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

63048800

Ceturtdiena, 2013. gada 22. augusts Nr.34 (321)

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Bērnudārzā Ganību ielā būs
divi baseini un sporta zāle

2014./2015. mācību
gadā Jelgavā durvis vērs
vēl viens pašvaldības
bērnudārzs – Ganību ielā
66 –, izglītošanās iespējas
nodrošinot 280 pirmsskolas vecuma bērniem.
Plānots, ka līdztekus bērnu vecumam atbilstoši
aprīkotām grupu telpām
un labiekārtotai teritorijai šajā bērnudārzā būs
arī divi peldbaseini un
sporta zāle – to izbūve
notiks, īstenojot pašvaldības pirmsskolas izglītības izveides projekta
otro kārtu.
Ar būvobjekta sagatavošanu plānotajiem rekonstrukcijas darbiem
augusta sākumā sākusies ERAF
līdzfinansētā projekta «Jelgavas
pilsētas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes izveide Ganību ielā 66, 1. kārta» īstenošana.
Darbus topošajā bērnudārzā veic
pilnsabiedrība «Uni San – Rimts».
Projekts «Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes izveide Ganību ielā 66» tiks
īstenots laika posmā līdz 2014. gada
decembrim, un tā kopējās izmaksas
ir 2 139 660 lati, tostarp ERAF
līdzfinansējums – 1 537 871 lats,
valsts budžeta dotācija – 40 708,35
lati, bet pašvaldības līdzfinansējums
– 561 080,65 lati.
Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes projektu
vadītāja Ineta Vintere stāsta, ka
projekta 1. kārtā tiks izbūvētas un
aprīkotas telpas 12 pirmsskolas grupām, vietu pašvaldības pirmsskolas

BEZMAKSAS	

izglītības iestādē nodrošinot vēl 280
bērniem, kā arī tiks izbūvētas administrācijas telpas un ēdināšanas
bloks. «Projekta gaitā tiks veikta arī
teritorijas labiekārtošana, izveidojot
rotaļu laukumus katras grupas
bērniem un automašīnu stāvvietu
pie iebrauktuves vārtiem. Plānots,
ka līdz ar jaunā bērnudārza atvēršanu tiks radītas 55 jaunas darba
vietas,» tā I.Vintere, piebilstot, ka
bērnudārza infrastruktūra būs
arī pielāgota personām ar īpašām
vajadzībām.
Taču esošās ēkas rekonstrukcija ir tikai viens no plānotajiem
darbiem. Paralēli pašvaldība plāno
uzsākt rekonstrukcijas 2. kārtas
īstenošanu – tās laikā taps baseina

piebūve, kura ar stiklotu pāreju
būs savienota ar bērnudārza ēku
ziemeļu pusē pie Atmodas ielas. Pēc
I.Vinteres teiktā, 2. kārtas būvdarbi
jeb 760 kvadrātmetrus plašās piebūves celtniecība bērnudārzā varētu
sākties septembrī.
To gaitā piebūves daļā tiks izveidots lielais baseins – 10 x 15
metri –, kā arī mazais peldbaseins,
kura apjoms būs 4 x 5 metri, un
sporta zāle, kas būs nodalīti no
lielā peldbaseina apmeklētājiem
pieejamām telpām. Sporta zāle
projektēta 90 kvadrātmetrus plaša,
un tajā noritēs bērnudārza audzēkņu fiziskās nodarbības. 2. kārtas
rekonstrukcijas darbu izmaksas ir
976 431,40 lati, un tas ir pašvaldības

finansējums.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka pašvaldība gada sākumā
saņēma SIA «B.B. Projekti» iesniegumu, kurā pašvaldībai piedāvāja
iegādāties nekustamo īpašumu
Ganību ielā 66 – zemesgabalu 10
100 kvadrātmetru platībā un uz
tā esošo bērnudārza ēku – par
Zemesgrāmatā reģistrēto maksu
– 95 000 latu. Pašvaldība šo iespēju
izmantoja, tādējādi pēc bērnudārza
rekonstrukcijas saskaņā ar veiktajām aplēsēm par 13,10 procentiem
tiks samazināts bērnu skaits rindā
uz vietām pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs un 280 bērnu
vecākiem radīs iespēju nodibināt vai
turpināt darba attiecības.
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Jānis Lange noliek
deputāta pilnvaras
Jelgavas domē
 Sintija Čepanone

«Lai ievērotu likumu «Par
interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā»,
man kā valsts amatpersonai bija
jāsaņem atļauja apvienot valdes
priekšsēdētāja amatu «Latvijas
valsts ceļos» ar deputāta darbu Jelgavas domē. Satiksmes
ministrija, kas ir mans darba
devējs, šādu atļauju man nedeva, tādējādi lūdzu domi lemt par
mana deputāta mandāta nolikšanu pirms termiņa,» skaidro
J.Lange. Viņš norāda, ka, startējot pašvaldību vēlēšanās, viņam
bija konkrēti mērķi, kurus vēlas

īstenot kā deputāts, un viens
no priekšlikumiem bija pilsētā
uzsākt pagalmu labiekārtošanas
programmu. «Ceru, ka deputāts,
kurš stāsies manā vietā, iesākto
ceļu turpinās un šī pagalmu sakārtošanas programma pilsētā
tiks uzsākta,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka jautājums par
J.Langes deputāta pilnvaru
izbeigšanos pirms termiņa šodien, 22. augustā, tiek skatīts
domes sēdē. Tāpat deputātiem
šodien jāievēl Jelgavas pilsētas
Vēlēšanu komisija, lai pēc tam tā
jau varētu apstiprināt deputātu,
kurš no partijas «Vienotība»
stāsies J.Langes vietā.
Saskaņā ar pašvaldību vēlēšanu rezultātiem kā nākamais no
«Vienotības» kļūt par Jelgavas
domes deputātu uzaicināms
A.Tomašūns – viņš vēlēšanās
ieguva 1639 punktus jeb par
15 balsīm mazāk nekā J.Lange.
«Par izmaiņām domes sastāvā
esmu informēts un jau piekritis kļūt par deputātu,» norāda
A.Tomašūns, piebilstot, ka, uzsākot darbu domē, atbalstīs projektus, kas vērsti uz pilsētas attīstību. «Turpināšu arī J.Langes
iesākto darbu Tautsaimniecības
komitejā, kā arī aktīvi iesaistīšos
jomās, ko izprotu vislabāk – tā ir
izglītība un kultūra,» tā viņš.

Andris Tomašūns

Jānis Lange

No Jelgavas domes
deputāta Jāņa Langes,
kurš 1. jūnijā notikušajās pašvaldību vēlēšanās pilsētas domē
ievēlēts no partijas
«Vienotība», saņemts
iesniegums par deputāta mandāta nolikšanu pirms termiņa.
Saskaņā ar pašvaldību
vēlēšanu rezultātiem
kā nākamais ieņemt
domes deputāta vietu no šīs partijas uzaicināms Andris Tomašūns.

Topošais bērnudārzs
Ganību ielā 66 būs jau
desmitā pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestāde Jelgavā. Tajā
pēc rekonstrukcijas
tiks nodrošināta vieta
280 mazajiem jelgavniekiem. Plānots, ka
drīzumā līdztekus
remontdarbiem jau
esošajā ēkā sāksies
bērnudārza piebūves
celtniecība – tajā būs
divi baseini un sporta
zāle.
Foto: Ivars Veiliņš

 Sintija Čepanone

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

Nākamnedēļ būs slēgts
Tērvetes ielas posms
 Sintija Čepanone

SIA «Kulk» informē, ka sakarā ar apakšzemes komunikāciju izbūves darbiem no 27. augusta līdz
1. septembrim tiks slēgts Tērvetes ielas posms no
Kastaņu ielas līdz iebrauktuvei uz īpašumu Tērvetes
ielā 67.
Zīmes par apstāšanās un stāvēšanas aizliegumu apbraucamajos
ceļos – Kastaņu ielā, Vīgriežu ielā un Kārklu ielā – sāks izvietot
26. augustā.
Visiem transporta līdzekļiem apbraucamais ceļš organizēts pa
Kastaņu ielu, Vīgriežu ielu un Kārklu ielu. Apbraucamajos ceļos
aizliegts apstāties un stāvēt, piekļūšana iebrauktuvei uz Tērvetes
ielu Nr.67 iespējama no Kārklu ielas puses, informē SIA «Kulk».
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Ja ārsts pieļaus kļūdas,
pacientiem to kompensēs
 Sintija Čepanone

2. septembrī Jelgavas pilsētas slimnīcā
sāksies B korpusa rekonstrukcija, un tās
laikā tiks sakārtotas
neremontētās telpas
Dzemdību un ginekoloģijas, Traumatoloģijas,
Terapijas un Ķirurģijas
nodaļā, kā arī rekonstruēta Bērnu nodaļa
un Reanimācijas nodaļa. «Noslēdzoties šiem
darbiem, būsim ieguvuši mūsdienu prasībām atbilstošas telpas
un aprīkojumu, būtiski
uzlabojot kā personāla
darba apstākļus, tā arī
mūsu pacientu ērtības,
kas ārstniecības procesā nav mazsvarīgi. Un
tad jau varēsim domāt,
kā īstenot Uzņemšanas
nodaļas un virtuves
bloka rekonstrukciju,»
saka SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» valdes
loceklis Andris Ķipurs.

rada tos milzīgos zaudējumus.
Noteikto kvotu esam apguvuši
95 procentu apmērā, un šī piecu
Pašlaik ārstnieciskais darbs procentu rezerve, manuprāt, ir
norit visā slimnīcā, taču augusta ideāls stāvoklis.
pēdējā nedēļā B korpuss tiks
atbrīvots remontdarbiem, līdz
Taču jūs bijāt viens no
ar to kā darbiniekiem, tā pacien- tiem 13 reģionālo slimnīcu
tiem nāksies pieciest neērtības, vadītājiem, kas parakstīja
kas tik vērienīgu darbu laikā atklāto vēstuli valsts augir neizbēgamas. A.Ķipurs gan stākajām amatpersonām,
skaidro, ka, tāpat kā īstenojot A prasot nekavējoties uzlabot
korpusa rekonstrukciju, darbu situāciju veselības aprūpes
zona tiks noslēgta no pārējās nozarē, piešķirot adekvātu
slimnīcas, tādējādi pašu būv- finansējumu slimnīcu sekdarbu procesu pacienti neizjutīs. toram.
«Saskaņā ar līgumu šo nodaļu
Šo protesta vēstuli parakstīrekonstrukcija jāpabeidz deviņu ju, jo nepiekrītu finansējumam
mēnešu laikā, bet būvnieks – uz- veselības aprūpei valstī kopuņēmums «LC Būve» – darbus mā. Pie pašreizējā finansējuma
sola pabeigt agrāk. Tā kā apzi- modeļa slimnīcas nevar runāt
nīgo attieksmi pret darbu viņi par adekvātu darbu: ārstēšajau apliecināja, rekonstruējot nu, attīstību, norēķināšanos
A korpusu, mums nav pamata ar kreditoriem. Vēl jo vairāk,
neticēt šim solījumam,» piebilst ja periodiski nāk klāt papildu
slimnīcas vadītājs.
izdevumi.
Ar viņu – saruna par aktuālo
Pašlaik valsts finansē 430 laveselības nozarē, problēmām un tus par ķirurģisku slimnieku un
izaicinājumiem.
185 latus par terapeitiska profila
slimnieku. Ja rēķina, ka stacioLaikā, kad ārstniecību ies- nārā pacients pavada vidēji sešas
tāžu viens no aktuālākajiem dienas, tad tas ir nepilns 31 lats
jautājumiem ir nepietieka- diennaktī terapeitiska profila
mie līdzekļi veselības aprū- slimniekam, kādu ir vairākumā.
pes nozarei, kas, kā norāda Un par šiem līdzekļiem mums
Latvijas Slimnīcu biedrība, jāspēj nodrošināt ārstēšana,
apdraud reģionālo slimnīcu diennakts aprūpe, trīsreizēja
iespējas sniegt pakalpoju- ēdināšana... Vienkārši pārdomus nepieciešamajā apjomā mām – cik maksā vienu nakti
un kvalitātē, mēs varam pavadīt viesnīcā?
runāt par nozīmīgiem jau
Tāpat vēstule tika rakstīta kā
veiktiem un vēl plānotiem protests par kvotu pārstrādēm,
rekonstrukcijas darbiem kas slimnīcām rada milzīgos
Jelgavas slimnīcā. Vai tie- zaudējumus. Jelgavas slimnīcā
šām situācija veselības ap- gan situācija kopumā ir salīdzirūpē ir tik dramatiska?
noši laba. Gada sākumā līgumu
Pirmkārt, jāsaprot, ka slim- ar Nacionālo veselības dienestu
nīcu nodaļu rekonstrukcija nav parakstīju kā pēdējais no slimpēkšņs lēmums. Tai mērķtiecīgi nīcu vadītājiem – tikai pēc tam,
gatavojāmies jau kopš 2006. kad bijām panākuši kompromisu
gada, no iestādes peļņas veidojot par adekvātu kvotu. Pašlaik arī
uzkrājumus, ko novirzīt šiem līguma grozījumus esmu paraksdarbiem. Tieši tādēļ arī remont- tījis – nebija pamata neparakstīt,
darbi var notikt tādā apjomā, jo jo strādājam kvotas ietvaros:
praktiski puse no finansējuma stacionārā, kā jau minēju, pirir slimnīcas līdzekļi, ko esam majā pusgadā esam iekļāvušies
pratuši ieekonomēt.
atvēlētajā finansējumā un mums
Otrkārt, arī kopumā mūsu pat ir piecu procentu rezerve,
situācija ir laba – es pat gribē- kas ir būtiski, jo parasti tieši
tu teikt, labāka nekā virknē otrajā pusgadā darba apjoms ir
citu reģionālo slimnīcu. Un to lielāks. Savukārt 11 procentu
apliecina arī fakts, ka esam kvotu pārstrāde ambulatorajiem
iekļāvušies līgumā noteiktajā pakalpojumiem tiek kompensēta
kvotā – stacionārā mums nav otrajā pusgadā.
pārstrādes, kas arī slimnīcām
Vēstulē paudām arī neap-

«Kopumā mūsu situācija ir laba
– es pat gribētu teikt, labāka
nekā citās reģionālajās slimnīcās. Un to apliecina arī fakts, ka
esam iekļāvušies līgumā noteiktajā kvotā – stacionārā mums
nav pārstrādes, kas arī slimnīcām rada tos milzīgos zaudējumus. Noteikto kvotu esam apguvuši 95 procentu apmērā, un šī
piecu procentu rezerve,
manuprāt, ir ideāls stāvoklis,» vērtē Jelgavas
slimnīcas vadītājs
Andris Ķipurs.
Foto: Ivars Veiliņš

mierinātību par to, ka gadu no
gada atkārtojas situācija, kad
ierobežotā finansējuma dēļ veselības aprūpes sektoram netiek
nodrošināts atbilstoši valdības
deklarācijā iekļautais solījums
par finansējumu 4,5 procenti no
iekšzemes kopprodukta. Pašlaik
tas ir tikai trīs procenti, kas ir
viens no zemākajiem Eiropas
valstu vidū.
Jūs minējāt, ka pašreizējā
situācijā nevar runāt par
adekvātu slimnīcas darbu,
ja periodiski nāk klāt jauni
izdevumi. Kas ir šie izdevumi?
Kā pēdējais tas ir apstāklis, ka
no nākamā gada sāks darboties
Ārstniecības riska fonds. Tas
nozīmē, ka pacienti, ja radīsies
komplikācijas ārstēšanas procesa dēļ un būs nodarīts kaitējums
veselībai vai dzīvībai, kā arī morālais kaitējums, varēs vērsties
fondā, lai saņemtu atlīdzību.
Ārstniecības riska fondu veidos
veselības aprūpē strādājošo
iemaksas – katru gadu ārstniecības iestādēm tajā būs jāveic
maksājumi. Pašlaik vēl nav
zināms precīzs iemaksu apjoms,
taču skaidrs, ka tie slimnīcām
būs papildu izdevumi, kam
nav seguma – viss notiks par
slimnieka ārstēšanās naudu un
slimnīcas iekšējām rezervēm.
Tādējādi kopējā tendence
valstī ir tāda, ka slimnīcām
kopumā finansējumu cenšas samazināt, uzliekot šādus papildu
izdevumus.
Bet slimnīcas budžetu veido
nelielais valsts finansējums par
katru pacientu – jau minētie 430
un 185 lati –, turklāt slimniekus
nevaram uzņemt bezgalīgi:
mums ir noteikts cipars, kura ietvaros strādājam. Ar ambulatoro
darbu, nodrošinot arī maksas
pakalpojumus, cenšamies kompensēt ārstēšanās izmaksas, taču
diemžēl maksas pakalpojumi ir
dārgi, bet cilvēku maksātspēja
– zema. Un arī mūsu iekšējās
rezerves nav bezgalīgas.
Uzskatu, ka veselības aprūpes
nozarē finansēšanas modelis
radikāli jāmaina, citādi pašlaik
tas viss izvērties kā nemitīga
cīņa par finansējumu visa gada
garumā. Manuprāt, valstī nepieciešams pāriet uz daļēju tāmes
finansējumu – komunālo mak-

anesteziologu trūkumu izjūt
visā Eiropā, līdz ar to pat valodas
barjera nav šķērslis. Gribu gan
piebilst, ka šādu scenāriju jau
paredzējām un laicīgi jaunos
speciālistus virzījām uz anesteziologiem. Ar šiem speciālistiem
esam nodrošināti.

Jelgavas slimnīca gadā
stacionārā uzņem ap 13 000
slimnieku. Vai viņi visi arī
samaksā savu līdzfinansējuma daļu par ārstēšanās
procesu?
Uz šo brīdi iedzīvotāji slimnīcai ir parādā vairāk nekā 100
tūkstošus latu. Ja vēl pirms
gadiem par saņemtajiem pakalpojumiem nesamaksāja 10
procenti pacientu, tad pašlaik
nemaksātāju īpatsvars audzis
līdz 30 procentiem – tas nozīmē, ka 30 procenti pacientu no
slimnīcas aiziet nesamaksājuši.
Valsts ir uzlikusi par pienākumu
slimnīcām šo naudu atgūt, un
arī mums ir noslēgts līgums ar
uzņēmumu, kas nodarbojas ar
sājumu segšanai, darbinieku parādu piedziņu. Daļu no tā, ko
algām un ar tām saistītajiem iedzīvotāji palikuši parādā, šādā
nodokļiem –, un kā līguma ob- veidā izdodas atgūt.
jekts varētu būt ārstēto pacientu
Pirms nedaudz vairāk kā
skaits. Tiesa, šādu modeli gan
neparedz pašreizējā likumdoša- gada tika atklāta slimnīcas
na, bet tieši tādēļ jau mūsu valstī piebūve, kurā nu vienuviet
ir Saeima, lai šo likumdošanu ir pieejami praktiski visi
sakārtotu un paredzētu arī šādu ambulatorie pakalpojumi
un dienas stacionārs. Vai
finansējuma modeli.
attaisnojusies ideja par atseKā kopumā Jelgavas slim- višķas Ambulatorās nodaļas
nīcai ir ar personālu – vai izveidi?
Ņemot vērā, ka valstī ir tenar darbiniekiem esat nodrodence samazināt stacionējamo
šināti?
Mums ir pietiekami jaunā- slimnieku skaitu, šādai nodaļai
kais un vidējais personāls, tas slimnīcā vajadzēja būt. Ambuir, esam nodrošināti ar māsām, latoros pakalpojumus nodrošimāsu palīgiem, sanitāriem, arī nājām jau iepriekš, taču tie bija
saimnieciskais personāls ir pie- «izkaisīti» pa visu slimnīcu, un
tiekamā apjomā. Bet problēmas ne vienam vien klientam tas sair ar ārstiem, īpaši terapeitiskajā gādāja neērtības. Pakalpojumu
profilā. Mums ir grūti nodro- klāsts jau nav mainījies, bet ir
šināt diennakts palīdzību tieši būtiski uzlaboti apstākļi, kādos
dežūrārstu trūkuma dēļ, jo dar- tos pacienti var saņemt. Taču
ba ir daudz, pacienti – «smagi», gan Ambulatorajai nodaļai,
bet ārstu, kas gribētu strādāt gan dienas stacionāram vēl ir
slimnīcā, ir maz. Līdz šim tā arī iespējas attīstīties, un uz to
neesmu spējis ģimenes ārstus mērķtiecīgi strādāsim, jo tieši
pierunāt uzņemties dežūras. šīs nodaļas veiksmīga darbība ir
Esmu bijis uz vairākām ģimenes viena no retajām iespējām slimārstu konferencēm, uzrunājis nīcai uzlabot finansiālo stāvokli,
viņus personīgi, lūdzot palīdzēt ko novirzīt attīstībai.
«nosegt» naktis, taču viņiem nav
Pēc B korpusa rekonstrukvēlmes nedz papildus nopelnīt,
nedz šādā veidā iesaistīties arī cijas intensīvie remontdarbi
savu slimnieku ārstēšanā, jo slimnīcā būs noslēgušies.
Jā, esmu priecīgs, ka birokrāslimnīcā taču vēršas viņu pacienti. Pašlaik no Jelgavā prak- tiskās procedūras, kas saistītas
tizējošajiem ģimenes ārstiem ar 2. kārtas darbiem, noslēgušās,
slimnīcā strādā vien dakteris līgums ar būvniekiem noslēgts
Dzalbs un daktere Freimane, un un tagad atliek vien visus darbus
paldies viņiem par to – es tiešām paveikt augstā kvalitātē.
Taču jau tagad paralēli doviņiem esmu pateicīgs. Mūsu
ārsti strādā uz izdegšanas robe- mājam par attīstību – slimnīcai
žas, lai gan, ja visi ģimenes ārsti būtu vajadzīgi vēl divi nozīmīgi
to uzņemtos, slimnīcā viņiem projekti. Viens ir Uzņemšanas
iekristu viena nakts dežūra reizi nodaļas rekonstrukcija, kuru
nepieciešams kardināli pārbūtrijos mēnešos.
vēt, lai 70. gados būvētās telpas
Valdībai tiek arī pārmests, atbilstu mūsdienu prasībām un
ka zemā atalgojuma dēļ uz vajadzībām. Savukārt otrs aktuārzemēm aizplūst augsti ālais projekts ir virtuves bloka
rekonstrukcija. Ēdināšanas
kvalificēti speciālisti...
Arī Jelgavas slimnīcā šo ten- pakalpojumu slimnīca neviedenci izjūtam. Tiesa, negribas nam nav atdevusi – to joprojām
gan akcentēt, ka aizplūst tieši nodrošinām paši, un tādēļ īpaši
augsti kvalificēti speciālisti, bet svarīgi ir ne vien nodaļu telpas,
uz ārzemēm strādāt pēdējos bet arī virtuvi aprīkot ar mūsdiegados vien no mūsu slimnīcas ir nīgām tehnoloģijām. Protams,
aizbraukuši seši anesteziologi šie projekti nav īstenojami jau
– trīs uz Franciju, divi uz An- tuvākajā laikā, taču tas ir mūsu
gliju un viens uz Vāciju. Un ir mērķis, lai pacientiem spētu
pat tā, ka speciālists nepārzina nodrošināt vēl kvalitatīvākus
franču valodu, taču kvalificētu pakalpojumus.

Pilsētnieks vērtē

Kam būtu jākompensē
kļūdas, kas radušās
ārstu nolaidības dēļ?
Zigmārs, projektu vadītājs:
– Zinu, ka ārzemēs, vismaz
Lielbritānijā,
to tiešām dara
valsts. Tieši
valsts pacientam maksā par ārstu
neizdarību. Latvijā arī varētu ieviest
šo modeli, taču pilnīgi iespējams,
ka atbildība ir jāprasa gan no paša
ārsta, gan valsts. Procentuāli lielākā
daļa noteikti jākompensē ārstam
pašam.
Guntis, jelgavnieks:
– Manuprāt,
vispirms ir jāmaina visa veselības aprūpes
sistēma – pašlaik cilvēks pie ārsta aiziet tikai tajā
brīdī, kad beigas jau gandrīz klāt.
Šodien tādu situāciju ir daudz – kam
tad prasīt atbildību? Ārstam, pie
kura viņš ir atnācis novēloti?! Agrāk
divas reizes gadā bija jāiet obligātās
pārbaudes. Jāpanāk, lai cilvēki paši
pie ārsta vēršas laicīgi.
Karīna, dežurante:
– Ja ir nopietna nolaidība,
tad, iespējams,
tā jākompensē valstij, taču
tai savukārt pie atbildības jāsauc
konkrētais ārsts. Lai tiem ārstiem
vismaz būtu kaut kāda bijība, lielāka
atbildība. Tiesa, manuprāt, šodien
cilvēkiem ir maz informācijas par
to, ka viņi drīkst sūdzēties. Bieži
vien mēs vienkārši samierināmies
un dzīvojam tālāk. Man pašai bija
problēmas, pie kurām, uzskatu, ārsts
bija vainīgs, bet tas beidzās tikai ar
sūdzību konkrētai iestādei, kurā viņš
strādāja.
Vēsma, strādā
LLU:
– Domāju, ka
katrs gadījums
ir jāskata individuāli. Vispirms
ir jāpierāda, ka
ārsts ir vainīgs. Bieži vien jau tie
cilvēki paši vainīgi – pie ārsta vēršas
novēloti, bet tad paziņo, ka ārsts
kaut ko nav izdarījis. Protams, vainot
kādu citu vienmēr ir vieglāk. Taču
to jau veicina mūsu ekonomiskā
situācija, valsts sistēma.
Alda, strādā:
– Manuprāt,
ārsta kļūdas
jākompensē
tai ārstniecības
iestādei, kurā
viņš strādā. Atsevišķos gadījumos atbildību var
prasīt arī no ārsta. Tiesa, naudas
īsti nav ne vienam, ne otram. Ir
jāsakārto veselības aprūpes sistēma
kopumā, lai pie atsevišķiem speciālistiem vispār var tikt – šobrīd pie
endokrinologa rindā jāgaida nezin
cik mēnešu!
«Jelgavas Vēstnesis»
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Pieminēs staļinisma
un nacisma upurus
 Ritma Gaidamoviča

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Matemātikā esam labāki,
vēsturē – problēmas

Rīt, 23. augustā, pulksten 14 Svētbirzī notiks atceres
brīdis, pieminot staļinisma un nacisma upurus, kā
arī Baltijas ceļa 24. gadadienu.
Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde
informē, ka atceres pasākumā, noliekot ziedus, piedalīsies arī
Jelgavas pilsētas domes vadība.
Šogad aprit 74 gadi, kopš Maskavā tika parakstīts MolotovaRibentropa pakts, un ir 24. gadadiena Baltijas ceļam.

SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) paziņojis tos
šoferus, kuri par kvalitatīvu darbu ieguvuši labākā
JAP autobusa vadītāja
statusu jūlijā. Kā liecina
uzņēmuma publiskotā
informācija, šo titulu
ieguvuši autobusa vadītāji, kas to saņēmuši jau
iepriekš, un šoreiz par
labākajiem atzīti trīs JAP
šoferi, tostarp divi reģionālajos starppilsētu pasažieru pārvadājumos.

Raimonds Dainis
Dainis
Seleckis Lukmanis Viktors
Šlāpins

Par jūlija darba rezultātiem un
izciliem sasniegumiem reģionālajos
starppilsētu pasažieru pārvadājumos atkārtoti apbalvots Dainis
Lukmanis un Raimonds Seleckis.
Savukārt labākā JAP autobusa vadītāja statusu Jelgavas pilsētas pasažieru pārvadājumos arī atkārtoti
Bezrūpīgs noskaņojums jau angļu valodas eksāmenā šogad
ieguvis Dainis Viktors Šlāpins.
liecināja, ka vidusskolēni ir pārliecināti par savām zināšanām
«Apsveicam un novēlam noturēt
– to uzrāda arī eksāmenu rezultāti, kas Jelgavas absolventiem
savas sasniegtās pozīcijas! Paldies
ir labāki nekā vidēji valstī.
Foto: Ivars Veiliņš
par kvalitatīvo un atbildīgo darbu!»
tā uzņēmums.
 Ritma Gaidamoviča
audzēkņu sniegumu, tad šīm
Jāatgādina, ka labāko šoferu
skolām nopietni ir jāstrādā pie
nominēšana JAP ievesta no šī gada
Jelgavas Izglītības pārtā, lai absolventu zināšanas mafebruāra, lai papildus motivētu
valde izvērtējusi 12. klatemātikā būtu augstākas,» uzsver
autobusa vadītājus un ar naudas
šu valsts pārbaudes darG.Auza. Latvijas un pasaules
balvu pateiktu paldies par kvalibu rezultātus. Pārvaldes
vēsturē mūsu jauniešu sniegums
tatīvi un atbildīgi paveikto darbu.
vadītāja Gunta Auza atgan ir mazliet zemāks nekā valstī
Nosakot labāko autobusa vadītāju,
zīst: «Mūsu vidusskolas
kopumā. «Mācību priekšmetu
tiek izanalizēti darba rādītāji ļoti
absolventu sniegums
skolotājiem metodiskajās apdaudzās pozīcijās, piemēram, vai
salīdzinājumā ar vidēvienībās, manuprāt, nopietni ir
nav saņemtas pasažieru sūdzības
jiem rādītājiem valstī ir
jāizskata šī mācību priekšmeta
par konkrēto šoferi, vai viņš paveicis
labs. Vairākos mācību
pārbaudes darbu saturs, mācību
darbu noteiktajā apjomā un kvalipriekšmetos esam pat
metodes, jāizvērtē, kas veicams,
tātē, vai nav citu pārkāpumu, vai
labāki.» Visaugstākie
lai rezultāti būtu augstāki. Un tas
autobuss tehniski ir labā kārtībā.
rezultāti ir valodās un
jādara ne tikai 12. klasē, bet jau
Tāpat vērā ņemti finanšu rādītāji
matemātikā, taču skono pamatskolas, kur Latvijas un
un degvielas patēriņš.
lām lielāku uzmanību
pasaules vēsture tiek mācīta kā
jau 10. klasē vajadzētu
divi mācību priekšmeti. Pamatus
pievērst vēsturei un dajau neieliek pēdējā skolas gadā,»
baszinātnēm.
tā G.Auza.
Pārvaldes vadītāja uzteic maCentralizēto
eksāmenu
serzākumtautību
skolu – 5. un 6.
varam nodrošināt vietu pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē. Taču tifikātus par vispārējo vidējo vidusskolas – 2012./2013. mācību
viņiem septembrī obligāti ir jāuz- izglītību šogad Jelgavā saņēma gada absolventus, kuri bijuši ļoti
sāk sagatavošana pamatizglītības 395 divpadsmito klašu absolventi. mērķtiecīgi un daudz strādājuši,
apguvei. Vecākus, kuri izglītības Runājot par kopējo vērtējumu, kas atspoguļojas arī valsts pārbauiestādi vēl nav izvēlējušies, aicinām G.Auza atzīst, ka ar rezultātiem des darbu rezultātos. Piemēram,
izvēlēties kādu no sešām skolām, ir apmierināta un skolēni eksā- matemātikas eksāmenā augstākurās darbojas piecgadnieku un seš- menos apliecinājuši stabilas zinā- kus rezultātus uzrādījuši tieši šo
gadnieku grupas, izvēlēties privāto šanas. «Šobrīd sabiedrībā daudz skolu beidzēji, tāpat arī Latvijas
izglītības iestādi vai obligāto saga- tiek diskutēts par matemātikas un pasaules vēsturē šo skolu abtavošanu veikt ģimenē, saņemot un vēstures eksāmenu rezultā- solventiem veicies labāk. Stabilu
metodisku atbalstu un palīdzību,» tiem. Izvērtējot mūsu absolventu sniegumu parādīja arī Valsts un
sniegumu matemātikā, varam Spīdolas ģimnāzijas absolventi.
tā S.Joma.
Skolu pirmsskolas izglītības lepoties, ka Jelgavas jauniešu «Katrā skolā ir absolventi, kuri
grupas vēl tiek komplektētas, un rezultāti ir par 3,6 procentiem pelnījuši īpašu uzslavu,» piebilst
vecākiem atliek vien pašiem iz- labāki nekā vidēji valstī – salīdzi- G.Auza.
Šobrīd pārvaldes vadītāja tos
vēlēties, kurā izglītības iestādē noši nedaudz, tomēr ir. Tiesa, ja
viņi vēlas savu bērnu laist. Par rezultātus skatāmies kopsakarībā jauniešus, kuri jau pavisam drīz
pieteikšanos jāinteresējas konkrētā ar profesionālo izglītības iestāžu – 2. septembrī – uzsāks mācības
skolā. «Tāpat iespējams, ka kādam un Vakara (maiņu) vidusskolas 10. klasē, aicina mērķtiecīgi domāt

Septembrī mācības obligāti
jāuzsāk visiem piecgadniekiem
 Ritma Gaidamoviča

Likums paredz, ka bērniem no piecu gadu
vecuma sagatavošana
pamatizglītības ieguvei
ir obligāta. Jelgavas Izglītības pārvalde tos vecākus, kuru bērni dzimuši
2007. vai 2008. gadā,
bet nav saņēmuši vietu
pašvaldības bērnudārzā, aicina izvēlēties citu
variantu, kā bērns sagatavosies skolas gaitām.
Tiek piedāvātas vairākas
iespējas – mācīties privātajā bērnudārzā, apmeklēt pirmsskolas grupu
kādā no sešām pilsētas
skolām vai obligāto sagatavošanu skolai veikt
ģimenē.

bērnam piemērotāks ir modelis,
kad obligātā sagatavošana skolai
norit ģimenē – bērnu māca paši
vecāki vai auklīte. Tādā gadījumā  Ritma Gaidamoviča
vecākiem pēc iespējas ātrāk jāvēršas
31. augustā jelgavnieki
Izglītības pārvaldē, lai vienotos par
aicināti piedalīties trametodiskā atbalsta un pedagoģisko
dicionālajā Vienotības
konsultāciju iespējām, kurās dotu
velobraucienā, lai visi
rekomendācijas par to, kas bērnam
kopā ar velosipēdiem
jāprot, kā ar viņu strādāt, lai viņš
šoreiz mērotu aptuvetiešām būtu gatavs skolai,» stāsta
ni astoņus kilometrus
S.Joma, piebilstot, ka pērn viena
garu ceļu uz atpūtas
ģimene izmantojusi šādu modeli
bāzi «Gobas». Reģistrēun pirmklasnieks šogad uzsāks
šanās velobraucienam
skolas gaitas.

Skola
2. pamatskola
Sarmas ielā 2
3. sākumskola
Uzvaras ielā 10
4. sākumskola
Pulkveža O.Kalpaka ielā 34
4. vidusskola
Akmeņu ielā 1
6. vidusskola
Loka maģistrālē 29
2. internātpamatskola
Filozofu ielā 50

Pirmsskolas grupas
2 (2007.)
1 (2008.)
2 (2007.)
1 (2007.)
1 (2007.)
1 (2007.)
1 (2008.)
1 (2007.)
1 (2008.)
2 (2007.)
1 (2008.)
1 (2009.)
1 (2007. un 2008.)
1 (2009.)

Darba laiks
8 – 14.30
8 – 14.30
8.20 – 14.20
14 – 17
8.30 – 11.30
12 – 15
12 – 15
8.30 – 14.30
8.30 – 14.30
8 – 15
8 – 15
8.30 – 12.30
8 – 15
14 – 17

 SIA «Jelgavas ūdens» informē, ka
no 26. līdz 30. augustam turpināsies
pilsētas ūdensvada tīklu profilaktiskā skalošana Svētes, Sakņudārza,
Dambja, Skolotāju, Egas, Sarmas, Asteru, Māras, Aspazijas, A.Brigaderes,
Filozofu ielā, kā arī Mazajā ceļā un
Bebru ceļā. Skalošanas laikā ūdensvada tīklā iespējama ūdens saduļķošanās
arī apkārtējās ielās, taču tas nav kaitīgs
cilvēku veselībai. «Jelgavas ūdens» atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 Jelgavas Pensionāru biedrības
valde informē, ka 29. augustā pulksten 10 dienas centrā «Sadraudzība»
Dobeles ielā 62a notiks Pensionāru
biedrības biedru kopsapulce, uz kuru
aicināti visi biedri. Dienas kārtībā: ziņojums par projekta «Eiropa pilsoņiem»
sadarbības programmu un iespējamo
līdzekļu piesaisti; jaunā mācību gada
plāna apspriešana un reģistrācija interešu grupās; dažādi jautājumi.

Jelgavas pilsētas 12. klašu skolēnu
vidējie centralizēto eksāmenu rezultāti
2012./2013. mācību gadā*
(Šogad pirmo gadu rezultāti tika norādīti
procentos, nevis līmeņos)

Mācību priekšmets Jelgavas
pilsēta
Krievu valoda
(svešvaloda)
71,9%
Ķīmija
66,7%
Angļu valoda
66,5%
Bioloģija
66,3%
Latviešu valoda
64,3%
Vācu valoda
57,0%
Fizika
56,9%
Latvijas un
pasaules vēsture
52,6%
Matemātika
49,6%

Valsts
66,8%
67,5%
61,5%
67,1%
60,9%
69,1%
60,8%
55,5%
46,0%

– no pulksten 10 skvērā
aiz Jelgavas kultūras
nama, kur pulksten 11
tiks dots starts.

Šogad pilsētā notiks jau astotais
Vienotības velobrauciens, kam
šajā reizē gan mainīts maršruts.
Jau pavasarī jelgavnieki tika aicināti organizatoriem ieteikt velobrauciena maršrutus, kas nebūtu
garāki par desmit kilometriem.
No vairākiem ieteiktajiem izvēlēts
jelgavnieka Ritvara Ganuleviča

piedāvātais variants, kas paredz
cauri pilsētai doties uz atpūtas
bāzi «Gobas», kas atrodas Gobu
ceļā 1. Maršruta garums – aptuveni astoņi kilometri.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes (SIP) vadītāja Ilga Antuža
stāsta, ka šoreiz starts velobraucējiem tiks dots skvērā aiz Jelgavas
kultūras nama, kur reģistrēšanās
un dažādas aktivitātes dalībniekiem notiks jau no pulksten 10.
Te varēs saņemt gan dalībnieka
numuru, gan arī īpašu atzīmju
lapiņu, uz kuras vajadzēs savākt
vairāku kontrolpunktu atzīmes,
lai piedalītos galvenās balvas
– velosipēda – izlozē.
Starts tiks dots pulksten 11, un
velobraucēji dosies pa šādu maršrutu: skvērs aiz Jelgavas kultūras
nama–Blaumaņa iela–Lapskalna
iela–Zvejnieku iela–Satiksmes
iela–Ganību iela–1. līnija–Dobeles
šoseja–4. līnija–Meža ceļš–Gobu
ceļš 1, kur atrodas atpūtas kom-

 Lai dzīvokļu īpašnieki savu daudzdzīvokļu namu sadarbībā ar nama
pārvaldnieku varētu apsaimniekot
efektīvāk, SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP) aicina
noslēgt (pārjaunot) pārvaldīšanas
pilnvarojuma līgumu. Pašlaik JNĪP
kā savas mājas pārvaldnieku izvēlējušies jau 85 procenti dzīvokļu
īpašnieku. Kaut arī līgumu pārslēgšanas termiņš atbilstoši Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likumam bija noteikts
līdz 2012. gada 1. janvārim, ne visi
dzīvokļu īpašnieki to ir izdarījuši. Dzīvokļu īpašnieki, kas vēlas saņemt konsultācijas par pārvaldīšanas līgumiem,
aicināti pieteikties JNĪP, un pārvaldnieks, apkopojot interesentu vēlmes,
organizēs bezmaksas seminārus, kā
tas bijis jau iepriekš, gan latviešu, gan
krievu valodā.
Ritma Gaidamoviča

*Rezultāti bez Vakara (maiņu) vidusskolas
un profesionālajām izglītības iestādēm

par karjeras izvēli. «Beidzot vidusskolu vai ģimnāziju, viņiem būs jāizvēlas izvēles pārbaudes darbi, ko
kārtot. Tie parasti ir saistīti ar nākamo izvēlēto studiju programmu,
nākotnes profesiju, taču, ja nebūs
mērķtiecīgi apgūtas zināšanas,
pēdējā mācību gadā būs grūti ko
mainīt. Īpaši tas attiecas uz dabaszinātnēm. Šobrīd svarīgi ir apgūt
ķīmiju, bioloģiju, fiziku. Skatoties
valsts attīstības tendences, darba
tirgū būs vajadzīgas profesijas,
kas saistītas ar dabaszinātnēm
– tā ir Latvijas perspektīva. Tāpēc,
«desmitie», sākam mācīties!» tā
G.Auza, piebilstot, ka skolēniem
ir uz ko tiekties: «Varam būt vēl
centīgāki, jo iespējas mums ir
– ir gan profesionāli pedagogi, gan
mūsdienīga mācību bāze.»

Vienotības velobrauciens – 31. augustā

Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas izglītībā Sarmīte Joma stāsta, ka 2. septembrī
visiem 2007. gadā dzimušajiem bērniem jāturpina gatavoties skolai,
bet 2008. gadā dzimušajiem pilsētas
bērniem ir jāuzsāk pirmsskolas
izglītības programmas apguve.
«Šobrīd, izvērtējot elektroniskās
bērnudārzu rindas datus, diemžēl
visiem šī vecuma bērniem mēs nePirmsskolas grupas pilsētas skolās

Īsi

 No 26. augusta līdz 8. septembrim būs slēgts Higiēnas centrs
Pulkveža O.Kalpaka ielā 9. Tas darbu
atsāks 9. septembrī, informē Jelgavas
Sociālo lietu pārvalde.

JAP autobusa vadītāji
nosargā labākā šofera titulu
 Sintija Čepanone
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plekss «Gobas». Kā vienmēr – ātrums velobraucienā nav noteicošais, galvenais, lai visi sasniegtu
galamērķi. Piedalīties aicināti gan
lieli, gan mazi. «Gobās» atbraucēji
varēs nobaudīt zupu, bet tie, kuri
nebūs noguruši, – piedalīties
atrakcijās. Šeit arī tiks apbalvoti
labākie katrā disciplīnā, balvas
saņems arī jaunākais, vecākais velobraucējs, saliedētākais kolektīvs,
vienotākā ģimene.
Jāpiebilst, ka reģistrēšanās
laikā, no pulksten 10 līdz 10.45,
Jelgavas kultūras namā tiem,
kuri sasnieguši 12 gadu vecumu,
būs iespēja nokārtot eksāmenu, lai
iegūtu velobraucēja tiesības. Lai
iegūtu velotiesības, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam,
fotogrāfijai (3x4 centimetri) un,
protams, zināšanām, lai nokārtotu
eksāmenu.
Velobraucienu organizē nodibinājums «Jelgava 21. gadsimtā»
un SIP.

SESTDIENAS SAGATAVOŠANAS STUDIJA
aicina uz nodarbībām brīvdienās audzēkņus
no 6 līdz 12 gadiem un audzēkņus
no 10 līdz 18 gadiem apgūt mākslas pamatus
kompozīcijā, zīmēšanā, gleznošanā.
Pieteikšanās – 7. un 14. septembrī
plkst.10 3. kabinetā pie pasniedzējas
Kristīnas Landau-Junkeres.
Tālrunis 26173276
Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 1,5 līdz 4 gadu vecuma bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar vecāku
līdzfinansējumu 15 Ls/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.
SIA «AUTO KADA», starptautisks uzņēmums,
kas kopš 1995. gada nodarbojas ar kravas
automašīnu un piekabju rezerves daļu
tirdzniecību, meklē
veikala vadītāju-pārdošanas speciālistu(-i)
Jelgavā.
Darba apraksts:
• aktīvs darbs ar klientiem (tirgošana,
apkalpošana, piesaiste);
• kvalitatīva veikala sortimenta plānošana
un uzturēšana;
• sadarbība ar citām «AUTO KADA» filiālēm.
Prasības kandidātiem:
• atbilstoša tehniskā izglītība;
• veiksmīga darba pieredze (vismaz 2 gadi)
kravas auto rezerves daļu pārdošanā;
• labas datorzināšanas;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• teicamas komunikācijas spējas
un analītiskās prasmes;
• pozitīva, proaktīva attieksme
un precizitāte darba izpildē;
• vēlams – no Jelgavas.
Uzņēmums piedāvā:
• stabilu darbu augošā uzņēmumā;
• teicamus darba apstākļus un atsaucīgus kolēģus;
• labu atalgojumu, atbilstošu paveiktajam darbam.
Savu CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu
inga.grebeza@autokada.lv līdz 30.08.2013.
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ņemt
vērā, ka sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks
izvirzīti nākamajai atlases kārtai.
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Skolu remontos šogad ieguldīti
746 tūkstoši latu
 Ligita Lapiņa

Kaut arī skolu gaiteņi vasarā pieklust, darbi tajos nerimst
– visu vasaru Jelgavas skolās noritējuši remontdarbi, lai
sagatavotos jaunajam mācību gadam. Izglītības pārvaldē
lēš, ka līdz jaunajam mācību gadam visi plānotie darbi skolās būs pabeigti, turpināsies vien 4. vidusskolas aktu zāles
remonts. Tiesa, to līdz mācību gada sākumam arī nebija
plānots pabeigt.
Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenais speciālists būvniecības
un ēku apsaimniekošanas jautājumos Andris Baltais skaidro,
ka mūsu pilsētā skolu ēkas nav jaunas, tāpēc līdztekus ierastajiem kosmētiskajiem remontiem un telpu uzfrišināšanai
pakāpeniski nepieciešams mainīt komunikācijas, uzlabot
ventilācijas sistēmu un veikt citus apjomīgus darbus. «Tāpēc
šogad skolās iespēju robežās tika ieplānoti arī lielāki remontdarbi – izremontētas ēdnīcas, gaiteņi, aktu zāles,» informē
A.Baltais. Viņš skaidro, ka kopumā darbu apjoms un nozīmīgums šogad bijis līdzvērtīgs iepriekšējiem gadiem. «Protams,
skolās paveiktais atšķiras. Izvērtējot katram gadam plānotos
darbus, raugāmies, kas katrai skolai būtu nepieciešamākais,
tāpat ņemam vērā, lai tehniskais stāvoklis visās skolās būtu
līdzīgs – ja, piemēram, pagājušajā gadā skolā veikti sarežģītāki un dārgāki remontdarbi, tad šogad šajā izglītības iestādē
darbu varbūt ir mazāk,» skaidro A.Baltais.
Savukārt, ieskicējot turpmākos nozīmīgākos darbus Jelgavas
skolās, Izglītības pārvaldes speciālists min Jelgavas Valsts
ģimnāzijas ēkas fasādes renovāciju, 1. internātpamatskolas
ēdnīcas siltināšanu un 6. vidusskolas jumta renovāciju, kas
gan tiks realizēti ne agrāk kā nākamgad.

Gatavošanās jaunajam mācību gadam noslēgumam tuvojas arī Tehnoloģiju vidusskolā. Tur līdz ar skolas statusa un nosaukuma maiņu mācības sāks divas 1.
klases, kurās šogad uzņemti 60 pirmklasnieki. Skolas direktore Valentīna Maido
teic, ka šogad īpaši nozīmīga skolai bijusi tieši telpu sagatavošana sākumskolēnu
vajadzībām, lai viņi, skolas gaitas uzsākot, justos labi, droši un ērti. Līdz mācību
gada sākumam skola par saviem līdzekļiem pilnībā būs izremontējusi un aprīkojusi četras mācību telpas, kurās mācības noritēs pašiem mazākajiem audzēkņiem, taču jau rudenī remontdarbus iespēju robežās turpinās, lai arī nākamajos
gados mazākajiem audzēkņiem telpu pietiktu un tās būtu viņiem piemērotas.
Tāpat skolā šogad izremonēts 1. stāva gaitenis un veikts ēdamzāles telpas
remonts, kur kopā ieguldīti vairāk nekā 22 tūkstoši latu.

Pie gaišas un mājīgas ēdamzāles šogad tiks vairāku skolu audzēkņi. 3. sākumskolas ēdamzālē vēl rit noslēdzošie
remontdarbi, lai jau drīzumā to varētu iekārtot ar mēbelēm. Ēdamzāle šovasar tiek remontēta arī Tehnoloģiju vidusskolā un 1. internātpamatskolā. Pēdējā jau ir izremontēta arī virtuve, bet priekšā vēl lieli remontdarbi – rudenī
paredzēts izsludināt iepirkumu 1. internātpamatskolas ēdnīcas ēkas siltināšanai.
Ievērojamas pārmaiņas piedzīvojis Valsts ģimnāzijas 2. stāva gaitenis, kas ieguvis arī gaišākas
krāsas. Remontdarbu laikā visā gaitenī nomainītas durvis – gan gaiteņa galā, gan uz klasēm
–, bet vienā no gaiteņa logiem tiek restaurēta
senlaicīgā vitrāža. Nākamie lielie darbi, kas
plānoti Valsts ģimnāzijā, saistīti ar ēkas fasādes
atjaunošanu. Skolas direktore Inese Bandeniece
informē, ka vispirms tiks renovēti ēkas pamati.
To tehniskā apsekošana jau ir veikta, un pašlaik
tiek izstrādāts ēkas pamatu tehniskais projekts.
Savukārt tālākā perspektīvā tiek plānota arī
ēkas fasādes renovācija.
Vieni no apjomīgākajiem darbiem
šogad veikti 1. internātpamatskolā,
kur līdztekus ēdamzāles un virtuves
remontam atjaunota trenažieru
zāle, bet drīzumā tiks uzstādīti arī
jauni trenažieri. Skolas direktore
Gunda Balode uzsver, ka skolā
mācās bērni ar kustību traucējumiem, kuriem katram tiek izstrādāta individuāla atveseļošanas
programma. «Tieši nodarbībām uz
trenažieriem bieži ir izšķiroša loma,
lai bērns savu fizisko veselību uzlabotu,» skaidro direktore. Pašlaik
zālē izvietoti līdzšinējie trenažieri,
bet līdz mācību gada sākumam to
klāstu papildinās trīs zviedru sienas, četri jauni trenažieri un vēl cits
vingrošanas inventārs. Tāpat skolā
izremontētas trīs mācību klases,
visā 2. stāva gaitenī nomainītas mācību klašu durvis un veikts gaiteņa
kosmētiskais remonts.

Izglītības iestāžu
remontiem
atvēlētā summa
Skolām

Ls 322 000

Internātskolām (kopā ar
valsts finansējumu)
Ls 90 000
Mākslas skolai un BJC «Junda»
Ls 69 000
Pirmsskolas iestādēm

Ls 265 000

Nākamā gada
nozīmīgākie darbi
Jelgavas skolās
• 6. vidusskolas jumta renovācija
Nedrošie un morāli novecojušie stikla bloki Jelgavas 4. sākumskolas sporta
zālē nomainīti pret jauniem triecienizturīgiem logiem, kas būs drošāki arī
gadījumā, ja nodarbību laikā pa tiem trāpīs, piemēram, ar bumbu. «Stikla
bloki šeit bija kopš skolas uzcelšanas. Ar laiku tie jau bija kļuvuši bīstami
– tie ne tikai laida ārā siltumu, bet arī vairs neturējās tik stabili, tie varēja
izkrist,» skaidro 4. sākumskolas direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Olga Parafjanoviča. Jāpiebilst, ka sporta zāles stikla bloku
demontāža, jaunu logu montāža un durvju nomaiņa kopā izmaksājusi 16
773 latus. Septiņas durvis nomainītas foajē pie skolas sporta zāles. Vēl skolā
par 14 000 latu izremontētas tualetes 2. stāvā.

• 1. internātpamatskolas
ēdnīcas siltināšana
• Jelgavas Valsts ģimnāzijas
ēkas fasādes renovācija

Vairākās skolās šovasar atjaunota aktu zāle. Spīdolas ģimnāzijā zāles remontu nevarēja veikt, kamēr nebija rekonstruēts ēkas jumts. «Griestos veidojās
sūces, zālē bija mitrums, tāpēc remontu veikt nebija jēgas. Pagājušajā
gadā jumts tika salabots, tāpēc šogad varējām ķerties pie zāles remonta,»
stāsta skolas direktores vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Ilze
Miezīte. Vislielākais prieks pēc aktu zāles remonta skolā ir par īpašo LED
prožektoru iegādi, kas ļaus veidot atšķirīgu noskaņu zālē, kā arī atsevišķi
izbūvēto skaņu operatora telpu. Jāpiebilst, ka aktu zāle šogad izremontēta
arī Mākslas skolā, bet 4. vidusskolas vecajā korpusā aktu zāles renovācijas
darbi vēl turpinās.
Foto: Ivars Veiliņš
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Policistu spēlēs 6 medaļas

Jelgavas
kluba «KC»
smaiļotājs
Sergejs
Nemņaševs
Pasaules policijas sporta
spēlēs Īrijā izcīnījis sešas medaļas. «Zeltu izcīnīju 1000
m vieniniekiem, 1000 un 200 m divniekiem pārī ar kolēģi Andi Priedi. Sudrabs
man 200 m vieniniekiem,» stāsta sportists. «Katrā distancē septiņi labākie vēl
piedalījās superfinālā,» piebilst Sergejs.
Tur viņam sudrabs 1000 m vieniniekiem
un bronza 200 m vieniniekiem. Spēlēs
S.Nemņaševs pārstāvēja savu darba
vietu – Rīgas Pašvaldības policiju.

Aicina piedalīties
strītbola 3. posmā

28. augustā pulksten 18.30 pie Jelgavas Sporta halles Mātera ielā norisināsies pilsētas 3. posms strītbolā.
Komandu reģistrēšanās – no pulksten
18. Sacensības notiks četrās vecuma
grupās: puišiem līdz 12 gadiem; no
12 līdz 15 gadiem; elites grupā no
16 līdz 35 gadiem, kā arī spēlētājiem
virs 35 gadiem. Meiteņu sacensībās
atsevišķas vecuma grupas netiks
izdalītas. Jāpiebilst, ka elites grupā
visu trīs posmu kopvērtējuma uzvarētāji saņems iespēju doties kruīza
ceļojumā uz Stokholmu. Sacensības
organizē BK «Jelgava» sadarbībā ar
Sporta servisa centru. Dalība tajās ir
bez maksas.
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sports
Jelgavniekiem bronza
«Mītava Open»

Sestdien Zemgales
Olimpiskajā centrā
noslēdzās minifutbola
turnīrs «Mītava Open»,
kurā tradicionāli ar paraugspēli piedalījās arī
grupas «Prāta vētra»
puiši. Šoreiz tika «eksaminēta» Valsts
policijas komanda, tostarp policijas
priekšnieks Ints Ķuzis. Turnīrs «Mītava
Open» norisinājās vairākos posmos, un
Jelgavā pulcējās 18 komandas finālistes, tostarp jelgavnieku komanda «LDz
Cargo», kura izcīnīja bronzas godalgu
un 500 latu naudas balvu. Bet finālā
rīdzinieki «Garāža» pārspēja 2012. gada
čempionus «Zveri/Ariols» no Ludzas.

Inline hokejisti spēlēs PČ

Latvijas inline hokeja izlase nākamgad
spēlēs pasaules čempionāta 1. divīzijā,
kur mūsu pretinieces būs Slovēnija,
Austrālija, Horvātija, Austrija, Ungārija,
Japāna un vēl viena kvalifikācijas turnīra
uzvarētāja. Ceļazīmi uz pasaules čempionātu izlase ieguva, uzvarot kvalifikācijas turnīrā. Izlasē spēlēja jelgavnieki Artūrs Batraks, Artūrs Bērziņš, Uldis Bušs,
Edgars Čušs, Rolands Dietlavs, Romāns
Glazkovs,
Eduards
Mitrovs,
Kristaps
Krūze un
Denijs Romanovskis.

Peldus no Krievijas uz ASV
 Krišs Upenieks

No Aļaskas (ASV) atgriezies ziemas peldētāju kluba «Jelgavas
roņi» līderis Aleksandrs Jakovļevs – viņš no 5. līdz 11. augustam piedalījās starptautiskā
stafetes peldējumā «Bering
Strait Swim», kas norisinājās
134 kilometru garumā no Čukotkas Krievijā līdz Aļaskai ASV.
Vienīgais Latvijas pārstāvis stāsta, ka stafetē startēja peldētāji
no visas pasaules, kuriem distances laikā stājušies pretī pat
astoņus metrus augsti viļņi.

Vasara pieder airētājiem
un vieglatlētiem

sadaļā «Pasākumi»

Piedāvā darbu
SIA «Kreatīvs» piedāvā darbu galdniekam(-cei)
ar pieredzi. Tālrunis 29537176.

SIA «Kulk» – pavāram un pavāra palīgam.
Darba vieta: restorāns bārs «Plate» Jelgavā,
Lielajā ielā 6 (viesnīca «Jelgava»). CV ar norādi
«Pavārs» vai «Pavāra palīgs» lūdzam sūtīt pa
e-pastu personals@kulk.lv vai nogādāt personīgi
Dobeles šosejā 34, Jelgavā. Tālrunis 63048959.

Meklē darbu
Foto: no Aleksandra Jakovļeva arhīva Celtnieks, mūrēju, tīru skursteņus, mūrīšus,
plītis. Tālrunis 27478204.
Jelgavnieks Aleksandrs Jakovļevs bija viens no 60 peldētājiem, kurš piedalījās
Mūrnieks, mūrēju plītis, skursteņus, mūrīšus.
stafetes peldējumā no Čukotkas Krievijā līdz Aļaskai ASV.
tieši dažādu organizatorisku nepilnību dēļ, arī mediji no vairākām valstīm. Peldējuma
tādēļ peldētāji ir gandarīti, ka šoreiz viss mērķis bija vienot cilvēkus – nekādas lielās
izdevies lieliski.
balvas nebija. Mēs pasaulei parādījām, ka
aukstais ūdens nav barjera, lai nodotos
«Auksts ūdens, karsta draudzība!» peldēšanai. Mums izveidojās labas attiePeldējums noslēdzās Aļaskas ciemā, kur cības ar visiem pasākumā iesaistītajiem
dzīvo tikai ap 150 cilvēku. Peldētājus sa- – nonācām pat pie atziņas: jo aukstāks
gaidīja ar karogiem un ovācijām. «Tas bija ūdens, jo karstāka draudzība!» piebilst
liels notikums, kuram uzmanību pievērsa A.Jakovļevs.

Uz medaļām «Grand Prix»
pretendē astoņi «kumeļi»
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas BMX trasē 24. augustā
notiks Latvijas mēroga sacensības – «Grand Prix Latvia» otrais
posms. Pavisam šīm sacensībām ir četri posmi, un kopvērtējumā uz medaļām pretendē
astoņi Jelgavas kluba «Mītavas
kumeļi» braucēji.

Jelgavas domē otrdien godināja labākos sportistus jūnijā un jūlijā. Droši
var teikt, ka vasara pieder airētājiem un vieglatlētiem, taču jūnijā veiksmīgs
starts bijis arī lakrosistiem Eiropas klubu lakrosa turnīrā.
Lai saņemtu Pateicības rakstu no Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieka
Aigara Rubļa, šoreiz sportisti bija sanākuši kuplā skaitā – nebija ieradusies
vien airētāja Elīna Pranka, kura jau otrdienas rītā bija devusies uz nometni,
lai augusta nogalē piedalītos pasaules čempionātā, kas notiks Vācijā.
Jūnijā par Latvijas čempioniem airēšanā kļuvuši: Gatis Pranks, Marks Ozolinkevičs, Rinalds Lasmanis, Kārlis Rušmanis un Karīna Laure. E.Pranka un G.Pranks
labi startējuši arī Eiropas mēroga sacensībās, savukārt augusta pēdējā nedēļā
M.Ozolinkevičs un G.Pranks arī dosies uz pasaules čempionātu.
Veiksmīgi starti šajā vasarā bijuši arī diviem vieglatlētiem. Gatis Kupčs ieguvis medaļas Latvijas čempionātā un arī Jaunatnes olimpiādē, par Latvijas
čempioni diska mešanā, to aizmetot 49,55 metrus, kļuvusi jelgavniece Dace
Šteinerte. Bet lakrosa kluba «Mītava» vīriešu komandai – 4. vieta Eiropas
klubu lakrosa turnīrā «Austrial Lacrosse Open 2013».
Foto: JV
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Apsardzes kompānija SIA «Archer AG» objektam Olainē aicina darbā apsardzes darbiniekus(-ces) ar derīgu apsardzes sertifikātu, labām
latviešu valodas zināšanām un pieredzi apsardzes jomā. Piedāvājam stabilu atalgojumu,
elastīgu darba laiku. Lai pieteiktos pārrunām,
zvaniet darba dienās no pulksten 10 līdz 17.
Tālrunis 27150693.

Viļņi – pat astoņu metru augstumā

«Aukstums nebija tas trakākais – vissmagāk gāja tieši ar laika apstākļiem. Trīs reizes
mūs piemeklēja vētra ar milzīgiem viļņiem
un miglu. Kad viļņi bija sešus metrus augsti,
bija grūti, bet mēs peldējām, taču, kad tie
sasniedza astoņus metrus, apstājāmies, lai
gan kopumā peldējām visu diennakti sešas
dienas pēc kārtas. Negadījumu nebija, jo
viss bija ļoti labi noorganizēts. Mūs aprūpēja
lieliska 15 ārstu komanda, kas darbojās
uz militārā kuģa «Irtiš», bija arī mazākas
laivas, kas devās ceļā līdzi sportistiem.
Ārstu rīcībā bija moderna aparatūra, ar
kuru sportistiem veica dažādus mērījumus
un izmeklējumus,» iespaidos dalās ziemas
Sāka 2,8 grādu temperatūrā
peldētājs.
«Mēs 5. augustā sākām peldēt stafešu
Jāpiebilst, ka pirms diviem gadiem
veidā. Ūdens temperatūra sākumā bija mēģinājums realizēt šo projektu izgāzās

Sporta pasākumi
 22. augustā pulksten 16 – orientēšanās: «Alnis 2013», 11. kārta (Kalnciema
skolā).
 24. augustā pulksten 12 – Jelgavas
atklātais čempionāts burāšanā. Regate
ķīļjahtām, mikrokreiserjahtām un junioru
klases jahtām (Jahtkluba bāzē Pils salā).
 24. augustā pulksten 11 – Jelgavas
pilsētas čempionāts smaiļošanā un kanoe
airēšanā (airēšanas bāzē Pasta salā).
 24. augustā pulksten 14 – BMX
«Grand prix» 2. posms (BMX trasē).
 25. augustā pulksten 15 – futbols: FK
«Jelgava» – «Skonto FC» (ZOC).
 29. augustā pulksten 16 – orientēšanās: «Alnis 2013», 12. kārta (Ozolnieku
stacijā).

VSIA «Ģintermuiža» aicina darbā medicīnas
māsas. Motivācijas vēstuli un CV sūtīt pa e-pastu slimnica@gintermuiza.lv vai ierasties personīgi VSIA «Ģintermuiža» Personāldaļā Filozofu
ielā 69, Jelgavā, LV-3008. Sīkāka informācija pa
tālruni 63007156, 63024864.

tikai 2,8 grādi, tāpēc lēmums bija katram
peldēt 10 minūtes. Organizatori nolēma, ka
ASV peldētājs uzsāks stafeti, bet to noslēgs
Krievijas sportists. Pirmais posms bija 40
kilometri. Nopeldēju savu stafetes daļu un
pēc tam strādāju kā navigācijas palīgs. Starp
salām sanāca nopeldēt vēl divus posmus
pa 15 minūtēm, jo tur temperatūra paaugstinājās no četriem līdz desmit grādiem.
Iepeldot ASV teritorijā, ūdens temperatūra
jau paaugstinājās līdz 12 grādiem,» stāsta
Aleksandrs, piebilstot, ka visemocionālākais
bija pēdējais peldējuma posms, kurā arī
mūsu sportistam bija iespēja piedalīties.

Peldējumu organizēja viena no Krievijas
militārajām organizācijām, un kopumā
tajā piedalījās 60 dalībnieki no 16 valstīm.
Latviju pārstāvēja tikai Aleksandrs. Viņš
stāsta, ka no Igaunijas bija divi sportisti,
no Somijas – viens peldētājs. «Mēs bijām
Baltijas jūras valstu komanda. Taču peldējumā bija sapulcināti pārstāvji no visiem
kontinentiem, tostarp tādām valstīm kā
Dienvidāfrika, Austrālija un Ķīna. Vislielākā pārstāvniecība, protams, bija Krievijai,
kuru peldējumā pārstāvēja 30 sportisti,»
tā Aleksandrs.
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Kluba vadītājs Aivars Balbeks norāda, ka
kopvērtējumā uz «Grand Prix» medaļām
varētu pretendēt Reinārs Pavlovs, Vanesa
Buldinska, Rodrigo Antulis, Emīls Jekševics, Kristens Krīgers, Ernests Šteinbergs,
Marks Cimermanis un Roberts Dancis. «Tā
ir apmēram ceturtā daļa kluba braucēju,»
nosaka A.Balbeks, piebilstot, ka tas ir samērā labs rādītājs.
Sacensības Jelgavā sāksies pulksten 14,
bet no pulksten 12 sportistiem būs treniņi.
Šobrīd plānots, ka Jelgavu pārstāvēs ap
30 dalībnieku, iespējams, ka ieradīsies arī
sportisti no Igaunijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas un Somijas. «Tradicionāli
Latvijas «Grand Prix» tiek iekļauts starptautiskajā kalendārā un šajās sacensībās
sportisti var izcīnīt reitinga punktus, kas
ir svarīgi dalībai olimpiskajās spēlēs. Tā
kā Londonas Olimpiskās spēles bija pagājušajā vasarā, šogad reitinga punkti netiek
piešķirti, līdz ar to arī ārzemju dalībnieku
pārstāvniecība varētu būt mazāka,» tā
A.Balbeks.
Šī gada Eiropas čempions un divkārtējais

olimpiskais čempions Māris Štrombergs
laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» norāda,
ka sacensībās Jelgavā nepiedalīsies, jo jau
devies atpakaļ uz ASV. Arī šī gada Eiropas
vicečempions Edžus Treimanis sacensībās
Jelgavā nestartēs, jo viņam ir trauma un
jāpaārstējas, bet viņš pieļauj, ka varētu Jelgavā ierasties kā skatītājs. Vienīgi Eiropas
čempionāta 4. vietas ieguvējs Rihards Veide
plāno izbraukt pa Zemgales Olimpiskā
centra BMX trasi.
Pavasarī veidojot sacensību kalendāru,
bija iecerēts, ka Jelgavā notiks divi posmi
un nedēļu agrāk, taču vēlais pavasaris un
laikapstākļi ieviesa korekcijas. Sestdien,
24. augustā, BMX braucēji tiksies Jelgavā,
ZOC trasē, bet jau svētdien, 25. augustā,
dosies uz Rīgu, kur notiks «Grand Prix»
3. posms. «Klubam sacensību rīkošana ir
tikai prestiža jautājums, jo finansiāli tas
nav izdevīgi. Federācija apmaksā tikai sacensību tiesnešu darbu, pārējās izmaksas
jāsedz pašiem, tāpēc paldies par atbalstu
sacensību organizēšanā Sporta servisa
centram,» norāda A.Balbeks. Jāpiebilst,
ka skatītājiem ieeja sacensībās ir bez
maksas.
Gan «Grand Prix», gan Latvijas čempionāts noslēgsies Valmierā 7. un 8. septembrī,
bet sezona ar to vēl nebeigsies. «Pēc tam
vēl būs pāris sacensību,» piebilst «Mītavas
kumeļu» vadītājs. Trenēties ārā kluba
biedri turpinās, kamēr nesals rokas, bet,
lai nodrošinātu treniņapstākļus ziemā,
septembrī plānots pabeigt ziemas trases
izveidi angārā pie Sporta skolas.

Tālrunis 25972357.

Celtnieks ar pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.

Pārdod
2-ist. dzīvokli Bēnē. T.28314320.
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tālrunis 28828288
Bērza briketes. Ar piegādi 95 Ls/t.
Tālrunis 29907466

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

Dažādi
Spiežam ābolu sulu. T.29774876.
Juridiskais birojs ADEMIDE – dzīvokļu, zemes
pirkuma līgumi; SIA reģistrācija; maksātnespējas lietas. Vairāk – www.ademide.lv, Raiņa 14
(bij. pasts). Tālrunis 29179847
Zīlniece. Tālrunis 26180906, 29742875.
Pļauju zāli. Tālrunis 25994203
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
Tālrunis 25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A»
biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
MIHAILS DEVETJAROVS (1927. g.)
ALEKSANDRS ZAHARENKO (1959. g.)
MARGARITA KALNIŅA (1921. g.)
MARIJA DAŠČINSKAJA (1937. g.)
VARVARA FROLOVA (1919. g.)
ANASTASIJA SOVĀNE (1925. g.)
OLGA KUGRĒNA (1931. g.)
MARIJA LASTOVSKA (1935. g.)
GAĻINA UĻEJEVA BALODE (1941. g.)
RUTA BIRZNIECE (1952. g.)
GAĻINA ZDANOVIČA (1929. g.)
VILNIS JAROŠUS (1948. g.).
Izvadīšana 24.08. plkst.12 no Baložu
kapsētas Sēru nama.
HARIJS UPENIEKS (1940. g.).
Izvadīšana 23.08. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 26. augusts
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
8.05  «Muks». Animācijas seriāls.
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1672.sērija.
9.30 «Bellas Austrālija» (ar subt.). Romantiska komēdija.
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentāls seriāls.
12.25 «Es – savai zemītei».*
12.55 «Skrundas pieturzīmes».*
13.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok.filma. 5.sērija.
14.25 «Kultūrzīme Jānis Greste». Dok.filma. 1. un 2.sērija.
15.25 «Aculiecinieks».*
15.40 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.57 «Re, kāds gadījums!» Animācijas filma.
16.05 «Dabas grāmata».*
16.35  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 5. un 6.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1672.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 111. un 112.sērija.
19.35  «Kenediji». Biogrāfiska filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15  «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 8.sērija.
22.10 «Viss notiek!»
22.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Fedja». Dokumentāla filma.
0.25 «Rīgas svētki 2008. Aktieru koncerts».*
2.30 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
3.30 «Karosta». Dokumentāla filma.
3.50 «Degošais krūms» (ar subt.).
Čehijas vēsturiska drāma. 3.sērija.
5.10 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «”1000 jūdzes” Zelta krastā».*
6.35 «Kaimiņu būšana». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Seriāls. 6.sērija
7.35 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Pa karstām pēdām». Seriāls (ar subt.). 11.sērija.
10.35  «Rožu dārzs». Seriāls. 7.sērija.
11.30  «Noķert kadrā». Dokumentāla filma. 44.sērija.
12.00 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV*
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā».*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 8.sērija.
16.40  «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.35 «Nozīmīgais gads». Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.05 «Pa karstām pēdām». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.)
19.30 «“Ghetto Games 2013”».
19.45 «Olimpieša portrets».*
20.05  «Uz pasaules vulkāniem». Dok.filma. 3.sērija.
21.05 JAUNUMS! «“SeMS” ceļo».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Ali Baba un 40 laupītāju». Piedzīvojumu filma. 1.sērija.
0.55 «Kad stārķis palidojis garām». 4.sērija.
1.30 «Izmeklētāja Kinga 2». Seriāls. 5.sērija.
2.15 «Muzikālā banka 2012».*
5.00 «Lidojuma plāns».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 12.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Kad nevar uzticēties». Melodrāma.
12.00 «Precamies!?!»
12.55 «Ģimenes ligzda».
13.30 «Galileo».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 JAUNUMS! «Zīlniece» (ar subt.). 1. un 2.sērija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 35. un 36.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 95.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 95.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mēness tumšajā pusē». Krievijas seriāls 3.sērija.
22.15 «Veči laupītāji» (ar subt.). Komēdija. 1971.g.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «LNT ziņu “Top 10”».
1.25 «Galileo».
1.50 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 36.sērija.
2.30 «Degpunktā».
3.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.25 «Precamies!?!»
4.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 95.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 89.sērija.
5.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 14.sērija.
6.50 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.
8.50 «Pārvērtību meistars». ASV komēdija. 2002.g.
10.30 «Māmiņu klubs».

11.05 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 114.sērija.
12.45 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 17.sērija.
13.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 35.sērija.
13.40 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.10 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 568. un 569.sērija.
15.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 33.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 41.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subtitriem). 12.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 66.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 33.sērija.
21.00 «Jaunā talantu fabrika». Latvijas realitātes šovs.
23.35 «“Nekā personīga”: Baltijas narkomūļi».Dok.filma.
0.35 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 41.sērija.
1.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 89.sērija.
2.20 «Purvāji». ASV seriāls. 14.sērija.
3.10 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 114.sērija.
3.35 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 27. augusts
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
8.05  «Muks». Animācijas seriāls.
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1673.sērija.
9.25  «Kenediji». Biogrāfiska filma. 3.sērija.
10.15 «Kad vēji dzied burās. Koncerts Kuldīgā 2010».*
12.35 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.55  «Skatienam apslēptais Vatikāns» (ar subt.). Dok.filma.
14.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
14.20 «Viss notiek!»*
14.50 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.50 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.10 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule»
16.35  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 7. un 8.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1673.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 113. un 114.sērija.
19.35  «Kenediji». Biogrāfiska filma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Dzintara ceļš». LTV videofilma.
21.45 «Pasaules telpa».
22.15 TV PIRMIZRĀDE! «Pirmie». Dokumentāla filma.
23.15 «Nakts ziņas».
23.30 «Džosera piramīdas noslēpumi». Dok.filma. 1.sērija.
0.30 «Radio “SWH” 20 gadu jubilejas koncerts».*
2.10 «Manona Lesko». Francijas melodrāma. 2011.g.
3.45 «Laimes lācis». Animācijas filma.
4.00 «LTV portretu izlase». Aktrise Ieva Puķe.
4.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
5.20 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Zelta krastā».*
6.35 «Rezgalības 3». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 7.sērija
7.35 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Pa karstām pēdām». Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 8.sērija.
11.30  «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā».*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 9.sērija.
16.40  «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Pa karstām pēdām». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.)
19.30 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.05  «Francijas dabas stāsti». Dokumentāla filma. 1.sērija.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05  «Specvienība». Seriāls. 10.sērija.
23.55 «Jauniešu kora koncerts».*
2.00 «Liepājas dzintars ‘93».*
3.25 «Sarežģītais zvirbulēns». Animācijas filma.
3.35 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā». *
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 1. un 2.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dauntonas abatija 3». Seriāls. 2. un 3.sērija.
12.00 «Precamies!?!»
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 121.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 3. un 4.serija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 37. un 38.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 96.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 96.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 TV PIRMIZRĀDE! «Romantika uz jumta». Komēdija.
23.05 «Nikita». ASV seriāls. 5.sērija.
24.00 «Dzīvīte».
0.20 «Galileo».
0.50 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 37. un 38.sērija.
2.25 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.

tv programma
2.45 «Degpunktā».
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 121.sērija.
4.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 96.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 90.sērija.
5.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 15.sērija.
6.50 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.
8.50 «Divi brāļi». Ģimenes filma.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 115.sērija.
12.45 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 18.sērija.
13.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 36.sērija.
13.40 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.10 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 570. un 571.sērija.
15.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 34.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 42.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subtitriem). 13.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 67.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 34.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». ASV seriāls. 8.sērija.
22.00 «Mūsdienu Latvijas garša 3». 4.sērija.
22.45 «Paralēlās dzīves». ASV seriāls. 13.sērija.
23.50 «Sazvērestība». ASV seriāls. 17.sērija.
0.45 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 42.sērija.
1.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 90.sērija.
2.25 «Purvāji 2». ASV seriāls. 15.sērija.
3.15 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 115.sērija.
3.35 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 28. augusts
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
8.05  «Muks». Animācijas seriāls.
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1674.sērija.
9.25  «Kenediji». Biogrāfiska filma. 2011.g. 4.sērija.
10.15  «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 2013.g. 8.sērija.
11.15 «No bitēm neko nevar zināt». Videostāsts par aktrisi V.Līni.
12.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.25 «Vertikāle».*
12.55 «Pasaules telpa».*
13.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Kultūrzīme. “Akmens modinātājs”». Tēlnieks L. Blumbergs.*
14.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.45 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.05 «Kas te? Es te!»*
16.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1674.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 115. un 116.sērija.
19.35  «Kenediji». Biogrāfiska filma. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «V.Līnei – 90. “Cīrulīši”». Rīgas kinostudijas drāma.
22.45 «Nākotnes parks».
23.00 «Zebra».
23.15 «Nakts ziņas».
23.30 «V.Līnei – 90. “No bitēm neko nevar zināt”».
0.25 «Džosera piramīdas noslēpumi». Dok.filma. 2.sērija.
1.20 «Bīstamā robeža 2». Seriāls. 13.sērija.
2.05 «Z.Liepiņa jubilejas vokāli simfoniskās mūzikas koncerts».*
3.52 «Kaspars Znotiņš: it kā pats, it kā cits».*
4.19 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
5.12 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «”1000 jūdzes” Zelta krastā».*
6.35 «Klucānija». Animācijas filma.
6.45  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 8.sērija
7.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Pa karstām pēdām». Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 9.sērija.
11.30  «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls»
13.45 «Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā». *
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 10.sērija.
16.40  «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 3.sērija.
17.35 «Pa karstām pēdām». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
18.25 «Šodien. Ziņas» (krievu val.)
18.55 TIEŠRAIDE! «Pārbaudes spēle basketbolā». Somija – Latvija.
21.05  «Izdzīvotāji 4». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.35  «Ātruma cilts».
0.05 «SOKO Vismāra». Seriāls. 94.sērija.
1.00  «Francijas dabas stāsti». Dokumentāla filma. 1.sērija.
2.00 «XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Tautas sadziedāšanās».*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 2.sērija.

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 3. un 4.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.10 «Romantika uz jumta». Romantiska komēdija.
12.05 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
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13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 122.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 5. un 6.serija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 39. un 40.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 97.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 97.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 10.sērija.
22.10 «Ikars». Kanādas spraiga sižeta filma.
23.50 «Dzīvīte».
0.10 «Galileo».
0.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 39. un 40.sērija.
2.25 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
2.45 «Degpunktā».
3.10 «Šodien novados».
3.25 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 122.sērija.
4.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 97.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 91.sērija.
5.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 16.sērija.
6.50 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.
8.50 «K-9». ASV detektīvkomēdija. 1989.g.
11.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 8.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 116.sērija.
12.45 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 19.sērija.
13.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 37.sērija.
13.40 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.10 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 572. un 573.sērija.
15.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 35.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 43.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subtitriem). 14.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 68.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 35.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs.1.sērija.
22.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 15.sērija.
23.00 «Kinomānija».
23.40 «“Terra Nova”». Seriāls. 13.sērija.
0.35 «Bokseris». ASV drāma. 2011.g. 4.sērija.
1.25 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 43.sērija.
2.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 91.sērija.
3.10 «Purvāji 2». ASV seriāls. 16.sērija.
3.55 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 116.sērija.
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 29. augusts
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
8.05  «Muks». Animācijas seriāls.
8.30  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1675.sērija.
9.25  «Kenediji». Biogrāfiska filma. 5.sērija.
10.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
10.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Fedja». Dokumentāla filma.
12.30 «Zuši». Dokumentāla filma.
12.45 «Dzintara ceļš». LTV videofilma.
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Zebra».*
13.50 «Pirmie». Dokumentāla filma.
14.45 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
15.35 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25  «Luijs». Animācijas seriāls. 98.sērija.
16.32  «Dinozauru vilciens». Anim.seriāls. 25.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1675.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 117. un 118.sērija.
19.35  «Kenediji». Biogrāfiska filma. 2011.g. 6.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  «Šerloks 2» (ar subt.). Detektīvseriāls. 3.sērija.
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Raimonda Paula 75. jubilejas koncerts».*
1.00 «Kultūrzīme. “Akmens modinātājs”». Tēlnieks L.Blumbergs.
2.00 «Spēlmaņu nakts».*
4.20 «Blaumanis. “Indrāni”. Vēsts». LTV videofilma.
5.12 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «”1000 jūdzes” Zelta krastā».*
6.35 «Munks un Lemijs. Elks». Animācijas filma.
6.45 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 9.sērija
7.35 «Ražots Eiropā. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls»
9.45 «Pa karstām pēdām». Seriāls (ar subt.). 14.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 10.sērija.
11.30  «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV “Spektrs”
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Starptautisks turnīrs basketbolā». Latvija – Slovēnija.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 11.sērija.
16.40  «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 4.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Pa karstām pēdām». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.)
19.30 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.00 «Uz meža takas».*
20.30 «Lidojuma plāns».
21.05  «“Greenpeace” stāsts». Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Motociklisti».*
23.35 «“Ghetto Games 2013”».*

23.50 «Izdzīvotāji 4». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
0.45 «LR2 koncerts “Kad man vairs nebūs 16...”».*
3.15 «Starptautisks turnīrs basketbolā». Latvija – Slovēnija.*
5.00 «Uz meža takas».*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 5. un 6.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Medusmēnesis Austrālijā». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 10.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 123.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 7. un 8.serija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 41. un 42.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 98.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 98.sērija. Turpinājums.
19.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Seriāls. 3. un 4.sērija.
22.15 «Mis Slepenā aģente 2: bruņota un apburoša». Komēdija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «“Supernatural” 5». ASV seriāls. 21.sērija.
1.40 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 41. un 42.sērija.
3.10 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
3.35 «Degpunktā».
4.00 «Šodien novados».
4.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 98.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 92.sērija.
5.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 17.sērija.
6.50 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.
8.20 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls.
8.50 «Vienkārša vēlēšanās». Ģimenes komēdija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 1.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». ASV seriāls. 117.sērija.
12.45 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 20.sērija.
13.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 38.sērija.
13.40 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.10 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 574. un 575.sērija.
15.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 36.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 44.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subtitriem). 15.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 69.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 36.sērija.
21.00 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 10.sērija.
22.00 «Svešie pret Plēsoņu 2». Fantastikas trilleris.
23.50 «Pārkāpt robežu 4». Seriāls. 10.sērija.
0.45 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 44.sērija.
1.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 92.sērija.
2.30 «Purvāji 2». ASV seriāls. 17.sērija.
3.20 «Ņujorkas karalis 5». ASV seriāls. 117.sērija.
3.40 «Simpsoni 4». Animācijas seriāls.
4.00 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls.
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 30. augusts
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls.
8.35  «Gaišā piemiņā». Komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
9.30  «Kenediji». Biogrāfiska filma. 6.sērija.
10.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
10.35  «Zobenu karaliene». Seriāls. 11. un 12.sērija.
12.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.30 «Zibens». Norvēģijas ģimenes filma. 2006.g.
13.55 «Mans zaļais dārzs».*
14.25 «Raimonda Paula 75. jubilejas koncerts».*
16.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.30  «Dinozauru vilciens». Anim.seriāls. 26.sērija.
17.00  «Gaišā piemiņā». Komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 119. un 120.sērija.
19.35  «Kenediji». Biogrāfiska filma. 2011.g. 7.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  «Midsomeras slepkavības 13» (ar subt.). 7.sērija.
22.55 «Nakts ziņas».
23.10  «Karalienes Elizabetes II Dimanta jubilejas koncerts».
2.15 «“Saldie 80”». Labākās “Mikrofona” dziesmas.*
3.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 11. un 12.sērija.
5.11 «Eiropa. Mīti un realitāte».*

LTV7
6.05 «“1000 jūdzes” Zelta krastā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Torte». Animācijas filma.
6.45 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 10.sērija
7.35 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx.” Deutsche Welle žurnāls»
9.45 «Pa karstām pēdām». Seriāls (ar subt.). 15.sērija.
10.35 «Rožu dārzs». Seriāls. 11.sērija.
11.30  «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 4.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*
13.15 «Pie stūres. Deutsche Welle žurnāls»
13.45 «Starptautisks turnīrs basketbolā». Latvija – Turcija.*
15.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 12.sērija.
16.40  «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 5.sērija.
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17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Pa karstām pēdām». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas» (krievu val.)
19.30 «“SeMS” ceļo».*
20.30 «Šērvudas Robins». Seriāls. 8.sērija.
21.40  «Lanževēna burvju triki 3». 5.sērija.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija
22.55 «Šodien. Ziņas īsumā» (krievu val.).
23.05 «Tūkstošreiz stiprāka». Jauniešu filma.
0.35 «Liepājas dzintars 2006». 2.daļa.*
2.40  «Lanževēna burvju triki 3». 6.sērija.
3.10 «Starptautisks turnīrs basketbolā». Latvija – Turcija.*
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 7. un 8.serija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.05 «Medusmēnesis Horvātijā». Melodrāma.
12.00 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 3. un 4.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 124.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Zīlniece» (ar subt.). 9. un 10.serija.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 43. un 44.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 99.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Seriāls. 99.sērija. Turpinājums.
19.00 «Labvakar, Latvija!»
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Greizais spogulis». Humora raidījums (ar subt.).
23.20 «Juku jukām». Krievijas komēdija. 1995.g.
1.55 «Dzīvīte».
2.15 «Degpunktā».
2.40 «Cik skaista mīlestība!» Seriāls. 43. un 44.sērija.
4.15 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 99.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 93.sērija.
5.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 18.sērija.
6.50 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls.
7.30 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls.
8.50 «Lizija Magvaira». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
11.00 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 10.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ņujorkas karalis 5». Seriāls. 118.sērija.
12.45 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 21.sērija.
13.15 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 39.sērija.
13.40 «Jaunā talantu fabrika. Dienasgrāmata».
14.10 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 576. – 578.sērija.
15.55 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 45.sērija.
16.50 «Radu būšana 5». Seriāls (ar subtitriem). 16.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 70.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 5.sērija.
21.00 «TV3 15 gadu jubilejas svinības».
23.30 «Pasludinu jūs par Čaku un Leriju». ASV komēdija.
1.35 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 45.sērija.
2.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 93.sērija.
3.25 «Purvāji». ASV seriāls. 18.sērija.
4.05 «Bez tabu».
4.40 «Nakts joki».

Sestdiena, 31. augusts
LTV1
6.05 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
6.35 «Vides fakti».*
7.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 25.sērija.
8.05  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 25.sērija.
8.35  «Luijs». Animācijas seriāls. 104.sērija.
8.45 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 47.sērija.
9.10 «Timija pludmales patruļa». Animācijas filma.
9.35  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 9. un 10.sērija.

#

10.00 «Ķepa uz sirds».*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Zibens». Norvēģijas ģimenes filma. 2006.g.
12.25  «Ir pienācis laiks». Dokumentāla filma.
13.50  «Šerloks 2» (ar subt.). Detektīvseriāls. 3.sērija.
15.30 «Aleksandrs Laime un Anhela ūdenskrituma dimanti». Dok.fi.
16.30 «Aculiecinieks».*
16.45 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
17.00 «Uguns pavēlnieks». Izglītojoša TV spēle par drošību.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». Upes, Kareivju, Ieroču un Invalīdu ielas.
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.12 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Andrea Bočelli koncerts Portofīno» (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas».
23.10  «Koncerts». Komēdija.
1.25 «“Mikrofona” dziesmas».*
3.00 «Bīstamā robeža 2». Seriāls. 13.sērija.
3.40 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.
4.10 «Vizmai Belševicai – 80. Es aiziet nevaru». LTV videofilma.
5.05 «Aleksandrs Laime un Anhela ūdenskrituma dimanti». Dok.f.

LTV7
6.05 «“Saldie 80”». Labākās “Mikrofona” dziesmas.*
7.35 «Laimes lācis». Animācijas filma.
7.50 «Praktiski padomi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «2020». Dokumentāla filma. 2.sērija.
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Tūkstošreiz stiprāka». Zviedrijas jauniešu filma.
14.05 «Starptautisks turnīrs basketbolā». Latvija – Serbija.*
16.00 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dok.filma. 3.sērija.
16.30 «Paveiksies mīlestībā» (ar subt.). Melodrāma. 2.sērija.
18.15  «“Greenpeace” stāsts». Dokumentāla filma.
19.15 «“Ghetto Games 2013”».*
19.30 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 3.sērija
20.00 «Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2013».
21.05 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 7.sērija.
22.00  «Pulksten 8.28 no rīta». Vācijas melodrāma.
23.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 8.sērija.
0.40 «Imanta – Babīte».*
1.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 43. un 44.sērija.
2.55 «“The Verve” koncerts».
3.30 «Tavs auto».*
4.00 «Lidojuma plāns».*
4.30 «Ātruma cilts».*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Uz meža takas».*

LNT
5.00 «Zīlniece» (ar subt.). 9. un 10.serija.
5.55 «Noderīgie draugi». ASV seriāls. 13.sērija.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 47.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
8.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 3.sērija.
9.00 «Latvji, brauciet jūriņā».
9.30 «Galileo».
10.00 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
12.00 «Herijas likums 2». Seriāls. 18.sērija.
13.00 «Juku jukām». Krievijas komēdija. 1995.g.
15.55 «Šahiste». Francijas un Vācijas drāma.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Septembra mīla». Vācijas melodrāma. 2006.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro 6». Seriāls. 4.sērija.
23.45 «Ielaid mani!» Šausmu filma.
1.50 «Šahiste». Francijas un Vācijas drāma.
3.35 «Noderīgie draugi». ASV seriāls. 13.sērija.
4.05 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 3.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 94.sērija.
5.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 19.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
6.50 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.25 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Anim.seriāls.
8.20 «Bakugani». Animācijas seriāls.
9.05 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
9.30 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Mūsdienu Latvijas garša 3».*
11.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
14.15 «Kinomānija».
14.50 «Televeikala skatlogs».
15.05 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
15.30 «Īstais Garfīlds». ASV animācijas filma.
17.00 «Eragons». Fantāzijas piedzīvojumu filma.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 TV PIRMIZRĀDE! «Alise Brīnumzemē». Piedzīvojumu filma.
21.55 TV PIRMIZRĀDE! «Siržulauzējs». Komēdija.
0.05 «Cietais mērķis». ASV spraiga sižeta filma.
1.50 «Īstais Garfīlds». ASV animācijas filma.
3.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 94.sērija.
4.20 «Purvāji 2». ASV seriāls. 19.sērija.

Svētdiena, 1. septembris
LTV1
6.05 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».*
6.35 «Vides fakti».*
7.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 26.sērija.
8.00  «Dinozauru vilciens». Anim.seriāls. 26.sērija.
8.30  «Luijs». Animācijas seriāls. 105.sērija.
8.40 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 48.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Negantais Henrijs 2». Anim.seriāls. 11. un 12.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule»
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Brīnumainā zilā pasaule». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30  «Planēta Zeme» (ar subt.). Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.30 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.15 “Vārnu ielas republika”». Dailes teātra izrāde.
20.30 «Panorāma».
21.40  TV PIRMIZRĀDE! «Nemiers» (ar subt.). Trilleris. 1.sērija.
23.20 «Nakts ziņas».
23.30  «Midsomeras slepkavības 13» (ar subt.). 7.sērija.
1.05 «Jauniešu koru koncerts Skonto stadionā. 2003.g».*
4.00 «“Mikrofona” dziesmas».*
5.30 «Tiksimies Peipusa krastā».*

LTV7
6.05 «Makšķerēšanas noslēpumi 2010».*
6.35 «Labākās latviešu mūzikas izlase». “Mikrofona” dziesmas.*
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013. Televeikala skatlogs».*
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «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 2013».*
13.15 «Paveiksies mīlestībā» (ar subt.). Melodrāma. 2.sērija.
14.55  «Karalienes Elizabetes II Dimanta jubilejas koncerts».*
18.15 «Rifu dakteri». Daudzsēriju filma. 7.sērija.
19.05 «Motociklisti».
19.35 «Ali Baba un 40 laupītāju». Piedzīvojumu filma. 2.sērija.
21.15  «Specvienība». Seriāls. 11.sērija.
22.05  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 6.sērija.
23.00  «Lanževēna burvju triki 3». 6.sērija.
0.00  «Uz pasaules vulkāniem». Dok.filma. 4.sērija.
1.00 «Imanta – Babīte pietur...»*
1.35  «Pulksten 8.28 no rīta». Melodrāma.
3.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 45. un 46.sērija.
4.45 «Sprīdītis». Animācijas filma.
5.05 «Uz priekšu, Latvija!» Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 1.sērija.

6.00 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 1.sērija.
6.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 48.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.55 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 4.sērija.
8.55 «Ģimenes ligzda».
9.25 «Mans mīļais draugs 3».
9.55 «Runāsim atklāti». Latvijas sarunu šovs.
11.55 «Agata Kristi. Erkils Puaro 6». Seriāls. 4.sērija.
14.05 «Mentālists 4». ASV seriāls. 16.sērija.
15.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 1.sērija.
16.05 «Dzintara dziesmas». Šlāgermūzikas raidījums.
17.05 «Dzīves krustcelēs». 7.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis». Humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu “Top 10”».
21.00 «Dauntonas abatija 3». Seriāls. 4. un 5.sērija.
23.10 «Sapņu mednieks». Šausmu filma.
1.40 «Afroitālis». ASV komēdija. 2006.g.
3.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 4.sērija.
3.45 «Boba burgeri». Animācijas seriāls. 1.sērija.
4.05 «Galileo».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 95.sērija.
5.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 20.sērija.
6.50 «Mazie kloni». Animācijas seriāls.
7.25 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Anim.seriāls.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.30 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 5.sērija.
11.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
14.00 «Televeikala skatlogs».
14.15 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 14.sērija.
14.50 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
15.20 «Alise Brīnumzemē». Piedzīvojumu filma.
17.30 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”». Šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV PIRMIZRĀDE! «Gulivera ceļojumi».
Piedzīvojumu komēdija.
21.50 «Pareģojums». Fantastikas trilleris.
0.20 «Baiļu skaņa». ASV trilleris.
2.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 95.sērija.
2.55 «Purvāji 2». ASV seriāls. 20.sērija.
3.40 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”».
4.45 «Nakts joki».

Baltijas Astroloģijas skola Jelgavā
piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar
iespējām apgūt astrologa profesiju, kā arī
saņemt zināšanas citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.
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«Vārds uzņēmējiem»
Tiekamies – www.buduars.lv!

Esmu jelgavniece Aija Gerca. Jau trīs gadus internetā
veidoju īpašu vietni – «Tikšanās vieta sievietēm ap un
pēc 40...» jeb www.buduars.lv. Mēs piedāvājam iespēju
sievietēm pilnveidoties, uzzināt un apgūt daudz jauna
neatkarīgi no viņu atrašanās vietas, rocības un aizņemtības, piedaloties bezmaksas un maksas vebināros jeb
interneta videokonferencēs. Regulāri notiek tikšanās
ar Inesi Prisjolkovu, Andžeju Reiteru, Lolitu Neimani un
citiem Latvijā zināmiem cilvēkiem. Sievietes apgūst
stila veidošanas, sievišķības un veselības uzlabošanas
prasmes. Vairāk informācijas var iegūt
www.buduars.lv un www.buduars.lv/pasakumi. Tiekamies?

Agijas Ivanovas Radošā mākslas studija
Jelgavas Mākslas skolā

uzņem audzēkņus

nodarbībām grupās 5 – 6 gadi un grupās 7 – 10 gadi.
Nodarbību sākums – 6. septembrī.
Interesēties pa tālruni 28857845.

Vidzemes Mācību centrs

aicina apgūt masiera profesiju –

tagad arī Jelgavā!

Programmā: klasiskā masāža, refleksogēnā, karsto
akmeņu un šokolādes masāža, kā arī mikrobioloģija,
anatomija, aromaterapija.
Pēc kursu veiksmīgas beigšanas tiek izsniegts diploms.
Sīkāka informācija – pa tālruni 27606193.

Mākslas studija “Mansards”
Jāņa ielā
1a, “Mansards”
Jelgavā
Mākslas
studija
piedāvā
- studijas
Jāņamācības
ielā 1a, Jelgavā
piedāvā mācības - studijas

Mākslas
nodaļā
(10-18
gadiem)
Mākslas
nodaļā (10-18
gadiem)
Dizaina
nodaļā (10-18
gadiem)
Dizaina
nodaļā
(10-18
gadiem)
Radošās
domāšanas darbnīcā
Radošās
domāšanas
darbnīcā
(6-9 gadiem)
gadiem)
Jaunā(6-9
mācību
gada sākums
Jaunā
gada
sākums
sestdien,mācību
31. augustā
pulksten
12.00
sestdien, 31. augustā pulksten 12.00
Vizuālās komunikācijas nodaļā
(pieaugušajiem)

sezonas sākums nodaļā
VizuālāsStudijas
komunikācijas
sestdien,
31. augustā pulksten 15.00
(pieaugušajiem)

Studijas sezonas
Konsultācijas
28., 29. unsākums
30. augustā
sestdien, no
31.pulksten
augustā
pulksten 15.00
18.00-20.00
Konsultanti: Raitis Junkers T. mob. 29419941

Kristīna Landaua Junkere T. mob. 26173276
Konsultācijas
28., 29. un 30. augustā
no pulksten 18.00-20.00
Konsultanti: Raitis Junkers T. mob. 29419941
Kristīna Landaua Junkere T. mob. 26173276

Konkursa «Par tiesībām nomāt zemesgabalu Rīgas ielā 53C, Jelgavā,
un būvēt uz tā pastāvīgu īpašuma objektu» izsludināšana
Jelgavas pilsētas dome izsludina konkursu «Par tiesībām nomāt zemesgabalu Rīgas ielā 53C, Jelgavā, un būvēt uz
tā pastāvīgu īpašuma objektu», zemesgabala kadastra apzīmējums 0900 036 0257, platība 1789 m2. Piedāvājuma
iesniegšanas termiņš – līdz 20.09.2012. plkst.12.
Konkursa nolikumu var saņemt un piedāvājumu iesniegt katru dienu – pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14 – Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas
centrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, LV-3001, kontakttālrunis 63005583.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā www.jelgava.lv.

Jelgavas 2. internātpamatskola (Filozofu iela 50) turpina uzņemt izglītojamos
2013./2014. mācību gadam šādās izglītības programmās:
• Pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) – četrgadīgo, piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācība;
• Speciālās pamatizglītības 1. posma (1.– 6. klase) programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
(kods 11015611) – apmācība latviešu valodā;
• Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem
(kods 21015721) – apmācība krievu valodā.
Speciālās izglītības programmās izglītojamajiem tiek nodrošināta individuāla palīdzība mācību priekšmetu programmu apgūšanā.
Iepriekš sazinoties, aicinām klātienē iepazīties ar skolu, un labprāt atbildēsim uz jūsu uzdotajiem jautājumiem.
Tālrunis uzziņām – 63021773.
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Pasākumi pilsētā
 23. augustā no pulksten 22 līdz 2 – vasaras nakts dejas ar grupu «Pilnmēness». Biļešu cena – Ls 2; studentiem un pensionāriem – Ls 1 (Uzvaras
parkā).
 24. augustā no pulksten 9 līdz 15 – Piena, maizes un medus svētki,
«Rasas» piena paku laivu regate (skatīt reklāmu 7., 8. lpp.).
 24. augustā no pulksten 13 līdz 15.30 – ekskursija ar autobusu «Izzini
Jelgavu!». Dalības maksa – Ls 3; skolēniem, studentiem, pensionāriem –
Ls 2. Pieteikšanās – Sv.Trīsvienības baznīcas tornī, pa tālruni 63005447 vai
e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Ekskursijas sākums – pie Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa. Sīkāka informācija – www.visit.jelgava.lv.
 24. augustā no pulksten 14 līdz 15.30 – ekskursija kājām «Senās Jelgavas stāsti!». Uzziniet, kāda agrāk bija Lielā iela, apmeklējiet N.Bumbieres
piemiņas zīmi un citus apskates objektus! Dalības maksa – Ls 1; skolēniem,
studentiem, pensionāriem – Ls 0,50. Pieteikšanās – Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī, pa tālruni 63005447 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Ekskursijas
sākums – pie Sv.Trīsvienības baznīcas torņa. Sīkāka informācija – www.visit.
jelgava.lv.
 24. augustā pulksten 17.30 – LLU 150 gadu jubilejas sadziedāšanās svētki
«Mēs joprojām mīlam Tevi...» kopā ar maestro Raimondu Paulu, studentiem,
darbiniekiem, absolventiem, koriem, viesmāksliniekiem – Madaru Botmani,
Juri Jopi, Normundu Rutuli, Jāni Paukštello, mūziķu grupu Raita Ašmaņa
vadībā. Koncerta mākslinieciskais vadītājs diriģents – Arvīds Platpers, režisore – Anna Jansone. Ieeja – Ls 1; skolēniem, studentiem un pensionāriem,
uzrādot apliecību, – bez maksas (Jelgavas pils pagalmā).
 25. augustā no pulksten 10 līdz 14 – rudens bērnu apģērbu un mantu
tirdziņš (ģimenes restorānā «Hercogs» K.Barona ielā 3).
 25. augustā pulksten 15 – kamermūzikas koncerts «Pa ceļam ar romantismu». Anastasija Hotuļova (oboja), Zane Rubesa (klavieres), Rihards Mališevs
(alts). Programmā: A.Klughards, K.Nīlsens, H.Vjetāns, H.Kauders. Ieeja – bez
maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 28. augustā pulksten 19 – dziedātājas Marijas Naumovas jubilejas koncerts, atzīmējot 20 gadu darbību uz profesionālās skatuves, «Romani Rat»
(«Čigānu nakts»). Biļešu cena – Ls 12; 10; 7; 5 (kultūras namā).
 30. augustā no pulksten 22 līdz 2 – vasaras nakts dejas ar grupu «Kompliments». Biļešu cena – Ls 2; studentiem un pensionāriem – Ls 1 (Uzvaras
parkā).
 31. augustā pulksten 11 – Vecpilsētas ielas svētki «Ieklausies vēstures
soļos». No pulksten 11 līdz 15 – kultūras aktivitātes: amatnieku tirdziņš,
dejas un rotaļas, «Mērču putra» katram apmeklētājam (Jelgavas vecpilsētā).
No pulksten 11.30 līdz 13.30 – kultūrvēsturiskie lasījumi (paaudžu dienas
centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā 62a).
 31. augustā pulksten 17 – Jelgavas Ā.Alunāna teātra izrāde «Jo pliks,
jo traks». Režisori – A.Matisons, A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2
(kultūras namā).

Francūziete Jelgavā mācās
angļu valodu
 Ligita Lapiņa

Ar mērķi uzlabot savas angļu
valodas zināšanas Jelgavā
divas nedēļas pavadījusi francūziete Patrīcija Kacpšika no
Jelgavas sadraudzības pilsētas
Ruelmalmezones Francijā. Viņa
ir pārliecināta, ka Jelgava bijusi
labākā izvēle atvaļinājumam,
jo Patrīcija šeit ne tikai apmeklējusi kursus Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC), bet arī ik dienas devusies iepazīt skaistākās vietas
Latvijā, turpinot praktizēties,
runājot tikai angliski.
Patrīcija strādā darbu, kurā ik dienas
nākas komunicēt ar ārzemniekiem un
bieži arī uzņemt ārvalstu delegācijas, – viņa
ir Ruelmalmezones pašvaldības starptautisko attiecību vadītāja. Jautāta, kā līdz
šim sazinājusies ar uzņemtajiem viesiem,
viņa smejas: «Ļoti vienkārši! Visu pateicu
franciski un tulks pārtulkoja vajadzīgajā
valodā. Pie mums angliski runā vien retais,
un tā Francijā ir normāla prakse.»
Tomēr viņa stāsta – ar laiku jutusi, ka
darbs neaprobežojas tikai ar oficiālajām
runām, uzņemot delegācijas, ka gribētos
parunāties ar viesiem pašai. «Piemēram,
dodamies pusdienot vai apskatīt pilsētu...
Kamēr tulks blakus, viss kārtībā, bet, ja
tulka nav, esi kā bez rokām. Nolēmu, ka
gribu komunicēt ar pilsētas viesiem arī
pati,» atklāj francūziete.
Viņa ir pārliecināta, ka mūsu pilsēta un
valsts bijusi labākā izvēle angļu valodas
papildināšanai. «Latvijā gandrīz ikviens
runā angliski! Braucot ekskursijās, ejot
pusdienot, viesnīcā un veikalos – visur
varu praktizēties. Savukārt manā valstī tā
nenotiek – francūžu angļu valodas zināšanas ir diezgan vājas, viņi svešvalodā runā
nelabprāt,» stāsta Patrīcija, piebilstot, ka
arī valodas mācīšanas metode Francijā ir
mazāk interaktīva. «Šeit mēs ļoti daudz
runājam, spēlējam spēles, esmu pat dziedājusi!» saka Patrīcija.
Divu nedēļu garumā Patrīcijai ik dienu

Foto: Ivars Veiliņš
bija trīs četru stundu ilgas nodarbības
ZRKAC, bet pēc tam viņa pati plānojusi
savas ekskursijas un devusies iepazīt
Latviju. Patrīcija apskatījusi ne tikai mūsu
pilsētu, bet bijusi arī Rīgā un Jūrmalā,
savukārt, noslēdzoties kursiem, devusies
uz Tērvetes Dabas parku.
Tieši francūzietes mērķtiecīgumu, apņēmīgumu un vēlmi sarunāties angliski
uzteic viņas pasniedzēja Margarita Zinovjeva. «Patrīcija ir viegli iekustināma. Ar
vietējiem studentiem man vajag vairāk
laika, lai viņi atvērtos un sāktu runāt. Bet
Patrīcija ir ļoti mērķtiecīga un saprot: ja
nerunās, tad valodu neiemācīsies,» teic
ZRKAC pasniedzēja, piebilstot, ka pēc divu
nedēļu mācībām redz arī ievērojamu pro
gresu savas studentes valodas zināšanās.
Mācīties angļu valodu un arī izvēle
doties uz Jelgavu bija Patrīcijas pašas
iniciatīva – šeit viņa pavadījusi savu atvaļinājumu, pēc kura secina: «Tā bija laba
pieredze, ko ieteikšu arī citiem.»
Jāpiebilst, ka šī bijusi jauna pieredze
arī ZRKAC. «Līdz šim pie mums valodu
ir mācījušies ārzemnieki, kuri Latvijā
apmetušies uz dzīvi. Bet šī ir pirmā reize,
kad kāds ārzemnieks mērķtiecīgi braucis, lai pie mums mācītos valodu. Tā arī
mums pašiem ir noderīga pieredze, un
ceru, ka arī labs sākums, lai šajā virzienā
attīstītos tālāk,» uzskata ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
Līga Miķelsone.
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«Man bija jāizkrīt no
4. stāva balkona»
 Ilze Knusle-Jankevica

12. septembrī pirmizrādi Latvijas Nacionālajā teātrī piedzīvos
režisora Dāvja Auškāpa iestudētā izrāde «Satisfakcija». Tajā
debitēs arī jelgavnieks Mārtiņš
Upenieks. «Man šajā izrādē ir
loma, kurā nav daudz jādara,
nav jāplēš nervi un jāmokās
negulētās naktīs, bet sajūtas
ir ļoti labas – nevaru sagaidīt
pirmizrādi,» viņš saka.
M.Upenieks šovasar absolvēja Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) aktieru
bakalaurus, un šī viņam būs pirmā loma
jau ne kā akadēmijas studentam. Lai gan
viņš ir Nacionālā teātra ārštatnieks, Mārtiņš priecājas par šo lomu. «Ja jaunajam
aktierim gadā nav vismaz trīs lomas, tad
visai ātri var pamest šo profesiju,» spriež
jaunais aktieris. Visvairāk viņu baida tas,
vai izdosies tikt galā ar mazvērtības kompleksiem, kas var rasties, jaunam aktierim
netiekot pie lomām. «Ir ierasts, ka jaunajiem aktieriem no sākuma dod viesmīļa,
lāpu turētāja, grīdas mazgātāja lomu – bez
maz vai vienu ainu izrādē, kurā teksta ir
ļoti maz vai nav vispār. No tā var sākties
iekšējā nezāle, ka jūties nenovērtēts, un es
baidos, vai man izdosies tikt ar šo nezāli
galā,» atzīst aktieris.

Skolā uz teātra pulciņu nepavilkās

Mārtiņš stāsta, ka teātrī nonāca nejauši – nevienu mirkli skolas laikā viņš
nedomāja, ka kļūs par aktieri. «Jā, man
patika būt uz skatuves, vadīt, organizēt,
domāt, piedalīties,» viņš stāsta, piebilstot, ka skolā bijis arī teātra pulciņš, bet
uz to Mārtiņš nav pavilcies. Viens no
iemesliem, kāpēc nolēmis stāties aktieros,
bijis tas, ka viņam šķitis: tā ir radoša profesija un to varēs apvienot ar ģitārspēli.
Šī doma izrādījās maldīga. «Šos četrus
studiju gadus laika neatlika nekam, arī
draugiem ne...»
Uz jautājumu, vai ir jāprot kas īpašs, lai
tiktu aktieros, Mārtiņš atbild noraidoši.
Uzņemot dažādus cilvēkus: teicamniekus,
nesekmīgos, dziedošus, dejojošus, garus,
īsus, resnus, tievus. «Kā teicis kāds režisors – aktierim jābūt tādam, it kā bišķi
Dievs būtu uzspļāvis. Tā ir kripatiņa talanta un milzīgas darba spējas. Es teiktu,
ka aktieris ir cilvēks, kuru interesē pasaule, lasīt, redzēt, uztvert apkārt notiekošo,
arī izstādes, kino, mūziku,» viņš spriež.
Mārtiņš atzīst, ka Latvijā aktieris pelna
maz, bet, stājoties Kultūras akadēmijā, par
to neviens nedomājot. Turklāt aktieriem
ir dažādas iespējas piepelnīties – seriālā,
filmā, reklāmā, kaut ko ierunāt, vadīt
pasākumu. «Būtu jocīgi, ja es nestrādātu
savā profesijā,» Mārtiņš nav šaubījies ne

Mārtiņš Upenieks
• Dzimis: 27.08.1989.
• Mācījies:
Jelgavas Valsts ģimnāzijā,
Latvijas Kultūras akadēmijā
(šobrīd – maģistrantūrā)
• Labākā pēdējā
laikā redzētā filma:
«Nav dūmu bez stobriem»
(rež. Gajs Ričijs)
• Labākā pēdējā laikā
izlasītā grāmata:
Ē.M.Remarks
«Ēnas paradīzē»
• Labākā pēdējā laikā
redzētā izrāde:
«Tumšās alejas»
(Jaunais Rīgas teātris)
• Labākais pēdējā laikā
dzirdētais mūzikas albums:
«Muse» «The 2nd Law»

12. septembrī Latvijas Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvos izrāde «Satisfakcija», kurā jelgavniekam Mārtiņam Upeniekam būs pirmā loma pēc
Latvijas Kultūras akadēmijas aktieru beigšanas. Bet lācēns Dmitrija Petrenko
izrādē «Sen jau tā vajadzēja, Zaķi» ir viena no mīļākajām jelgavnieka lomām.
Kā aktieris pats saka, laikam tāpēc, ka tā nav mačo tipa loma, kādas studiju
gados viņam izskata dēļ bieži tika piespēlētas. Foto: Anastasija Golubeva
mirkli. Viņi ar draugu aktiera profesiju lielgabaliņu, ar kuru, vēlams, varētu šaut.
Atradu vienu kaut cik par desmit latiem,
pat nodēvējuši par kalpošanu.
bet tas neizskatījās autentisks. Tad nu
laukos ar vectēvu uztaisījām paši no koka,»
Filmējies «Ēnu spēlēs»
Lai gan Mārtiņš tikai nupat beidzis LKA, stāsta aktieris, piebilstot, ka izmantots arī
viņš ir piedalījies vairākās izrādēs un guvis īsts šaujampulveris.
arī nelielu pieredzi filmējoties. Izrādās, viņš
ir filmējies vienā latviešu detektīvseriāla «Pilsētai ir nozīme, kāds tu esi»
Iestājeksāmenos LKA komisijā bijis
«Ēnu spēles» sērijā. «Man tur bija jāizkrīt no
4. stāva balkona, bet, protams, izmeta lelli,» režisors Mihails Gruzdovs. Viņš Mārtiņam
stāsta Mārtiņš. Viņš atzīst, ka filmēšanās prasījis, no kurienes viņš ir. Kad Mārtiņš
seriālos aktierim, lai arī kādas kvalitātes atbildējis, ka no Jelgavas, M.Gruzdovs
darbs tas būtu, šodien tomēr nozīmē pa- noteicis: «No Jelgavas labi aktieri nāk.»
pildu ienākumus, kas ir ļoti svarīgi. Uz «Tobrīd to nesapratu, bet tagad zinu, ka
jautājumu, vai viņš filmētos arī vispopu- M.Gruzdova sieva aktrise, režisore un
lārākajā Latvijas seriālā «Ugunsgrēks», akadēmijas pasniedzēja Indra Roga ir jelMārtiņš atbild: «Es to seriālu neskatos, bet gavniece, arī viņas audzēkne Baiba Neja,
tad vēl Andris Keišs, Artūrs Skrastiņš,»
droši vien piekristu.»
Mārtiņš atzīst, ka, piešķirot aktieriem uzskaita Mārtiņš.
Viņš ir pārliecināts, ka pilsētai ir loma
lomas, būtisks kritērijs ir ārējais izskats.
Tā pēdējās divās izrādēs Mārtiņam tikusi tajā, kāds izveidojas cilvēks. «Man patīk
mačo tipa vīrieša loma. «Režisors jau ska- pilsētas, kurās ir upes. Man patīk braukt
tās pēc izskata: garš, jauns, zemu balsi, ar riteni vai vilcienu pār tiltu. Emocionālas
simpātisks, izteiktiem vaigu kauliem. Bet atmiņas man saistās ar Raiņa parku, kur
es pats negribu domāt, ka mačo tips ir notikuši dažādi muzikāli pasākumi. Arī pie
mana loma,» tā M.Upenieks. Tieši tāpēc skolas man patīk un RAF rajons – bērnībā
viņš ļoti priecājas par lomu izrādē «Sen es tur dzīvoju. Tagad nesen biju aizminies
jau tā vajadzēja, Zaķi!» (teātrī «Dirty Deal ar velosipēdu ekskursijā un secināju, ka
Teatro»). «Es tur esmu mīļš un pūkains viss kļuvis tik maziņš,» stāsta Mārtiņš.
Turpinot tēmu «Jelgava un teātris»,
lācēns.»
Mārtiņš stāsta, ka reiz ar izrādi «Svētceļnieks» viesojies Jelgavas Studentu teātrī.
Mīļākais rekvizīts – lielgabals
Mārtiņš stāsta, ka viņa mīļākais rek- «Teātris ir jauks, tajā ir laba atmosfēra,
vizīts ir lielgabals no izrādes «Puikas» intīma sajūta. Un tieši tas teātrī ir svarī(iestudēta pēc Fjodora Dostojevska darba gi, lai skatītāji un aktieri justos labi,» tā
«Brāļi Karamazovi» motīviem). Teātros jaunais aktieris, piebilstot, ka visvairāk
gan rekvizīti tiek nodrošināti, bet studiju aktiera darbā viņam patīk izspēlēt etīdes,
laikā aktieriem pašiem nācies tos meklēt. jo visas labākās idejas rodas tieši tādā brīvā
«Meklēju internetā 19. gadsimta beigu mēģinājuma procesā.
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