljonus

Jelgavas tipogrāfijā jau trīs nedēļas darbojas jauna astoņu krāsu iespiedmašīna, kas ir daudz
efektīvāka un ļaus palielināt ražošanas apjomus. Viena no pirmajām uz jaunās iekārtas drukāFoto: Ivars Veiliņš
tajām grāmatām būs par Jelgavas mākslinieku Ģedertu Eliasu.
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai modernizētu un
padarītu efektīvāku
ražošanu, Jelgavas tipogrāfija šogad investējusi 1,5 miljonus eiro. Lielākais un
būtiskākais pirkums
ir jauna astoņu krāsu iespiedmašīna, kas
ļauj ietaupīt laiku un
paaugstināt ražošanas produktivitāti un
kvalitāti.
Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Juris Sīlis stāsta, ka
jaunā iekārta loksnes apdrukā
vienlaikus no abām pusēm,
tāpēc būtiski palielinās darba
ražīgums – līdz šim loksne tika
apdrukāta no vienas puses, tā
bija jāņem ārā, jāieliek iekārtā
no jauna un jādrukā uz otras
puses. «Turklāt šī ir pirmā šāda
tipa iespiedmašīna Baltijā ar iebūvētu krāsu kvalitātes kontroles sistēmu. Agrāk materiālus
ņēmām ārā un pārbaudījām drukas kvalitāti, bet jaunajā iekārtā
tā ir iebūvēta, un automātiski
katrai sešpadsmitajai loksnei
tiek pārbaudīts, vai kvalitāte ir
atbilstoša ieprogrammētajiem
uzstādījumiem. Tādējādi tiek

pārbaudīts, vai visai tirāžai
ir vienāda kvalitāte,» skaidro
J.Sīlis, piebilstot, ka tas ļaus uzņēmumam turpināt jau iesākto
attīstību krāsu kvalitātes kontrolē, kā arī krietni samazināt
pasūtījumu izpildes laiku. Līdz
ar to pieaugs arī Jelgavas tipogrāfijas konkurētspēja vietējos
un eksporta tirgos.
J.Sīlis norāda, ka poligrāfija
ir nozare, kurā nemitīgi nepieciešami ieguldījumi, jo iekārtas
ir jāatjauno. «Mūsu pamata
virziens ir grāmatu iespiešana,
un pirms kāda pusotra gada
tieši šajā segmentā mums sāka
pietrūkt jaudas un nācās meklēt
risinājumus. Apmēram gadu
meklējām investīciju iespējas
un atbilstošu iekārtu, ko beigās
atradām Vācijā – atvedām to no
Heidelberga rūpnīcas demonstrāciju zāles,» stāsta uzņēmuma
vadītājs, piebilstot, ka šogad
veikti arī citi ieguldījumi. Piemēram, vēl plānots iegādāties
lokšņu laminēšanas iekārtu,
kuras cena ir ap 60 000 eiro. Tā
Jelgavā varētu būt pēc divarpus mēnešiem. Visas iekārtas
tiek iegādātas par uzņēmuma
resursiem, nepiesaistot ES finansējumu. J.Sīlis norāda, ka
nebija attiecīgu programmu,
kas ļautu iegādāties iekārtas,

tomēr, piesaistot ES naudu,
uzņēmums apmāca darbiniekus,
tostarp strādāt ar jauniegādāto
iespiedmašīnu.
Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs lēš, ka investīcijas ļaus
palielināt tipogrāfijas ražošanas jaudas par 50 procentiem.
Šogad tipogrāfija vidēji mēnesī
saņēmusi ap 300 pasūtījumu,
un plānotais pieaugums ir par
10 – 15 procentiem, salīdzinot
ar pagājušo gadu. «Grāmatu
ražošanas jomā vislielākais pieaugums vienmēr ir gada otrajā
pusē, kad tiek drukātas mācību
grāmatas, tas ir arī izstāžu laiks
un Ziemassvētki,» tā J.Sīlis.
Apmēram puse produkcijas
tiek eksportēta, un visvairāk
pasūtījumu tiek saņemts no
Vācijas, Somijas un Krievijas.
Nosaukums:
SIA «Jelgavas tipogrāfija»
Apgrozījums 2011. gadā (Ls):
4,14 milj.
Peļņa 2011. gadā (Ls):
235 000
Darbinieki: 110
Investīcijas 2012. gadā:
1,5 miljoni eiro
Eksports: uz Vāciju, Somiju,
Krieviju, Franciju, Holandi,
Zviedriju, Norvēģiju, Lietuvu,
Igauniju, Spāniju

Stāvlaukumu pie Sociālo lietu pārvaldes jau izmanto
 Ilze Knusle-Jankevica

Stāvlaukums pie Sociālo lietu pārvaldes ēkas
Pulkveža O.Kalpaka
ielā 9 ir nobruģēts
– gan pārvaldes darbinieki, gan klienti to
jau izmanto. Tiesa,
vēl palikušas dažas
«astītes».
«Mēs visi esam priecīgi, ka
beidzot ēkai ir ērta piekļūšana.
Un īpaši svarīgi tas ir mūsu
klientiem ar invaliditāti,» tā
pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne.
Jāpiebilst, ka stāvlaukumā automašīnām ir 57 vietas, tostarp
četras – cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām.
Laukuma izbūvēšanu koordinēja pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība». Tās ve-

cākā projektu vadītāja Daina Done informē, ka projekta
«Autostāvlaukums Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9, Jelgavā» gaitā
tiek arī uzstādīta inteliģentās
transporta uzskaites sistēma.
«Laukumā būs ierobežots stāvēšanas ilgums – pie katras no
abām laukuma iebrauktuvēm
būs divas kameras, kas fiksēs
gan iebraucošo, gan izbraucošo
transporta līdzekļu numurus. Ja
atvēlētais laiks – divas stundas
– tiks pārtērēts, Pašvaldības
operatīvās informācijas centrs
saņems signālu, bet tālāk šī
informācija tiks nodota Pašvaldības policijai,» stāsta D.Done,
uzsverot, ka šī sistēma tiks
ieviesta, lai stāvlaukumu neizmantotu cilvēki no malas,
tādējādi liedzot iespēju piekļūt
pārvaldes klientiem.
Vēl jāiestāda koki, bet, tā

kā šobrīd koku stādīšanai nav
piemērots laiks, uzņēmums iesniedzis garantijas vēstuli, kurā
apņēmies to izdarīt septembra

Pie Sociālo
lietu pārvaldes
ēkas Pulkveža
O.Kalpaka ielā
9 izveidots
plašs stāvlaukums ar 57
vietām. Pēdējie
darbi – apzaļumošana
– tiks pabeigti
tikai oktobrī,
bet pārvaldes
darbinieki un
klienti to jau
izmanto.
Foto: Ivars
Veiliņš
otrajā pusē. Starp stāvlaukumu
Saskaņā ar iepirkuma rezulun ielu tiks iestādītas asto- tātu stāvlaukuma ierīkošanas
ņas parastās kļavas ‘Faasen`s darbus veic CBS «Igate» par
Black’.
118 909,12 latiem.
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Īsi
 Jelgavnieka TDA ansambļa
«Lielupe» dejotāja Vladimira
Šinkarenko draugi lūdz palīdzību puisim un viņa ģimenei,
ziedojot rehabilitācijai, lai Vladimirs atgūtu spēju kustēties,
runāt un ātrāk atveseļotos.
Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas
Jaunatnes nodaļas vadītājs Māris
Liscovs stāsta, ka 27. jūnija nakts
24 vecajam jelgavniekam beidzās
traģiski – viņš Rīgā, Peldu ielā, pie
naktskluba «HHC», tika piekauts,
pēc kā ar smagām traumām nogādāts Gaiļezera slimnīcā. Puisis ir
pamodies pēc komas, taču nerunā
un nekustas. Šobrīd draugi lūdz
jelgavniekus palīdzēt savākt naudu Vladimira rehabilitācijai, kā arī
videoierakstā atpazīt cilvēkus, kuri
tajā vakarā bija notikuma aculiecinieki. Video iespējams noskatīties
http://ej.uz/vladimirs. Ziedojumus
var pārskaitīt Vladimira mammai
– saņēmējs: Velta Šinkarenko; konta Nr.: LV83HABA000130A215791;
personas kods: 130360 – 10028;
mērķis: Ziedojums Vladimira Š.
ārstniecības un rehabilitācijas
pasākumiem.
 24. augustā pulksten 10 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33 notiks
pirmā Jelgavas Pensionāru biedrības biedru kopsapulce jaunajā
mācību gadā. Plānots muzikāls
sveiciens, mūža biedru, goda
biedru un juridisko biedru sveikšana, darba plāna apspriešana un
pierakstīšanās interešu grupās,
informē biedrības vadītāja Marija
Kolneja.
 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā 1. novembrī
notiks seminārs «Eiropas Savienības atbalsts uzņēmējdarbības
uzsākšanai». Ikviens jaunais vai
potenciālais uzņēmējs, kuru interesē gūt biznesa ideju ģenerēšanas
prasmes, zināšanas par komandas
veidošanu, iemaņas biznesa attīstības scenāriju izstrādē, izpratni par
biznesa plānu izstrādi ES finansējuma pieteikuma sagatavošanai,
prasmi analizēt biežāk pieļautās
kļūdas ES finansējuma pieteikumos, informāciju par ES atbalsta
struktūrām un instrumentiem Latvijā, aicināts pieteikties līdz 29.
augustam pa tālruni 63012155,
63012169 vai e-pastu: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
 Valsts policija nedēļas nogalē
rīkoja reidu ceļu satiksmes uzraudzības jomā Zemgales reģionā. Jelgavā tika pārbaudīta 91
automašīna un par dažādiem
pārkāpumiem sastādīti 13 administratīvā pārkāpuma protokoli.
Jelgavā reida laikā tika aizturēti trīs
velosipēdisti alkohola reibumā, fiksēti divi gadījumi, kad automašīna
tiek vadīta bez vadītāja apliecības,
viens gājēju/velosipēdistu pārkāpums un viens gadījums, kad
automašīnā netika lietota drošības
josta, bet lielākā daļa bijuši atļautā
braukšanas ātruma pārkāpumi.
 Raiņa ielā uzstādīta simboliska piemiņas zīme vietā, kur vēsturiski pilsētas valnī atradušies
Mazie vārti iekļūšanai pilsētā.
Kā liecina Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja sagatavotā informācija, par pilsētas
vaļņa esamību liecina vēsturiskās
kartes un gravīras. Valnis tika
uzbūvēts 17. gadsimta vidū, kad
tika rakts Jēkaba kanāls no Svētes upes līdz Driksai. 1659. gada
karte liecina, ka valnis ir uzbērts
un satiksme tiek nodrošināta pa
četriem vārtiem: Lietuvas, Dobeles,
Ezera, Mazajiem, kas kartē ir fiksēti
kā vaļņa galvenie vārti. Mainoties
laikiem, pilsētas aizsargvalnis
zaudēja savu nozīmi – tas kļuva arī
par traucēkli pilsētas būvattīstībai,
tādēļ 19. gadsimta pirmajā ceturksnī tika pieņemts lēmums par vaļņa
nojaukšanu. Ezeru vārtu zīme ir
uzstādīta Uzvaras ielā netālu no
pilsētas tirgus, bet Dobeles vārti
iezīmēti pie Dobeles ielas vecpilsētas kvartālā.

Ilze Knusle-Jankevica
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«Optima 1» lielākais pluss – prasme
strādāt ar bērniem
 Ilze Knusle-Jankevica

Iestāde, kuru jelgavnieki joprojām sauc par bērnu poliklīniku,
jau 15 gadus – no 1997. gada,
kad Latvijā tika ieviesta ģimenes ārstu institūcija, – ir medicīnas centrs, kurā pakalpojumi
pieejami gan bērniem, gan
pieaugušajiem. Pieaugušie,
tāpat kā bērni, te var apmeklēt
dažādus speciālistus vai pierakstīties pie kāda no četriem
ģimenes ārstiem, un šobrīd ap
30 procentu no visiem apkalpotajiem pacientiem ir pieaugušie. «Sabiedrībā joprojām valda
stereotips, ka mēs pieņemam
tikai bērnus, bet tā nav,» uzsver
pašvaldības kapitālsabiedrības
«Optima 1» valdes locekle Ingrīda Budrēvica, par iestādes
galveno trumpi gan minot tieši
speciālistu prasmi strādāt ar
bērniem.
Medicīnas iestāde, kas tautā pazīstama
kā bērnu poliklīnika, savā pastāvēšanas laikā nomainījusi trīs atrašanās vietas – bijusi
Viestura, Jāņa Asara un kopš 1960. gada
atrodas Raiņa ielā –, savulaik darbojusies
kā Jelgavas centrālās slimnīcas nodaļa,
bet nu jau 19 gadus ir patstāvīga iestāde
– medicīnas centrs «Optima 1». Centra
personāls ar atrašanās vietu ir apmierināts.
«Mēs savu māju mīlam, jo tā ir gabaliņš no
vecās Jelgavas – šī ir vienīgā nenodegusī
pilsētas daļa,» vēsturē ieskatās medicīnas
centra vadītāja. Viņa stāsta, ka kādreiz
Raiņa ielas rajonā, kur
atrodas «Optima 1», bija
privātmājas, bet kara
laikā tagadējā centra ēkā
bija Zemgales komandantūra, kas vēlāk kļuva
par dažādu valsts iestāžu
mājvietu.
Medicīnas centra remontdarbos un jaunu
mēbeļu iegādē nemitīgi tiek ieguldīts, jo,
kā uzskata I.Budrēvica, videi ir jābūt sakārtotai un patīkamai. Tomēr pacienti to
ne vienmēr novērtē – krēsli tiek aprakstīti,
sabojāti, sienas apķēpātas, nozagts pat
sienas pulkstenis koridorā. «Gan savai, gan
pacientu ērtībai bijām uzlikuši ārdurvīm
siltā gaisa aizkaru, bet nācās to noņemt, jo
nevaram izkontrolēt apmeklētājus – telpas
mums ir plašas un gaiteņi līkumoti,» tā
vadītāja. Viņa piebilst, ka vislielāko robu
budžetā iecērt apkure – pagājušajā ziemā
atsevišķos mēnešos par to maksāts pat
3500 latu. «Esam no tiem, kam apkuri
pirmajiem pieslēdz un pēdējiem atslēdz, ir
nācies kurināt arī jūnijā, bet nekurināt mēs
nevaram – te nāk bērni, zīdaiņi un viņiem
ir jāizģērbjas.»

higiēnista, kura pakalpojumi arī ir pieejami
centrā «Optima 1».
Uz jautājumu, vai un kā «Optima 1» izjūt
konkurenci, jo Jelgavā ir arī poliklīnika,
slimnīca un dažādas ārstu privātprakses,
I.Budrēvica norāda, ka katrai iestādei jau ir
savs pacientu loks un lielākais konkurents
tomēr šoreiz ir Rīgas tuvums. «Lielākoties
pacientus mums atņem Rīga, jo kas tas
ir – pusstundā aizbraukt ar mašīnu uz
Rīgu? Sabiedrībā valda stereotips, ka tur
ir profesionālāki ārsti un kvalitatīvāki
pakalpojumi, kaut gan mēs visi mācāmies
visu mūžu,» tā viņa. Pēc kolēģu teiktā
viņa zina stāstīt, ka pilsētās, kas atrodas
tālāk no Rīgas, pacienti ir gatavi maksāt
vairāk, lai tikai viņiem nebūtu jābrauc uz
galvaspilsētu, jo viņi apzinās, ko nozīmē Ingrīda Budrēvica pašvaldības kapiceļā pavadītais laiks.
tālsabiedrību medicīnas centru «Optima 1» vada no 1986. gada. «Mūsu
Daudziem vienīgā darba vieta
kolektīvs ir saliedēts un draudzīgs,
Šobrīd «Optima 1» ir 39 darbinieki, no un mēs esam vieni no retajiem, kas
kuriem četri ir ģimenes ārsti ar pediatra joprojām kopā svin Ziemassvētkus
sertifikātu un 14 – ārsti speciālisti. Dau- ar Ziemassvētku vecīti. Divreiz gadā
dziem no viņiem šī ir pirmā un vienīgā dodamies arī izpētes ekskursijā pa
darba vieta, un medicīnas centra vadītāja Latviju,» tā viņa. Foto: Anna Būmane
savu komandu vērtē kā profesionālu un ļoti
zinošu. «Varu tikai pabrīnīties par šodienas Aizbraucēji novērtē mūsu medicīnu
Lai gan rinda medicīnas centrā ir pastāmāmiņu tendenci veselības jautājumus
apspriest internetā, forumos. Viņas vārās vīgi un pacientiem uz pakalpojumu nākas
savā sulā, saklausās dažādus un bieži arī gaidīt, arī te jūtami aizbraucēji. «Mēs jau
muļķīgus padomus tā vietā, lai aizietu pie to ļoti labi redzam, jo vecāki, dodoties
speciālista un savu jautājumu uzdotu vi- prom, izņem bērnu potēšanas pases,» tā
ņam,» tā I.Budrēvica. Piemēram, viena no I.Budrēvica, norādot, ka iezīmējas divas
vairāk apspriestajām tēmām esot plakanā tendences – no Latvijas aizbrauc bērni,
pēda, ko mammas sākot meklēt vēl nestai- kuriem jāuzsāk skolas gaitas, un pamatskogājošiem mazuļiem – tādus jautājumus las absolventi. Tomēr, ja ģimene atgriežas
nereti nākas dzirdēt «Optima 1» ķirurģei Latvijā, atgriežas arī pie saviem ārstiem
«Optima 1». «Un tad viņi vairs nekonfliktē,
dakterei Ārijai Ozoliņai.
Arī «Optima 1» sa- bet pacietīgi sēž un gaida savu kārtu, jo, paskaras ar visā nozarē bijuši ārzemēs, saprot, ka nekur jau nekas
esošo problēmu – kadru nenotiek uz «galdiņ, klājies!»,» tā valdes
novecošanu: jaunu ārstu locekle, piebilstot, ka reizēm pacienti tik ļoti
nav, medmāsu trūkst. ieciklējas uz to, ka viņiem viss pienākas, ka
«Kādreiz mēs bijām Rī- nerēķinās ar citiem.
gas poligons – pie mums
pēc institūta beigšanas Cer uz e-medicīnu
«Optima 1» ar cerībām gaida jaunās edarbā sūtīja jaunos speciālistus. Tad bija arī liela medicīnas sistēmas ievešanu valstī, jo tas
kadru mainība, bet tagad jaunus speciālis- būtiski atvieglotu darbu, piemēram, klienta
tus grūti piesaistīt. Iespējams, tas ir tāpēc, slimības vēsture būtu pieejama elektroniski
ka par ārstu jāmācās tik ilgi un jaunie pa vienotā programmā un katrs ārsts to varēto laiku pierod pie dzīves Rīgā. Savukārt tu apskatīt, arī recepšu aprite starp ārstu
medmāsas darbs ir grūts, jo sevišķi ar un aptieku notiktu elektroniskajā vidē.
Tāpat ārsti ir neizpratnē par lielo bibērniem un nervoziem vecākiem,» vērtē
rokrātiju un to, ka gandrīz par katru
centra vadītāja.
kavējumu bērndārzniekam un skolēnam
ir nepieciešama ārsta zīme. «Mūs vienkārPopulārs arī mīts
ši nobombardē ar izziņām! Skolā izziņa
par alerģiju un hiperaktivitāti
Vēl mūsdienu informācijas laikmetā vajadzīga par vienu prombūtnes dienu,
daudzas mammas pieņem un turas pie bērnudārzā – par trim. Tad vēl vajadzīga
mīta par dažādām alerģijām un bērnu izziņa, ka bērns drīkst uzsākt mācības,
hiperaktivitāti, bet dakterei Budrēvicai ir bet tas taču ir smieklīgi, jo pat tad, ja ārsts
cits izskaidrojums. «Lielākoties vainīgs ir uzrakstīs, ka nevar, no tā diez vai kas maiveikals, jo īstās pārtikas alerģijas ir tikai nīsies. Tas viss atņem laiku ārstēšanai,»
četri procenti, bet 96 procentos gadījumu stāsta ārste, uzsverot, ka ir vairāk jāuzticas
bērniem alerģiskās reakcijas izraisa saldu- vecākiem. «Piemēram, Dānijā ir noteikts
mi, kas ir ļoti sliktas kvalitātes, ar dažādām dienu skaits gadā, cik cilvēks drīkst slimot,
ķīmiskām krāsvielām. No tiem bērni kļūst un viņam, ja iekļaujas limitā, neprasa nenervozi un uzbudināti, un to var saprast kādas zīmes, bet pie mums pat par vienu
– atliek paskatīties uz mēli, rokām, lai dienu neuzticas!»
Neskatoties uz darba grūtībām, visliesaprastu, kas nonāk bērna organismā, jo,
kāda ir āda, tāda ir arī gļotāda. Jā, zefīri ab- lākais prieks ārstiem ir par to, ka viņu
sorbē kaitīgās vielas, bet kur tad šodien var pacienti izaug un joprojām turpina nākt uz
atrast kvalitatīvu, no dabīgām izejvielām centru jau ar saviem bērniem. «Pirmkārt,
gatavotu zefīru vai marmelādi?» tā ārste. tā ir iespēja redzēt sava darba augļus, it
Nervozitāti vairo televizors un dators, īpaši ar tā saucamajiem problēmbērniem.
bet sekas ir lēnāka runas attīstība, un te Bet, otrkārt, iedzimtība ir pāri visam – pat
ir darbs logopēdam. «Skatoties televizoru, zobi bojājas vienādi,» tā I.Budrēvica.
neveidojas dialogs, jo ar televizoru jau
nerunā!» uzsver I.Budrēvica, kura pēc
«Optima 1» pakalpojumi
profesijas ir pulmonologs. Viņa norāda, ka • Zobārstniecība (arī zobu higiēnists)
kādreiz, kad pa televizoru nebija ko skatī- • Rehabilitācijas nodaļa (pieejami arī psihologa pakalties, vecāki ar bērniem pavadīja vairāk laika pojumi, Bobota terapija, masāža, fizioterapeits, logopēds,
un devās garās pastaigās. Oponējot bieži fizikālā terapija)
dzirdētajai frāzei, ka bērns ir nevaldāms • Laboratorija
un visu laiku tikai ārdās un skrien, ar viņu • Staru diagnostikas nodaļa
jau nekur nevar aiziet, speciāliste iesaka • Ķirurgs (ortopēds, arī mājas aprūpe)
iet tik tālu pa mežu, kamēr bērns piekūst, • Procedūru kabinets (vakcīnas, mājas aprūpe u.c.)
vai iesaistīt viņu loģiskās un mērķtiecīgās • Bronhiālās astmas kabinets (plaušu izmeklējumi, ādas
sporta aktivitātēs. «Tas, kas laužas ārā proves alerģiju noteikšanai, inhalatoru noma)
• LOR
no bērna, ir neproduktīvā, neizmantotā
• Funkcionālā diagnostika (kardiogrāfija u.c.)
enerģija, un mežs ir vispiemērotākā vieta • Okulists
tās izlikšanai.»

25 – 30 procenti
medicīnas centra
«Optima 1» pacientu ir pieaugušie.

Jācīnās ar Rīgu

Savukārt konkurētspējas celšanai jāseko
līdzi jaunākajām tendencēm medicīnā un
regulāri jāatjauno aparatūra, kas arī tiek
darīts. «Viena no jaunākajām iekārtām,
ko iegādājāmies, ir dators redzes izmeklējumiem. Agrāk zīdaiņu redzi pārbaudīja,
izmantojot lineālu un grabošu mantiņu,
uz kuru bija jāskatās, bet jaunā iekārta
ļoti atvieglo darbu un pašu procesu, jo visi
pārbaužu rezultāti tiek fiksēti uz ekrāna,»
stāsta centra valdes locekle. Tāpat rentgena
nodaļā iegādāts ultrasonogrāfijas aparāts,
ko var izmantot arī zīdaiņu galvas izmeklējumiem, un arī stomatoloģijas kabinetā ir
jauna aparatūra. «Medicīna iet uz priekšu,
aparatūra kļūst modernāka – nav vairs
biedējošās dūkoņas, kas varbūt iespiedusies
daudzu atmiņās. Un mūsu zobārstes Dace
Taube un Gaida Kancēviča prot apieties
ar jebkuru bērnu – ja kādam vēl ir bail
no zobārsta, tad vecāki paši savu atvasi ir
sabaidījuši,» pārliecināta I.Budrēvica. Viņa
norāda, ka daudzi vecāki joprojām nezina,
ka valsts katram bērnam no divu gadu
vecuma apmaksā vienu vizīti gadā pie zobu

«Man nekutēja, nesāpēja un bail arī nebija,» saka piecgadīgais
Aleksis Renārs Uļevičs,
kuram tika veikta
kardiogramma. Zēna
vecvecmamma stāsta,
ka viņš ir ļoti slimīgs un
alerģisks un mājās dzīvo
vairāk nekā iet dārziņā,
tāpēc ārste nosūtījusi
pārbaudīt sirsniņu. Medmāsa Renāte Dzirkale ne
tikai veic kardiogrammas, bet strādā arī
procedūru kabinetā, kur
nodrošina vakcinācijas,
injekcijas, un dodas pie
pacientiem uz mājām,
ja kādam nepieciešama
mājas aprūpe.

Dīvs Rihards septembrī ies 1. klasē,
tāpēc, lai uzlabotu
stāju un nostiprinātu muguras
muskulatūru, viņš
apmeklē ārstniecisko vingrošanu. Viņam pievienojusies
arī vecākā māsa
Klinta Madara,
kura daudz laika
pavada sēžot. «Pēc
tam jau vajadzēs
vingrot pašiem, un
mājās bariņā būs
vieglāk,» piebilst abu bērnu mamma Līga. Viņa «Optima 1» izvēlējusies
tāpēc, ka maijā, kad gribēja bērnus uz nodarbībām pierakstīt, visātrāk to
varēja tieši šajā iestādē – citur piedāvāts tikai septembrī.
14 gadus vecais Artūrs ir
no tiem, kuri pie zobārsta
labprātāk neietu, tomēr
puisis turas godam.
Zobārste Gaida Kancēviča norāda, ka bailes no
zobārsta var piemeklēt
kā bērnu, tā pieaugušo
– tas ir atkarīgs no katra
cilvēka, turklāt esot arī
tādi, kam bailes uzdzen
zobārsta krēsls vien.
Tāpat, runājot par nepieciešamību mierīgi sēdēt,
ārste saka, ka ir bērni, kas
triju gadu vecumā jau sēž
vieni paši, ir tādi, kam pusaudža vecumā jātur roka, un ir arī pieaugušie, kuri
nevar krēslā nosēdēt mierā. Tomēr galā tikt var ar jebkuru – vajag tikai runāt.
Acu ārste Inta Skutele stāsta,
ka jaunā aparatūra – refrakto
metrs –, kas paredzēta bērniem līdz divu gadu vecumam,
būtiski atvieglo darbu, turklāt
šādi viena mazuļa izmeklēšanai
nepieciešams īsāks laika sprīdis.
Lai veiktu redzes pārbaudi gadu
un deviņus mēnešus vecajam
Martinam, pagāja vien pārdesmit sekundes. «Pluss ir arī tas,
ka ar šo ierīci redzes pārbaudi
var veikt no attāluma – apmēram metra –, bet lineāls bija
jāliek klāt pie sejas, un daži
bērni nobaidījās,» tā daktere,
piebilstot, ka iekārta ļauj noteikt tuvredzību, tālredzību, astigmātismu, vai
acs nešķielē, zīlītes diametru un citus parametrus.
Daktere Ārija Ozoliņa ir vienīgā bērnu ķirurģe Jelgavas
apkaimē un «Optima 1»
strādā jau no 1974. gada.
«Bērnu ķirurģijā ir tāds
postulāts – galvenais darbs
ir ar vecākiem. Tas ir tāpēc,
ka vecāki visu grib zināt, reizēm runā pretī, bet reizēm
viņi ir jāaudzina. Kāpēc?
Tāpēc, ka lielākoties pie manis nonāk bērni ar dažādām
traumām – apdegumiem,
lūzumiem, galvas traumām. Un tieši vecāki var pasargāt savus bērnus,» uzskata speciāliste. Forsmažors gadījies arī trīsgadniekam Kristianam, kurš nokritis,
braucot ar riteni, bet viņam bijušas brilles, kas saplīsušas, un nu pierē pušums.
Kamēr daktere un māsiņa maina apsēju, puika plati smaida un beigās tiek pie
krāsaina plākstera – tāds pienākoties tikai pašiem labākajiem pacientiem.
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Sveikti jūnija un jūlija labākie

Par sasniegumiem
jūnijā un jūlijā sveikti Jelgavas sportisti.
Jūnijā kanoisti Gatis
Pranks un Romans
Astapovs labi nostartēja Eiropas čempionātā, peldētājas
Gundega Jankovska, Zane Tīrumniece,
Vineta Mežaraupe, Agnese Bikoviča un
Lāsma Klabata izcīnīja medaļas Latvijas
čempionātā, Latvijas junioru čempionātā
par sevi atgādināja smaiļotāji Marks Ozolinkevičs, Karīna Laure un Rūdolfs Nartišs
un vieglatlētes Viktorija Simoņenko, Ilona
Bitela un Jeļizaveta Osovija. Savukārt jūlijā
labs starts Eiropas junioru un U-23 čempionātā smaiļošanā un kanoe airēšanā Elīnai
Ēdolei, M.Ozolinkevičam un K.Laurei.

sports

Gatavojas Latvijas čempionātam Notiks strītbola 2. posms
No 24. līdz 26. augustam Limbažos notiks
Latvijas čempionāts smaiļošanā un kanoe
airēšanā. Lai labāk tam sagatavotos, jelgavnieki pārbaudīja spēkus pilsētas čempionātā,
kurš šoreiz aizvadīts bez lieliem pārsteigumiem. Smaiļošanā vieniniekos 200 metros
uzvarēja Mārtiņš Upītis no kluba «KC», otrais
– viņa kluba biedrs Jānis Geidāns, bet bronzas godalga šoreiz Markam Ozolinkevičam
no BJSS. Kanoe airēšanā 200 metros uzvarēja Gatis Pranks, otrais – Antons Knesis, trešais
– Gints Pele («KC»). Smaiļošanā meitenēm
200 metros pirmā bija Lāsma Zaķīte, otrā
– K.Laure, trešā – Aina Tomsone. Vēl sportisti
sacentās arī divniekos un četriniekos, turklāt
smaiļošanā vienā laivā kāpa gan puiši, gan
meitenes. Visi rezultāti apskatāmi portālā
www.jelgavasvestnesis.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
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29. augustā pulksten 18 pie Jelgavas
Sporta halles notiks Jelgavas strītbola čempionāta 2. posms. Pieteikšanās – sacensību
dienā 30 minūtes pirms sacensībām.
Komandā trīs spēlētāji un trīs rezerves
spēlētāji. Sacensības notiek četrās grupās:
meitenes (līdz 16 gadiem), jaunietes (17
gadi un vecākas), zēni (līdz 16 gadiem),
jaunieši (17 gadi un vecāki). Arī šoreiz būs
soda metienu konkurss līdz pirmajai kļūdai.
Pavisam būs trīs kārtas. Pirmajā uzvarēja
«Armet» (jaunieši)
un «FZ» (jaunietes),
soda metienos – Jānis Bērziņš un Zane
Bērziņa. Noslēguma kārta notiks 9.
septembrī ZOC.

Risināsies beisbola turnīrs

25. un 26. augustā bijušās
RAF rūpnīcas futbola laukumā blakus veikalam «Krauta» norisināsies beisbola
turnīrs «Hercoga kauss», kas
vienlaikus būs arī Latvijas
čempionāta pēdējais un
izšķirošais posms. Spēles
sāksies pulksten 11. Šobrīd pirmo no otrās un
trešo no ceturtās vietas šķir tikai viens punkts,
un tas nozīmē, ka ikvienai komandai ir iespēja
kļūt par čempioniem. Par Hercoga kausu
sacentīsies «Rīgas lauvas», «Rīga Diamonds/
LU», BK «Sigulda», «Jelgavas hercogs», «Baldones beisbola baroni». Sacensību pirmajā
dienā tiks noskaidrotas komandas, kas otrajā
dienā turpinās cīņu par Hercoga kausu. Pērn
to ieguva «Jelgavas hercogs».

Paraolimpiskajās spēlēs debitēs
«cerībnieks» Dmitrijs Silovs
 Ilze Knusle-Jankevica

Vakar uz Londonu, kur no
29. augusta līdz 9. septembrim notiks paraolimpiskās
spēles, devusies Latvijas
delegācija – septiņi sportisti,
treneri, atbalsta personāls.
Starp viņiem ir arī Jelgavas
invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba «Cerība»
pārstāvis Dmitrijs Silovs
– tāllēcējs, kuram šīs būs
pirmās paraolimpiskās spēles. Viņa starts paredzēts 5.
septembrī pulksten 21.10
pēc Latvijas laika.
Kluba vadītāja Ruta Kļaviņa norāda,
ka Dmitrijs paraolimpiskajām spēlēm
kvalificējies, izpildot A normatīvu un
šovasar Eiropas čempionātā iegūstot
4. vietu – Dmitrijs aizlēca 5,08 metrus.
Par Eiropas čempionu kļuva sportists
ar rezultātu 6,14 metri, savukārt
piekto vietu no Dmitrija šķīra vien divi
centimetri. «Dmitrijs ir stabils un šajā
sezonā pasaules reitingā ir ceturtais,»
piebilst R.Kļaviņa. Dmitrijs ir sestais
«cerībnieks», kurš piedalīsies paraolimpiskajās spēlēs. «Arī uz iepriekšējām paraolimpiskajām spēlēm biju
izpildījis kvalifikācijas normatīvus,
bet tik un tā netiku – Latvijai bija
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija»
pārdod izsolē kustamo mantu.
1. Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads,
nosacītā cena un atrašanās vieta:
– automašīna «VW TRANSPORTER» (mikroautobuss),
1989. gada izlaidums, nosacītā cena Ls 240, Mazais
ceļš 3, Jelgava;
– automašīna «VW TRANSPORTER» (mikroautobuss),
1995. gada izlaidums, nosacītā cena Ls 540, Mazais
ceļš 3, Jelgava.
2. Izsoles noteikumu saņemšana: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 1. stāvā,
11. kabinetā, darba dienās: pirmdienās no pulksten 8
līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8 līdz
17, piektdienās no 8 līdz 14, pusdienas pārtraukums no
pulksten 12 līdz 13, vai elektroniski Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas mājas lapā www.policija.jelgava.
lv, sadaļā «Publiskie iepirkumi».
3. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Mazajā ceļā
3, Jelgavā, iepriekš sazinoties pa tālruni 29629306
(Biruta Ribaka).
4. Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 1. stāvā, 11. kabinetā,
līdz 2012. gada 7. septembra pulksten 10.
5. Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un
tā iemaksas kārtība: 10% apmērā no izsolāmās
kustamās mantas nosacītās cenas. Pārskaitījums
uz norēķinu kontu Nr.LV09UNLA0008010130566,
saņēmējs – pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas
pašvaldības policija», a/s «SEB banka» Jelgavas
filiāle, kods UNLALV2X, ar norādi «Izsolāmās mantas
nodrošinājums».
6. Izsoles laiks un vieta: 2012. gada 7. septembris
pulksten 10 Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā
Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 1. stāvā, 4. kabinetā (zālē).
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins
septiņu dienu laikā no izsoles dienas.

piešķirts maz kvotu. Un tad rokas Pārējos izsvītro
mazliet nolaidās, bet tagad esmu ļoti
Uz olimpiādi cerēja tikt vēl citi «cepriecīgs, ka tomēr esmu iekļuvis ko- rībnieki», tomēr svītru viņu sapņiem
mandā,» tā Dmitrijs.
pārvilka organizatoriskas izmaiņas.
Proti, vairākās disciplīnās tika apvieIekšā atspere
notas sporta klases, un sportista uzrāDmitrijs ir dzimis 1989. gadā un dītais rezultāts pēc noteiktas formulas,
nāk no Krāslavas. Jau no bērnības kur katrai sporta klasei ir attiecīgs
viņš slimo ar bērnu cerebrālo trieku. koeficients, tiek pārvērsts punktos.
R.Kļaviņa puisi pirmo reizi ievēro- «Mūsu Edgars Bergs Eiropas čemjusi, kad viņam bija 14 gadi. «Toreiz pionātā disku aizmeta 44,30 metrus,
Murjāņos notika ziemas sacensības bet apvienotajā klašu grupā pasaules
vieglatlētikā, un viņš bija atbraucis reitingā ierindojās tikai 16. vietā, kaut
no Krāslavas. Jau tad ievēroju, ka gan savā klasē viņš ir pārliecinošs līdeviņš forši skrien, lec – viņam iekšā ir ris. Un uz Londonu tika tādi, kas met
atspere,» stāsta «Cerības» vadītāja. tikai mazliet pāri 30 metriem,» stāsta
Tad sācies grūts darbs. Lai pārlieci- R.Kļaviņa. Vēl šajās spēlēs atsevišķām
nātu Dmitrija mammu un Krāslavas sporta klasēm kādas disciplīnas vientrenerus, ka puisim vajag nopietni kārši izņemtas no programmas, tāpēc
trenēties. «Sazvanīju Krāslavas sporta arī Pekinas spēļu sudraba medaļnieks
skolas treneri Innu Radeviču, olimpie- lodes grūšanā E.Bergs šogad uz parates Inetas Radevičas mammu, bet viņa olimpiskajām spēlēm netika. Līdzīgi ir
teica, ka viņai nav pieredzes darbā ar arī Ingrīdai Priedei – arī viņas klasei
invalīdiem. Iebildu, ka patiesībā nav lodes grūšana un diska mešana no
tik traki, kā varētu šķist, un pārlie- programmas izņemta, atstājot Eiropas,
cināju viņu pieņemt Dmitriju grupā Pasaules čempionātu un paraolimpisko
ar veselajiem,» atceras R.Kļaviņa. spēļu medaļnieci aiz borta. Un, lai gan
Paralēli tam Ruta vienmēr aicinājusi D.Silovs pasaules reitingā šobrīd šķēpa
Dmitriju piebiedroties «cerībniekiem» mešanā ir līderis, Londonā šķēpu viņš
dažādās sacensībās. «Ar savu vanaga nemetīs – arī tas izņemts no sacensību
aci redzēju, ka tajā puisī kaut kas programmas. «Ļoti ceram, ka pēc Lonir.»
donas tiks ieviestas izmaiņas, lai nāNu jau četrus gadus Dmitrijs trenē- kamā gada svarīgākajam notikumam
jas «Cerībā».
– pasaules čempionātam, kas notiks
2013. gada jūlijā Francijā – mēs varētu
sagatavoties godam,» tā R.Kļaviņa.
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» atkārtoti pārdod
rakstiskā izsolē kustamo mantu.

1. Izsolāmā manta – 2 (divas) izsoles daļas:
1.1. daļa Nr.1 «Automašīna «FORD MONDEO», 2003. gada
izlaidums, valsts reģistrācijas Nr.ET 7035»;
1.2. daļa Nr.2 «Automašīna «FORD MONDEO», 2003. gada
izlaidums, valsts reģistrācijas Nr.EU 8147».
2. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPA «Pilsētsaimniecība»
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 2. stāvā, 6. kabinetā,
vai JPPA «Pilsētsaimniecība» mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļas «Iepirkumi» apakšsadaļā «Izsole».
3. Izsoles dalībnieki pirms izsoles var apskatīt izsoles
daļas dabā līdz 6. septembrim, iepriekš sazinoties ar JPPA
«Pilsētsaimniecība» saimniecības pārzini Kristīni Krūzi,
tālrunis 63026496, 26016003.
4. Piedāvājumu reģistrācija, izsoles laiks un vieta:
4.1. izsoles rīkotājs pieņem un reģistrē piedāvājumus,
kas saņemti līdz 2012. gada 7. septembra pulksten 10,
iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu: JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a;
4.2. izsole notiks: 2012. gada 7. septembrī pulksten 10
JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā
16a, 3. stāvā, 14. kabinetā.
5. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
5.1. daļai Nr.1 – Ls 655;
5.2. daļai Nr.2 – Ls 680.
6. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
6.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās
izsoles daļas nosacītās cenas: daļai Nr.1 – Ls 65,50 un
daļai Nr.2 – Ls 68;
6.2. samaksas kārtība: nodrošinājuma maksājums ir jāveic
pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPA «Pilsētsaimniecība» –
a/s «SEB banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X008, konts
LV61 UNLA 0050 0010 0312 1 – vai iemaksājot skaidrā
naudā JPPA «Pilsētsaimniecība» kasē, Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, Jelgavā, norādot attiecīgo izsoles daļu.
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas.
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Sporta pasākumi
 25. augustā pulksten 10 – galda
tenisa «Veselības dienas 2012» 16. kārta
(Sporta hallē).
 25. augustā pulksten 12 – Jelgavas
atklātais čempionāts burāšanā, regate ķīļ
jahtām un mikrokreiserjahtām (Lielupē).
 25. un 26. augustā pulksten 11
– beisbola turnīrs «Hercoga kauss» un
vienlaikus Latvijas čempionāta pēdējais
posms (bijušā RAF futbola laukumā blakus
veikalam «K-rauta»).
 29. augustā pulksten 13, 30. un 31.
augustā pulksten 10 – Latvijas futbola
čempionāta fināls U-11 vecuma grupā
(ZOC).
 2. septembrī pulksten 16 – 1. līgas
spēle: FK «Jelgava 2» – FK «Ventspils 2»
(ZOC).
 6. septembrī pulksten 17 – UEFA Eiropas U-21 futbola čempionāta kvalifikācijas
spēle: Latvija – Kazahstāna (ZOC).
 8. septembrī pulksten 11 – Jelgavas
strītbola čempionāta 3. kārta (ZOC).
 8. septembrī pulksten 14 – Latvijas Riteņbraukšanas federācijas sacensību «BMX
Grand Prix Latvia» pēdējā kārta (ZOC).
 9. septembrī – Pilsētas sporta diena
(ZOC).

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

Meklē darbu
Vecu, slimu cilvēku aprūpē, dārzeņu novākšanā, tirdzniecībā. Tālrunis 25965958.
Elektriķis. Instalācijas. Tālrunis 28226522.

Invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba «Cerība» vieglatlētam Dmitrijam
Silovam šīs būs pirmās paraolimpiskās
spēles. Viņš šosezon savā 37. klasē pasaules reitingā tāllēkšanā ir 4. vietā.
Foto: no Latvijas Paraolimpiskās
komitejas arhīva
«Cerībnieku» panākumi paraolimpiskajās spēlēs
Gads

Sportists

2008, Ingrīda Priede
Pekina		
Edgars Bergs
		
2004, Ingrīda Priede
Atēnas		
Maija Emulova-Kirica
		
Ivita Strode
		
Edgars Bergs
		
2000, Jānis Janovskis
Sidneja		
1996, Jānis Janovskis
Atlanta		

Disciplīna

Vieta

lode
disks
lode
disks
disks
lode
disks
lode
disks
lode
lode
disks
augstlēkšana
šķēpa mešana
100 metri
400 metri

17.
6.
2.
5.
7.
6.
8.
8.
4.
9.
2.
3.
9.
6.
13.
12.

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra «Zemgales INFO» atklātā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu automašīnu «VW SHARAN».
Izsolāmā manta – automašīna «VW SHARAN», 2002. gada izlaidums, valsts reģistrācijas Nr.EN 9880.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties JPPA «Zemgales INFO» mājas lapas www.jelgavasvestnesis.lv sadaļā
«Kontakti», apakšsadaļā «Izsole», vai Pasta ielā 47 – 214, Jelgavā, pirmdienās no pulksten 8 līdz 18, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 15.30.
Sludinājums par izsoli ir publicēts laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā
www.jelgava.lv, JPPA «Zemgales INFO» interneta mājas lapā www.jelgavasvestnesis.lv un sludinājumu portālā
www.ss.lv. Sludinājuma saturs noteikts Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā.
Izsoles dalībnieks var pirms izsoles – no 23. augusta līdz 10. septembrim – apskatīt izsoles priekšmetu Pasta
ielā 47, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar JPPA «Zemgales INFO» pa tālruni 63048800.
Izsoles organizēšanas kārtība, vieta un laiks:
Izsoles dalībnieks var piedalīties izsolē, iemaksājot nepieciešamo nodrošinājuma apmēru 10% (Ls 147) no izsoles
objekta nosacītās cenas jeb sākumcenas JPPA «Zemgales INFO» norēķinu kontā – a/s «SEB banka» Jelgavas
filiāle, kods UNLALV2X008, konts LV72UNLA0050009984541. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši izsoles
objektu, JPPA «Zemgales INFO» atmaksā nodrošinājumu trīs darba dienu laikā pēc izsoles ar pārskaitījumu
izsoles dalībnieka norēķinu kontā.
Pretendentam, reģistrējoties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:
– kvīts par nodrošinājuma un dalības maksas samaksu (uzrādot oriģinālu);
– personu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) vai juridiskas personas reģistrācijas apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu);
– juridiskas vai fiziskas personas pārstāvja pilnvara;
– juridiskām personām un fiziskām personām, ja tās reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji, – Valsts
ieņēmumu dienesta izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas, par to, ka pretendentam
nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz
Ls 100.
Pretendentus reģistrē JPPA «Zemgales INFO» Pasta ielā 47 – 214 līdz 2012. gada 11. septembra pulksten 10.30.
Reģistrācijas laiki tiek noteikti darba dienās no pulksten 8 līdz 15.
Izsole notiks JPPA «Zemgales INFO» Pasta ielā 47 – 214 2012. gada 11. septembrī pulksten 11.
Izsoles veids – atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) – Ls 1470 (viens tūkstotis četri simti septiņdesmit lati);
Izsoles solis – Ls 50 (piecdesmit lati).
Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Slimu un vecu cilvēku aprūpē. Ir pieredze.
Tālrunis 20420700.
Sieviete (55) meklē kopējas, vecu cilvēku
aprūpētājas darbu. Ir medicīniskā izglītība
un pieredze. Var ar dzīvošanu uz vietas.
Tālrunis 20472129.
Ir darba pieredze celtniecībā un pavāra
palīga diploms. Tālrunis 29857931.
Pieskatīšu jūsu mazuli (Jelgavas centrā) no
septembra līdz jūnijam. Tālrunis 29158204.

Piedāvā darbu
Dārzeņu novākšanā. Zvanīt vakaros.
Tālrunis 29660598.

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

Pārdod
Dzīvokli ar malkas apkuri, steidzami.
T.63028621, 22357650.
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Kantainās ozola briketes. Cena ar piegādi
Ls 100. T.29907466
Pārdodam jauktu sausu skaldītu malku
17 Ls/sterā. Ir arī kamīnmalka maisos.
T.20405370

Dažādi
Uzstādu jaunus dzinējus Mtz-05 un Mb-1
motoblokiem. Tālr.22434304
Pļauju zāli. T.25994203
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Licencēta firma uzstāda un nomaina ūdens
skaitītājus par Ls 10 gabalā. T.29758491
14. augustā 14.A autobusā rīta pusē
pazaudētais naudas maks atrodas pie
autobusa vadītāja.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A» jaunajās biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
TATJANA ŠIDLOVA (dz. 1930. g.)
ALEKSANDRS RIMŠA (dz. 1932. g.)
IRĒNA SKUJA (dz. 1938. g.)
JEVDOKIJA ANŠKINA (dz. 1930. g.)
OSVALDS FREIMANIS (dz. 1925. g.).
Izvadīšana 23.08. plkst.13 no Baložu
kapsētas Sēru nama uz Lielvircavas
kapsētu.
ZELMA KUSIŅA (dz. 1913. g.).
Izvadīšana 24.08. plkst.14 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

27. augusts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1470.sērija.
9.25 «LTV portretu izlase». Agris Daņiļēvičs.*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Drosme mīlēt» (ar subt.). Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15  «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dok. f. 6.sērija.
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Šeit un tagad».
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule».
Populārzinātnisks seriāls. 5.sērija.
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1470.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 7.(noslēguma) sērija.
19.30  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 27. un 28.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Laika dimensija».
23.45 «De facto».*

3.30 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
4.15 «Simpsoni 18». Anim. seriāls. 13.sērija.
4.35 «Nakts joki».

28. augusts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1471.sērija.
9.25  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 27.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 28.sērija.
10.50 «Divi mīļotie». Romantiska komēdija. 2011.g.
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.55 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 3.sērija.
13.50 «Viss notiek».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tīņu sirds». Dokumentāla filma.
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 83.sērija.
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. seriāls. 10.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1471.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Aktrise Ragārēs». LTV iestudējums. 1.sērija.
19.30  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 29. un 30.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05  «60.gadu leģendārās pludmales». Dok. f. 4.sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «Rošvilu māja. Māja mantojumā» (ar subt.).
Vēsturiska daudzsēriju drāma. 5.(noslēguma) sērija.

LTV7

LTV7

7.35 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 1.sērija.
11.35 «Izdzīvošanas māka». Dok. ser. 16.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 1.sērija.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 16.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Atlases spēle basketbolā vīriešiem.
Latvija – Rumānija.
21.40 «Motociklisti».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Baltijas jūras piekrastes. Polija». Dokumentāla filma.
0.10 «Lidojuma plāns».
0.40 «Krējums... saldais».*

7.35 «Aktualitātes medicīnā». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 2.sērija.
11.35 «Izdzīvošanas māka». Dok. ser. 17.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 2.sērija.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. seriāls. 17.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Nāciju kausa izcīņa jāšanas sportā.
Pārraide no Maskavas.
21.05 «Suņi, kas mainīja pasauli». Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Tavs auto».
23.40 «Autosporta programma nr.1».
0.10 «Motociklisti».*

LNT

LNT

6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 19.sērija.
10.05 «Alkas pēc laimes». Melodrāma. 2007.g.
11.55 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 11.sērija.
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 7.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 116. un 117.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 118.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 FINĀLS! «Cīnītājs». Realitātes šovs.
22.05 «No šūpuļa līdz kapam». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
0.10 «Grāfs Monte Kristo». Piedzīvojumu filma. 2002.g.
2.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 116. un 117.sērija.
4.35 «Aģents Čaks 2». Seriāls. 19.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 118.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 20.sērija.
10.00 «Mīlas kūleņi». Melodrāma. 2008.g.
11.55 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 12.sērija.
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 8.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 118. un 119.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 119.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Hannas jubileja». Vācijas melodrāma. 2008.g.
22.35 «Intrigante 4». ASV seriāls. 1.sērija.
23.35 «Eņģeļu pilsēta». Fantāzijas melodrāma. 1998.g.
1.40 «Ekstrēms tuvplānā».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 118. un 119.sērija.
4.35 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 20.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 119.sērija.

TV3

TV3

5.00 «Pārkāpt robežu 3». 10.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 137.sērija.
6.45 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 4.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 39.sērija.
7.45 «Bakugani 3». Anim. ser. 9.sērija.
8.05 «Simpsoni 18». Anim. ser. 12. un 13.sērija.
9.00 «Maugļa pirmais piedzīvojums». Piedzīv. f.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ar gardu muti».*
11.35 «Māmiņu klubs».*
12.05 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 86.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 42.sērija.
13.40 «Sarkanais suns Klifords». Anim. seriāls. 40.sērija.
14.10 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 433. – 435.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 177.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 70.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Gandrīz ideāls randiņš». 29.sērija.
21.20 «Kobra 16». Seriāls. 8.sērija.
22.15 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 237.sērija.
23.10 «Slepenie sakari». ASV seriāls. 5.sērija.
0.05 «Dzīve uz Marsa». Seriāls. 17.sērija.
1.00 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 10.sērija.
2.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 137.sērija.
2.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 177.sērija.

5.00 «Pārkāpt robežu 3». 11.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 138.sērija.
6.45 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 5.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 40.sērija.
7.45 «Bakugani 3». Anim. ser. 10.sērija.
8.05 «Simpsoni 18». Anim. ser. 14. un 15.sērija.
9.00 «Atdodiet Bīveram divriteni». Ģim. komēdija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ņujorkas karalis 3». 55. un 56.sērija.
12.05 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 87.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 43.sērija.
13.40 «Sarkanais suns Klifords». Anim. seriāls. 41.sērija.
14.10 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 436. – 438.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 178.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 71.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Gandrīz ideāls randiņš». 30.sērija.
21.20 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 196.sērija.
22.10 «Mūsdienu Latvijas garša». 9.raidījums.
22.45 «Mahinatori 2». Seriāls. 16.sērija.
23.40 «Visu uzvarai 3». Seriāls. 38.sērija.
0.40 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 11.sērija.
1.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 138.sērija.
2.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 178.sērija.
3.15 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.

tv programma
3.55 «Ņujorkas karalis 3». Seriāls. 55. un 56.sērija.
4.40 «Nakts joki».

29. augusts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1472.sērija.
9.25  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 29.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 30.sērija.
10.50 «Viļa Vītola likteņa dārzs» (ar subt.). LTV videofilma.
11.50 «Kopā» (ar subt.).*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jauna nedēļa».*
13.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Man nepatīk skola». Dokumentāla filma.
14.55 «Mans zaļais dārzs».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas seriāls. 26. sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1472.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Aktrise Ragārēs». LTV iestudējums. 2.sērija.
19.30  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 31. un 32.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «Vertikāle».*
0.15 «LTV portretu izlase». Arhitekts Modris Ģelzis.*

LTV7
7.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 3.sērija.
11.35 «Izdzīvošanas māka». Dok. ser. 18.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē»*.
13.15 «Globalizācija 3000» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 3.sērija.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. seriāls. 18.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pasaules kausa izcīņas posms jāšanas sportā.
Pārraide no Maskavas.
21.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.35 «Ātruma cilts».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 43.sērija.
23.45 «Suņi, kas mainīja pasauli». Dokumentāla filma.

Ceturtdiena, 2012. gada 23. augusts
4.45 «Nakts joki».

30. augusts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1473.sērija.
9.25  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 31.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 32.sērija.
10.50 «Province». Uz sava zara (ar subt.).*
11.20 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
11.50 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.00 «De facto» (ar subt.).*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Zebra».*
14.10 «Latvija var!»*
14.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 Atjaunotā versija. «Ki-ke-ri-gū». Animācijas filma.
16.20 Atjaunotā versija. «Tīģeris Ņau Ņau». Anim. f.
16.29 Atjaunotā versija. «Bums un Piramidons». Anim. f.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1473.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Aktrise Ragārēs». LTV iestudējums. 3.sērija.
19.00 «Aktrise Ragārēs». LTV iestudējums. Pēcvārds.
20.00  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 33.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Pieslēdzies, Latvija!»
21.15 «Lauku sēta».*
22.15  «Izsauciet vecmāti!» Seriāls. 5.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.10 «LTV portretu izlase». Scenogrāfs Andris Freibergs.*

LTV7
7.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 4.sērija.
11.35 «Izdzīvošanas māka». Dok. ser. 19.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 4.sērija.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 19.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Atlases spēle basketbolā vīriešiem.
Latvija – Bosnija.
21.40 «Uz meža takas».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Pilnīgs motokross».
23.40 Pludmales volejbola apskats.

LNT

LNT

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 21.sērija.
10.00 «Jūtu pārbaude». Melodrāma. 2008.g.
11.55 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 13.sērija.
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 9.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 120. un 121.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 120.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Lūzums». ASV un Vācijas krimināldrāma. 2007.g.
23.00 «Imitators». ASV trilleris. 1995.g.
1.20 «Eņģeļu pilsēta». ASV trilleris. 1992.g.
3.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.45 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 120. un 121.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 120.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 22.sērija.
10.00 «Mīlas uzvara». Melodrāma. 2008.g.
11.55 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 14.sērija.
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 10.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 122. un 123.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 121.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Mentālists 3». Seriāls. 24.(sezonas noslēguma) sērija.
21.35 «Viņpus». ASV un Kanādas seriāls. 11.sērija.
22.40 «Vienpadsmitā stunda». ASV seriāls. 11.sērija.
23.35 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 11.sērija.
0.30 «Lūzums». ASV un Vācijas krimināldrāma. 2007.g.
2.35 «Ekstrēms tuvplānā».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 122. un 123.sērija.
4.35 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 22.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 121.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 3». 12.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 139.sērija.
6.45 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 6.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 41.sērija.
7.45 «Bakugani 3». Anim. ser. 11.sērija.
8.05 «Simpsoni 18». Anim. ser. 16. un 17.sērija.
9.00 «Skatuves zvaigzne». Ģim. komēdija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ņujorkas karalis 3». 57. un 58.sērija.
12.05 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 88.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 44.sērija.
13.40 «Sarkanais suns Klifords». Anim. seriāls. 42.sērija.
14.10 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 439. – 441.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 179.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 72.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Gandrīz ideāls randiņš». 31.sērija.
21.20 «Fortūnas džentlmeņi» (ar subt.). Komēdija. 1972.g.
23.05 «Kinomānija».
23.40 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 12.sērija.
2.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 139.sērija.
3.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 179.sērija.
4.00 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 3». 13.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 140.sērija.
6.45 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 7.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 42.sērija.
7.45 «Bakugani 3». Anim. ser. 12.sērija.
8.05 «Simpsoni 18». Anim. ser. 18. un 19.sērija.
9.00 «Sestais vīrs». Komēdija.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ņujorkas karalis 3». 59. un 60.sērija.
12.05 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 89.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 45.sērija.
13.40 «Sarkanais suns Klifords». Anim. seriāls. 43.sērija.
14.10 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 442. – 444.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 180.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 73.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Gandrīz ideāls randiņš». 32.sērija.
21.20 «Atradējs». Seriāls. 13.sērija.
22.15 «Ellē». ASV spraiga sižeta drāma. 2003.g.
0.10 «Drupas». Trilleris. 2008.g.
1.50 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 13.sērija.

2.45 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 140.sērija.
3.25 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 180.sērija.
4.10 «Ņujorkas karalis 3». Seriāls. 60.sērija.
4.30 «Nakts joki».

31. augusts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 20.sērija.
9.25  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 33.sērija.
9.55 «Pieslēdzies, Latvija!»*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Profesija uz mūžu». Viena diena skolotājas dzīvē.*
10.50 «Tagad vai nekad». Seriāls. 1. un 2.sērija.
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.00  «60.gadu leģendārās pludmales». Dok. f. 4.sērija.
13.50 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 7.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.15 «Skudrulauva». Animācijas filma.
16.28 «Pasmaidi, draugs!» Animācijas filma.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 20.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 Laika ziņas.
18.30 «Septiņas sejas» (ar subt.). LTV dok. videofilma.
19.30  «Dabas diženās pārvērtības».
BBC dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 7» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 7.sērija.
0.05 Nakts ziņas.
0.20 «LTV portretu izlase». Aīda Rancāne un Andris Kapusts.*

LTV7
7.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 5.sērija.
11.35 «Izdzīvošanas māka». Dok. ser. 20.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 6». Seriāls. 5.sērija.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 20.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Če komanda» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 20.sērija.
20.00 «Trakais slēptās kameras šovs».
20.30 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
22.55 «Pasažieri». ASV un Kanādas trilleris. 2008.g.
0.35  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēr. f. 20.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 13.sērija.
10.00 «Mīlas spēks». Melodrāma. 2008.g.
11.55 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 15.sērija.
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 11.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 124. un 125.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 122.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.30 «Vampīru sūcfilma». ASV parodiju komēdija. 2010.g.
22.15 «Naudas valoda». ASV komēdija. 1997.g.
0.10 «Imitators». ASV trilleris. 1995.g.
2.15 «Ekstrēms tuvplānā».
2.40 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 124. un 125.sērija.
4.15 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 13.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 122.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 4». 1.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 141.sērija.
6.45 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 8.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 43.sērija.
7.45 «Bakugani 3». Anim. ser. 13.sērija.
8.05 «Simpsoni 18». Anim. ser. 20. un 21.sērija.
9.00 «Paulija piedzīvojumi». Ģim. f.
10.50 «Televeikala skatlogs».
11.05 «Ņujorkas karalis 3». 61. un 62.sērija.
12.05 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 90.sērija.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 46.sērija.
13.40 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls. 44.sērija.
14.10 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 445. – 447.sērija.
15.50 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 74.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Iesper un iekliedzies». Komēdija ģimenei. 2005.g.
22.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.15 «Miroņu zeme». Šausmu filma. 2005.g.
2.00 «Pārkāpt robežu 4». Seriāls. 1.sērija.
2.50 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 141.sērija.
3.35 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
4.20 «Ņujorkas karalis 3». Seriāls. 60.sērija.
4.40 «Nakts joki».

Ceturtdiena, 2012. gada 23. augusts

1. septembris, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30  «Luijs». Anim. ser. 1.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 11.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mans zaļais dārzs».
11.30  «Bezgalīgais stāsts». Pasaku filma. 1984.g.
13.10 «Joka pēc alfabēts». Animācijas filma.
13.15 «Rīgas svētki 2012. Rīga, mana baltā Rīga».
Koncertuzvedums 11. Novembra krastmalā.*
14.50  «Izsauciet vecmāti!» Seriāls. 5.sērija.
15.50 «Bars». Dokumentāla filma.
16.25 «Pieslēdzies, Latvija!»*
16.30 «Nākotnes parks».*
16.45  «Dabas diženās pārvērtības» (ar subt.).
BBC dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». «Rīgas iela Cēsīs».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Teātris.zip».
22.20  «80 dienās apkārt zemeslodei». Piedz. kom. 2004.g.
0.30 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 Pludmales volejbola apskats.*
13.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 1.sērija.
14.00 Londonas olimpisko spēļu labākās pārraides.*
15.55 «Viss tevis dēļ, Vika!» (ar subt.). 2011.g. 5. un 6.sērija.
17.35 «Patēvs» (ar subt.). Krievijas drāma. 2007.g.
19.30 «Parandžas un augsti papēži». Dok. f. 2.sērija.
20.00 Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2012.
21.00 Eiropas meistarsacīkstes spīdvejā Daugavpilī.
23.00 «Lidojuma plāns».*
23.30 «Klases priekšā». Lielbritānijas drāma. 2005.g.

LNT
5.50 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). 9.sērija.
6.45 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.30 «Starpnieks». Seriāls. 1. un 2.sērija.
12.25 «Detektīve Veronika Marsa 2». Seriāls. 11.sērija.
13.25 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2». Seriāls. 9.sērija.
14.20 «Vampīru sūcfilma». ASV parodiju komēdija. 2010.g.
16.30 «Vienpadsmitā stunda». Dok. f. 2007.g.
18.15 «Citplanētieši bēniņos». komēdija ģimenei. 2009.g.
20.00 LNT ziņas; sporta un laika ziņas.
20.35 «Lamatas līgavai». Romantiska komēdija. 2011.g.
22.25 «Variācija par Diānas Arbusas portretu». Biogr.dr. 2006.g.
0.40 «Naudas valoda». ASV komēdija. 1997.g.
2.15 «Vienpadsmitā stunda». Dokumentāla filma. 2007.g.
3.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.15 «Starpnieks». Seriāls. 1. un 2.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 4». 2.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 142.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 4». 18.sērija.
7.05 «Esi mūsu tētis». 9.sērija.
7.35 «Leons». Anim. ser. 3.sērija.
7.45 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 8.sērija.
8.15 «Mūmija». Anim. ser. 9.sērija.
8.40 «Gormiti». Anim. ser. 24.sērija.
9.00 «Simpsoni 18». Anim. ser. 22.sērija.
9.30 «Simpsoni 22». Anim. ser. 14.sērija.
10.00 «Dinozauru mednieki 5». 4.sērija.
11.00 «Gandrīz ideāls randiņš». 29. un 30.sērija.*
13.00 «Kinomānija».
13.40 «Televeikala skatlogs».
13.55 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.05 «Iesper un iekliedzies». Komēdija ģimenei. 2005.g.
18.00 «Baywatch: Kāzas Havaju salās». Piedz. f. 2003.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Spiegu bērni 4». Komēdija ģimenei. 2011.g.
22.10 «Pārgalvis». ASV spraiga sižeta filma. 2003.g.
0.15 «Rejs». ASV biogrāfiska drāma. 2004.g.
3.05 «Pārkāpt robežu 4». Seriāls. 2.sērija.
3.50 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 142.sērija.
4.30 «Nakts joki».

2. septembris, svētdiena
LTV1
8.00 «Laika dimensija».*
8.30  «Luijs». Anim. ser. 2.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 12.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 84.sērija.
10.30 «Vollesa un Gromita Izgudrojumu pasaule».
Populārzin. ser. 6.sērija.
11.00 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*

15.25 «Ķepa uz sirds».*
15.55 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.25 «Eirobusiņš».
16.55  «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dok. f. 7.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». Zemgaļu valdnieks.
18.50  «Sapņu viesnīca: Bali» (ar subt.). Melodrāma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.40  «Šerloks 2» (ar subt.). BBC detektīvseriāls. 1.sērija.
23.20 Nakts ziņas.
23.30  «Midsomeras slepkavības 7» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 7.sērija.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
«Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2012.*
13.15 «Patēvs» (ar subt.). Krievijas drāma. 2007.g.
15.05 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 3.sērija.
15.55 Pludmales volejbola apskats.*
16.25 «Karavānu sargi: Garā jūdze». Dok. f. 1.sērija.
17.15 «Klases priekšā». Lielbritānijas drāma. 2005.g.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Viss tevis dēļ, Vika!» (ar subt.). 5. un 6.sērija.
21.10  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 10.sērija.
22.00 «Tūkstošreiz stiprāka». Filma jauniešiem. 2010.g.
23.30 «Motociklisti».*
24.00 «Pasažieri». ASV un Kanādas trilleris. 2008.g.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti». 5.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts. «Pīle Dodžers». 13.sērija;
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Lapsa virtuvē 2».
10.30 «Starpnieks». Seriāls. 3. un 4.sērija.
12.25 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 7.sērija.
13.25 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». 8.sērija.
14.25 «Lamatas līgavai». Romantiska komēdija. 2011.g.
16.15 «Sniegbaltītes jaunais stāsts». Anim. f. 2009.g.
18.00 «Trauma». ASV seriāls. 2009.g. 1.sērija.
19.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Basketbols TV».
21.05 «Marmaduks». ASV ģimenes komēdija. 2010.g.
22.50 «Ruma dienasgrāmata». ASV traģikomēdija. 2011.g.
1.05 «Variācija par Diānas Arbusas portretu». ASV
biogrāfiska drāma. 2006.g.
3.05 «Ekstrēms tuvplānā».
4.15 «Starpnieks». Seriāls. 3.sērija.

TV3
5.00 «Pārkāpt robežu 4». 3.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 143.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 4». 19.sērija.
7.05 «Esi mūsu tētis». 10.sērija.
7.35 «Leons». Anim. ser. 4.sērija.
7.50 «Gormiti». Anim. ser. 25.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Ar gardu muti».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideāls randiņš». 31. un 32.sērija.*
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
13.40 «Lieliskais piecnieks: Teksasas karsējmeiteņu
skandāls». ASV biogrāfiska drāma. 2007.g.
15.40 «Spiegu bērni 4». Komēdija ģimenei. 2011.g.
17.35 «Neiespējamā misija 4».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Krēsla». Fantāzijas piedzīvojumu melodrāma. 2008.g.
22.15 «Miera nesējs». ASV spraiga sižeta filma. 1997.g.
0.50 «Slavas gaismā». ASV sporta drāma. 2004.g.
3.00 «Pārkāpt robežu 4». Seriāls. 3.sērija.
3.40 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 143.sērija.
4.25 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 19.sērija.
Papildu uzņemšana Jelgavas Mūzikas skolā
2012. gada 30. augustā pulksten 17.
Pulksten 15 Klavierspēle
Stīgu instrumentu spēle – vijole, čells
Pulksten 16 Akordeona, kokles, ģitāras spēle
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle
Kora klase
Mācību sākums 3. septembrī.
Mūzikas ābecītes grupai pirmā nodarbība –
4. septembrī pulksten 17.40.
Tuvākas ziņas pa tālruni 63022173; 63020203.
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TV programma
SIA «Jelgavas Autobusu parks» aicina darbā
AUTOBUSA VADĪTĀJU-KONDUKTORU(-I)
DARBA PIENĀKUMI:
• pasažieru pārvadāšana ar autobusu saskaņā ar grafiku;
• darbs ar kases aparātu;
• biļešu pārdošana pasažieriem;
• pasažieru apkalpošana.
PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
• vidējā izglītība;
• D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība
(vēlams D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs
vismaz viens gads);
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• latviešu valodas zināšanas;
• priekšroka tiks dota tiem, kuri apguvuši transportlīdzekļu
vadītāju periodiskās apmācības kursu (95. kods).
UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ:
• darbu stabilā uzņēmumā ar konkurētspējīgu atalgojumu.
CV un pieteikuma vēstuli iesniegt:
• sūtot elektroniski uz jap@jap.lv;
• sūtot pa pastu uz adresi: Meiju ceļš 62, Jelgava,
LV–3007;
• personīgi Meiju ceļā 62, Jelgavas Autobusu parka
Pārvadājumu daļā, darba dienās no pulksten 8 līdz 16.
Bērnu ilgstošās sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcija krīzes
centrs Jelgavā aicina darbā Montesori
pedagoģijas speciālistu(-i) ar kristīgās
ētikas pamatzināšanām.
Gaidīsim Jūsu CV uz e-pastu:
centrselizabete@inbox.lv
līdz 31. augustam. Tālrunis 26672686.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
Skolotāju iela 8,Jelgava,
tālr. 63021897

aicina darbā sociālo pedagogu
un mūzikas skolotāju.
Jelgavas Speciālā internātpamatskola
Filozofu ielā 50 aicina darbā
sākumskolas skolotāju.
CV lūgums sūtīt uz e-pastu:
sint@izglitiba.jelgava.lv
Tālrunis uzziņām: 63021773.

Metālapstrādes uzņēmums SIA «East Metal»
aicina darbā:
metinātājus(-as) (darbavieta – Dobele)
Prasības:
• vidējā vai vidējā profesionālā izglītība;
• prast sametināt saduršuvi ar/bez paliktņa pārbaudei
ar ultraskaņu;
• prast lasīt rasējumus;
• pozitīva attieksme pret darbu.
Piedāvājam:
• pastāvīgu darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• konkurētspējīgu atalgojumu.
Ja Jūs ir ieinteresējis piedāvājums, aicinām sūtīt savu
CV uz e-pastu: js@eastmetal.lv vai zvanīt
+371 26348065.
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Radošā darbnīca t/c «Pilsētas pasāža»
ŠORUDEN PIEDĀVĀ:
• dekupāžas kursi no 29.08. pulksten 18.15;
• zīmēšanas studija bērniem un pieaugušajiem
(arī bez priekšzināšanām) no 05.09.;
• adīšanas kursi no 06.09. pulksten 18.15;
• tekstilmākslas studija jauniešiem no 07.09.
pulksten 16;
• radošās nodarbības bērniem pirmdienās no 10.09.
Pieteikties pa tālr. 26824834,
e-pasts: radosasdarbnicas@inbox.lv.
Mākslas studijā “Mansards”
Mākslas studijā “Mansards”
ielā“Mansards”
1a
MākslasJāņa
studijā
Jāņa
ielā 1a
MākslasJāņa
studijā
ielā“Mansards”
1a 18.00 - 20.00
27.augusts
- 1.septembris
27.augusts - 1.
septembris
Jāņa
ielā 1a 18.00 - 20.00
27.augusts - 1.septembris 18.00 - 20.00
27.
augusts
- 1.septembrisdarbu
18.00izstāde
- 20.00
Dizaina
meistardarbnīcas
Mākslas
studijā “Mansards”
Dizaina
meistardarbnīcas
darbu izstāde
Dizaina meistardarbnīcas
darbu
izstāde
Jāņa ielā 1a
Dizaina meistardarbnīcas
darbu izstāde
Audzēkņu uzņemšana:
Audzēkņu
uzņemšana:
27.
augusts
1.
septembris
18.00
- 20.00
MākslasAudzēkņu
un Dizaina
nodaļās
(10-18
g.);
uzņemšana:
Mākslas un Dizaina nodaļās (10-18 g.);
Audzēkņu
uzņemšana:
Radošās
domāšanas
darbnīcās
(5-9g.);
g.);
Mākslas
un
Dizaina
nodaļās
(10-18
Radošās
domāšanas
darbnīcās
(5-9
g.);
Dizaina
meistardarbnīcas
darbu
izstāde
Mākslas
un
Dizaina
nodaļās
(10-18
g.);
Vizuālās
komunikācijas
nodaļā
Radošās
domāšanas
darbnīcās
(5-9
g.);
Vizuālās
komunikācijas
nodaļā
Radošās
domāšanas
darbnīcās
(5-9
(glezniecība,
grafika
pieaugušajiem).
Vizuālās komunikācijas
nodaļā g.);
(glezniecība,
grafika pieaugušajiem).
Vizuālās
komunikācijas
nodaļā
Audzēkņu
uzņemšana:
(glezniecība,
grafika
pieaugušajiem).
(glezniecība,
grafika
pieaugušajiem).
Mākslas
un Dizaina
nodaļās
(10-18 g.);
Iepazīšanās
ar studijas
darbību
Iepazīšanās ar studijas darbību
Radošās
domāšanas
darbnīcās
(5-9 g.);
Iepazīšanās
ar studijas
darbību
Vizuālās
komunikācijas
nodaļā
Iepazīšanās
argada
studijas
darbību
Jaunā mācību
uzsākšana
Jaunā mācību
gada
uzsākšana
(glezniecība,
grafika
pieaugušajiem).
2. septembrī
pulksten
12.00
Jaunā
mācību gada
uzsākšana
2. septembrī
pulksten
12.00
Jaunā
mācību gada
uzsākšana
2. septembrī
pulksten
12.00
Iepazīšanās
ar pulksten
studijas
darbību
T.2.mob.
29419941;
26173276
septembrī
12.00
T. mob. 29419941; 26173276
T. mob. 29419941; 26173276
T. mob.
29419941;
Jaunā
mācību
gada 26173276
uzsākšana
Kosmofozijas
institūts
2. septembrī
pulksten«Saskarsme»
12.00

(Jelgavā),
reģistrācijas
apliecības Nr.3360800265,
T. mob. 29419941;
26173276
aicina interesentus pieteikties uz
alternatīvās dziedniecības kursu ar
iespējām apgūt tautas dziedināšanas
metodes.
Tālrunis 29379805.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
uzņem izglītojamos
Svētes, Centra, Šķibes, Zaļenieku
konsultāciju punktos
vidusskolā: 10. – 12. klasē (visos konsultāciju punktos);
pamatskolā: 1. – 9. klasē (tikai Svētes konsultāciju punktā
un tālmācībā).
Piedāvājam:
• vispārizglītojošā virziena programmu;
• vispārizglītojošā virziena programmu ar tālmācības
metodi;
• vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu;
• humanitārā un sociālā virziena programmu.
Uzņemšana un informācija: Jelgavā, Pasta ielā 37, 411.
kabinetā (novada domes ēkā), no plkst.10 līdz 12 un no
plkst.13 līdz 16.
Tālrunis 63084021, 29122018;
skolas mājas lapa www.nvsk.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālā nodaļa izsludina konkursu uz vakanto Pensiju un
pabalstu daļas inspektora – valsts civildienesta ierēdņa
amatu (uz noteiktu laiku ar dienesta vietu Jelgavā)
Galvenie pienākumi:
• konsultēt klientus sociālās likumdošanas jautājumos;
• izvērtēt saņemtos dokumentus un izdot administratīvos
aktus;
• sagatavot izziņas un informatīvas vēstules.
Prasības pretendentiem:
• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
• pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību
zinību, ekonomikas jomā;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī, svešvalodu
zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
• darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās;
• prasme pielietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu;
• prasme strādāt ar datoru («MS Office», «Open Office»,
internetu);
• spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un
atbildību;
• labas komunikācijas spējas.
Gaidām jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo
dokumentu kopiju, kā arī konkursa pretendenta iesniegumu
un aptaujas anketu (pieejami mājas lapā www.vsaa.lv, sadaļā «Sludinājumi» – «Darba piedāvājumi» – «Pieteikums
konkursam») līdz 2012. gada 5. septembrim.

Jelgavas Mākslas skolas Sagatavošanas studija
aicina bērnus no 7 līdz 10 gadu vecumam
pieteikties jaunā mācību gada nodarbībām
sestdienās.
Tiekamies 1., 8. septembrī pulksten 10.
Pedagogs – Kristīna (tālr.26173276).

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un
aptauju anketas atlases būs iekļuvuši 2. kārtā.
Dokumentus pieteikumam uz amata konkursu Jelgavas
reģionālajā nodaļā iesniegt:
VSAA Jelgavas nodaļā Pasta ielā 43, Jelgavā, LV–3001
(ar norādi «Konkursam»). Tālr. uzziņām 63022568,
e-pasts: jelgava@vsaa.lv.
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notikumi

Kultūras pasākumi
 25. augustā pulksten 13 – ekskursija ar autobusu pa Jelgavu gida pavadībā
«Ražots Jelgavā». Iespēja iepazīt zīmīgākos Jelgavas pilsētas tūrisma objektus,
īpaši akcentēti tiks mūsu ražošanas uzņēmumi. Satikšanās – Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī. Cena dalībai ekskursijā – Ls 3 pieaugušajiem; Ls 1,25 skolēniem,
pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas.
 25. augustā no pulksten 9 līdz 15 – Piena, maizes un medus svētku tirgus,
degustācijas, radošās darbnīcas, konkursi; pulksten 11 – mazo jelgavnieku sveikšana (Raiņa parkā). Pulksten 16 – piena paku laivu regate, no pulksten 15 – komandu prezentācija un iespēja apskatīt laivas tuvumā (Lielupē pie promenādes),
pēc regates pulksten 19 – koncerti (Uzvaras parkā).
 26. augustā pulksten 13 – ekskursija pa Lielās ielas remontdarbu zonu. Iespēja
apskatīt, ko tur līdz šim izdevies atrakt, un dzirdēt vēsturnieka Andra Tomašūna
stāstījumu par to. Pulcēšanās – pie Svētās Trīsvienības baznīcas torņa. Dalības maksa
pieaugušajiem – lats, skolēniem – 0,50 lati, pirmsskolas vecuma bērniem – bez
maksas (biļetes nopērkamas Trīsvienības baznīcas torņa kasē). Vairāk informācijas
pa tālruni 63005447. Ekskursijas notiks arī lietus laikā, tikai ekskursanti aicināti
izvēlēties piemērotu apģērbu un apavus iešanai pa smiltīm.
 3. septembrī no pulksten 14 līdz 21 – «ZINĪ-BUMS! Nosvini pirmo skolas
dienu!» (Uzvaras parkā). Pulksten 14 – bumsīšanās Zinībumos un uz skatuves!
Pārsteigumi, loterijas, tusiņbums ar DJ. Pulksten 17 – jauno un talantīgo koncertbums. Pulksten 19 – bums no grupas «Bermudu divstūris». Ieeja – bez maksas.
 8. septembrī no pulksten 11 līdz 16 – Metāla svētki Jelgavā – izglītībai, karjerai,
atpūtai. 2. tēlniecības simpozija «Otrā elpa» metāla skulptūru parāde, metināšanas
konkursi, antīkie automobiļi, Ērenpreiss velosipēdi, pašbūvēti skrejriteņi un motocikli, mototriāla paraugdemonstrējumi – pulksten 12, 13.30 un 15, planetārijs,
bezpilota lidmašīnas, robotu sacensības, «Class» traktortehnika, koncertprogramma, konkursi un radošās darbnīcas (Uzvaras parkā). Ieeja – bez maksas.

Izstādes
 No 27. augusta līdz 1. septembrim no pulksten 18 līdz 20 – Dizaina meistardarbnīcas darbu izstāde (mākslas studijā «Mansards» Jāņa ielā 1a).
 No 28. augusta līdz 1. oktobrim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu grafikas
darbu izstāde «Linogriezums» (tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža» 2. stāvā).
 29. augustā pulksten 17 – Alises Raupes fotogrāfiju izstādes «Bun venit» (tulkojumā no rumāņu valodas – «Sveicināti») atklāšana. Bildēs atspoguļoti iespaidi
par Rumāniju (kultūras namā).
 No 29. augusta līdz 7. oktobrim – izstāde «Rokdarbi no Zuzannas Alunānes
pūra» (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 31. augustam – Daces Runčas-Štelmaheres izstāde «Tagad». Ieejas maksa – Ls 0,80;
skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 0,40 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz augusta beigām – latviešu mākslinieces Austrālijā Lidijas DombrovskasLarsenas gleznas «Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. augustam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
(Mākslas skolā).
 Līdz 20. septembrim – Jelgavas kultūras nama Tautas gleznošanas studijas
izstāde «Atvasara» (Mūzikas vidusskolā).

Ceturtdiena, 2012. gada 23. augusts

Lielupē – piena paku kuģi,
Raiņa parkā – maizes burukuģis
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien, 25. augustā, Jelgavā
svinēsim Vispārējos Latvijas Piena, maizes un medus svētkus,
kas šogad maina norises vietu
– svētki notiks Raiņa parkā.
Te no konditorejas izstrādājumiem ceps burukuģi, varēs
nogaršot medu, maizi un piena
gardumus, savaldīt trako govi,
rakstīt piena tehnikā un vinnēt
ceļojumu uz Stokholmu, bet
pulksten 11 pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
sveiks mazuļus, kas dzimuši
pēc Jāņiem. Savukārt pulksten
16 tikšanās vieta – Lielupes promenāde, kur ūdenī tiks palaisti
piena paku kuģi. Svētku noslēgumā – brīvdabas koncerts
Uzvaras parkā.
Jau desmito reizi aģentūra «Kultūra»
rīko «Rasas» piena paku laivu regati. Ja
pirmajos svētkos uz starta stājās desmit
plosti no 15 000 tukšu piena paku, tad
šodien kuģu skaits trīskāršojies un to
veidošanā izmanto jau 40 tūkstošus paku.
Katru gadu uz starta stājas komandas, kas
kuģi būvē pirmo reizi vai jau otro, trešo...
Jelgavniekiem Valdim Šteinhardam un
Jānim Indrikam šogad būs jau septītais
kuģis. Puiši atzīst: «Āķis lūpā, un tas ir
varens vasaras piedzīvojums.» «Galvenais,
lai ir viens menedžeris, kas visu norīko,
un pārējie pavelkas,» atzīst Valdis. Tieši
viņš parasti ir tas uzņēmīgais, kurš ap
sevi sapulcina arī draugus, kolēģus. Jānis
piebilst, ka noteikti piedalīties mudina
arī iepriekšējos gados saņemtās balvas.
«Iezogas jau doma – beidzam! –, taču
katru gadu gribas sevi pārspēt. Tehnika,
kā to darīt, ir skaidra, tikai vajag mazliet
izdomas, un gatavs,» tā Jānis.

Dzīvoklī «smaržo»
400 piena pakas

Abi jaunieši stāsta, ka pirmajos gados
galvenais bijis: ka tik uz ūdens noturas.
Tagad svarīgi, lai laiva skatītājos raisa
smaidu. «Domās nostājos Lielupes malā
un sev jautāju: kas būs tas, par ko cilvēki
smiesies? Kaut ko feinu vajag! Un tā doma
atnāk,» stāsta Jānis. Pirmos gadus veidojuši

Foto: Ivars Veiliņš
paraugus un braukuši uz dīķi mēģināt, taču
tie laiki pagājuši. Galvenais esot precīzi
aprēķini, cik lielu svaru pakas izturēs, tad
nenogrimšot. Noteikti arī nevarot aizrauties ar pārāk lielām būvēm, citādi, ja būs
vējš, bezjēdzīgi ar to cīnīties pret straumi.
«Atceros, ka pašā sākumā, lai vairāk paku,
gāju uz bistro «Silva» prasīt, tur man katru
dienu deva, krājām pie manis dzīvoklī. Es
tās cītīgi mazgāju, taču tur bija ap 400 paku
– «smaržiņa» ne pa jokam,» atminas Valdis.
Nu gan iztiek ar iepriekšējo gadu krājumiem un jaunajiem būvmateriāliem.

Piena paku laiva
«Google» «Street View»

Jānis stāsta, ka viņu dalību piena paku
laivu regatē «pieķēruši» arī «Google» karšu
«Street View» veidotāji. ««Google» mašīna
mūsu mazo Grothusa ielu apmeklēja pērn
brīdī, kad krāvām laukā no mašīnas savu
piena paku kuģi. Ja ierakstīsiet meklētājā
Grothusa ielu, redzēsiet,» stāsta Jānis.
Jāpiebilst, ka šobrīd regatei pieteikušās
gandrīz trīsdesmit komandas, kuras aktīvi
strādā, lai jau sestdien pie Lielupes tilta
palaistu upē peldošos kuģus. Abi jaunieši
skatītājus rosina atnākt ne tikai paskatīties piena paku kuģu parādi, bet jau no
pulksten 15 promenādē vērot komandu
prezentāciju un gatavošanās procesu,
kas, iespējams, nākamgad pamudinās
piedalīties arī kādu no skatītājiem. «Tur
var izbaudīt īsto garšu. Uz upes tas ir dikti
īss mirklis,» tā Jānis.

Gadatirgus, maizes
burukuģis, modes talka

Līdz regatei – no pulksten 9 līdz 15
– plaši pasākumi Raiņa parkā. Darbosies
gadatirgus, kurā varēs nopirkt medu, pienu,
maizi, kā arī citus gardumus un amatnieku
darinājumus. Būs iespēja nogaršot medu un
maizi, lai noteiktu «Latvijas atzītāko medu
2012» un «Latvijas gardāko maizi 2012».
Amatu vidusskolas audzēkņi jau šodien
sāk cept lielu burukuģi ar nosaukumu «Lec
uz klāja!», «Latvijas zaļais punkts» piedāvās
uzspēlēt 15 metrus garu galda spēli «Zaļā
punkta distance», kur zinošākie par vidi varēs nopelnīt ceļojumu uz Stokholmu. Tāpat
būs arī radošās aktivitātes bērniem – varēs
rakstīt piena tehnikā, dekorēt gardus burukuģus, veidot salmu figūriņas.
Bet pirmo reizi piena svētkos notiks
modes talka «Sprādziens pirāta skapī».
Latvijas Mākslas akadēmijas modes mākslas un tekstildizaina studenti, sadarbojoties
ar «Humana Latvia», no modes izgājušiem
tērpiem iedos «otro elpu». Ikvienam būs
iespēja redzēt, kā vecas lietas var uztaisīt
par jaunām un stilīgām. Dienas laikā tiks
veidoti arī īpaši tērpi deju studijas «Intriga»
meitenēm, kas ar tiem uzstāsies regates
apbalvošanā. Par muzikālo programmu
dienā gādās Žoržs Siksna, Tirkīza koris,
kapela «Dziga» un tautas deju dejotāji. Bet
svētki noslēgsies ar koncertu pulksten 19
Uzvaras parkā kopā ar Diānu Pīrāgs un
draugiem, grupu «Dakota», «Tirkizband»,
Ivaru Galiņu un grupu «Laikā pirms».

Jelgavas šokolādes pastkartes aizceļojušas
pat uz Izraēlu, Austrāliju un ASV
11.00 Mazo jelgavnieku
j l
i k
sveikšana pie BJC "Junda"
unda"

 Ritma Gaidamoviča

Jau pusgadu Jelgavai ir sava
šokolādes pastkarte – piena šokolāde, kuras iepakojumu rotā
fotogrāfijas ar Jelgavas skatiem
un simbolu Alnīti. Ar to ikviens
var nosūtīt saldu sveicienu jeb
šokopastu no Jelgavas. Šo šokolādi iespējams nopirkt trijās
vietās pilsētā – Svētās Trīsvienības baznīcas tornī un abos
«db daba» veikalos. Tirgotāji
atzīst, ka noiets ir, un zina teikt,
ka Jelgavas šokolādes pārsvarā
ceļo tepat pa Latviju, taču ir
sūtītas arī uz Angliju, Austrāliju,
Izraēlu un ASV.
Šokolādes pastkarti ar īpašo Jelgavas
noformējumu šobrīd var iegādāties par
1,59 un 1,65 latiem. Tirgotāji vērtē, ka pieprasījums pēc šokolādes pastkartēm ir un
cilvēki labprāt izvēlas šokolādi ar Jelgavas
simboliem. Viņi gan atzīst, ka ne vienmēr
šokolādes pastkarte tiek pirkta ar mērķi to
kādam nosūtīt. Tā noder kā jauka dāvana
kādam vai suvenīrs par piemiņu pašiem.
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra pārstāve
Alise Ozoliņa stāsta, ka tornī šokopastu ļoti
iecienījuši ārzemju latvieši, kas ieradušies
apskatīt Jelgavu. «Viņi sūta šokolādi mājiniekiem un draugiem, lai parādītu, kā pa
gadiem mainījusies Jelgava. Nesen kāds

viesis no Maskavas šokolādi ar Jelgavas attēliem nosūtīja savam vectēvam, kas dzimis
tieši Jelgavā, bet lielāko savas dzīves daļu
pavadījis Krievijā,» stāsta A.Ozoliņa.
Veikala «db daba» pārstāve Renāte
Klīve norāda, ka arī pie viņiem veikalā
pirktas šokolādes, kas sūtītas uz Krieviju,
tāpat arī Angliju. «Zinām, ka šokopasts no
torņa aizceļojis arī uz Izraēlu un Austrāliju,» piebilst A.Ozoliņa. Šokolāde ar Jelgavas dizainu aizceļojusi arī uz Arizonas
štatu ASV, ko pirms neilga laika mājās
palikušajiem nosūtīja viesi no ASV, kuri
ciemojās pie Jelgavas Rotari kluba.
Daudz šokolādes sveicienu ir izsūtīti
arī Latvijas robežās. «Mums cilvēki ir
teikuši, ka grib saldo sveicienu aizsūtīt
kādam savam radiniekam tepat Latvijas
otrā galā, ar kuru nav ļoti sen tikušies.
Tāpat citi šokolādi iegādājas, lai tā būtu
kā suvenīrs. Ir jelgavnieki, kuri, braucot uz
citām valstīm, ņem līdzi kā suvenīru tieši
šo šokolādi,» tā R.Klīve. Viņa gan piebilst
– cilvēki ir izteikušies, ka Jelgavas šokolāde
ir pārāk piesātināta ar informāciju. «Proti,
uz Rīgai vai Cēsīm veltītām šokolādēm
ir pa vienam fotoskatam, bet šokolādes
veidi ir vairāki, taču Jelgavai ir tikai viena
šokolāde ar vienu dizainu, un uz tās ir
izvietotas sešas bildes – dažiem šķiet, ka
tas ir par daudz. Viņuprāt, atsevišķi būtu
smukāk,» dzirdētajā dalās R.Klīve.
A.Ozoliņa stāsta, ka no pircēju puses
visbiežāk uzdotie jautājumi ir – vai šokolāde

Šokolādes pastkarte, kuras dizainā ir fotogrāfijas ar Jelgavas skatiem, visbiežāk
kalpo kā suvenīrs un tiek sūtītas tepat
pa Latviju. Taču nesen kāds viesis no
Maskavas šokolādi ar Jelgavas attēliem
nosūtīja savam vectēvam, kas dzimis
Jelgavā, bet lielāko savas dzīves daļu
pavadījis Krievijā. Foto: Anna Būmane
pa ceļam nesalūzīs un vai tā neizkusīs. «Kā
apgalvo šokopasta pārstāvji, tad šokolādei
ir izstrādāts īpašs iepakojums, kas to
pasargā pret triecieniem. Savukārt kust
šokolāde sāk aptuveni 35 grādu temperatūrā, tāpēc karstākajās dienās tomēr tiek
ieteikts šokolādi neizsūtīt,» tā A.Ozoliņa.
Jāatgādina, ka šokolādi ar Jelgavas
dizainu iespējams nopirkt Svētās Trīsvienības baznīcas tornī un «db daba»
veikalos Raiņa ielā 17 un tirdzniecības
centrā «Pilsētas pasāža».

