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Izdegušo māju
Jāņa Asara ielā 3 nojauks
 Sintija Čepanone

Ugunsgrēkā cietušo dzīvojamo māju Jāņa Asara
ielā 3 nojauks – šāds
lēmums pieņemts aizvadītajā Jelgavas domes
sēdē, un jau pašlaik izsludināts konkurss, lai
noskaidrotu šo darbu
veicēju.
Māja Jāņa Asara ielā 3 ugunsgrēkā cieta pagājušā gada 12. jūnijā.
Saskaņā ar sertificēta būvinženiera Mihaila Murāna tehniskās
apsekošanas atzinumu šīs mājas
tehniskais nolietojums apsekošanas
brīdī bija vidēji 90 – 95 procenti,
tostarp nesošās konstrukcijas un to
elementi ir avārijas stāvoklī, bojāti.
Par to, ka šīs ēkas atjaunošana ne
tehniski, ne finansiāli nav lietderīga
un tādēļ tā nojaucama, nama dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē vienojās

jau pērn oktobrī. Jāpiebilst, ka šajā
mājā ir 13 dzīvokļu īpašumi, tostarp
septiņi pieder pašvaldībai.
Konkurss par dzīvojamās mājas
Jāņa Asara ielā 3, Jelgavā, nojaukšanas projekta izstrādāšanu un
nojaukšanu noslēgsies 14. jūnijā,
liecina informācija Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā.
Nojaukšanas izdevumi saskaņā
ar tāmi tiks segti no programmas
«Izdevumi pašvaldības dzīvokļu
pārvaldīšanai, remontam, veco
māju nojaukšanai», bet nojaukšanas izdevumus segs visi īpašnieki
proporcionāli viņu īpašumā esošajām kopīpašuma domājamām
daļām. Dzīvojamās mājas Jāņa
Asara ielā 3 nojaukšanu un nojaukšanas izdevumu atlīdzināšanu no
visiem īpašniekiem proporcionāli
viņu īpašumā esošajām kopīpašuma domājamām daļām organizēs
pašvaldības Īpašumu konversijas
pārvalde.

Sākas šķirošanas maratons
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas 1. ģimnāzijas divpadsmitie atzīst, ka eksāmenu uztraukumu nejūt, jo ir pārliecināti par savām zināšanām.
 Kristīne Langenfelde

«Uztraukuma patiešām
nav, un jāatzīst, ka šogad centralizētie eksāmeni ir vieglāki nekā
iepriekšējā gada,» uzskata Jelgavas 1. ģimnāzijas 12. klases skolēni,
kuri savus atzinumus arī
pamato: «Mēs vienkārši
esam pārliecināti par
savām zināšanām.»
Vakar divpadsmitie kārtoja
eksāmenu vēsturē, un, kaut arī
tas bija izvēles, mūsu pilsētā to
kārtot bija pieteicies liels skaits
vidusskolas beidzēju. Kā atzīst
paši jaunieši, vēsture viņiem šķiet
loģiska un saprotama, tāpēc arī
tāda izvēle. «Jā, te ir virkne skaitļu
un faktu, taču tos mēs lietojam
ikdienā, dzirdam televīzijā, lasām
presē, grāmatās, bet, piemēram,
matemātikas formulas jau ikdienā
ziņās nerāda,» norādot, ka tieši
matemātikas eksāmens piektdien
varētu būt tas, kas radīs lielāku
satraukumu, uzsver 1. ģimnāzijas
skolnieks Krists Krūmiņš.
Savukārt 1. ģimnāzijas vēstures
skolotāja Ruta Dišereite un politikas un filozofijas skolotāja pedagoģijas doktore Anita Aizsilniece
spriež, ka daudzo skolēnu izvēle
par labu vēstures eksāmenam bijusi tāpēc, ka viņi savu nākotni
saista ar politiku, ko savukārt
nevar skatīt atrauti no vēstures.
«Mēs patiesi jūtam, ka šodienas
jaunieši grib mainīt politiskos
procesus valstī – viņus interesē
studijas politikā, starptautiskajās attiecībās, iespējas Eiropas
Savienības kontekstā. Un tad ne
tikai tāds priekšmets kā politika
ir būtisks, bet arī vēsture, kas ir
visa pamatā. Tāpēc var teikt, ka

eksāmens vēsturē ir kā viņu ceļa
sākums uz politikas mainīšanu,»
tā A.Aizsilniece. To apstiprina arī
12. klases skolnieks Olafs Bērziņš:
«Mani interesē politika, tāpēc
arī noteikti turpināšu mācības
augstskolā.»
Vēl nesen valstī izvērtās diskusija par to, vai būtu nepieciešams
kā atsevišķu priekšmetu izdalīt
Latvijas vēsturi, kas ļautu jauniešiem gūt dziļākas zināšanas mūsu
valsts vēsturē. Te gan 1. ģimnāzijas jauniešu, gan pedagogu domas
atšķiras – katrs šādā priekšlikumā
saskata savus plusus un mīnusus.
«Jā, tad noteikti būtu vieglāk mācīties, jo šobrīd tas kurss ir plašs.
Es pat tā īsti nevaru apgalvot, ka
ļoti pamatīgi pārzinātu tieši Latvijas vēsturi,» saka skolnieces Elīna
Tobiasa un Līga Ansone. Savukārt
citi jaunieši uzskata, ka iegūtās
zināšanas ir pietiekami plašas,
tāpēc Latvijas vēsturi izdalīt kā
atsevišķu priekšmetu nebūtu nepieciešams. Skolotāja R.Dišereite
gan spriež, ka savs mīnuss varētu
būt tad, ja šie priekšmeti netiktu
cieši integrēti. «No vienas puses,
protams, šāda priekšmetu sadalīšana dotu skolēniem papildu zināšanas, taču, no otras, – vēsturē
viss jāskata kontekstā: lai izprastu
notiekošo mūsu valstī, jāzina procesi pasaulē. Un tādā gadījumā,
ja abas vēstures pasniegtu dažādi
skolotāji un mācību process nebūtu cieši saskaņots, tas varētu būt
pat trūkums, nevis ieguvums,»
saka R.Dišereite.
Divpadsmitie šobrīd ir eksāmenu sesijas vidū, un, kā informē Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Auza, līdz šim nekādas būtiskas
problēmas eksāmenu norisē nav
bijušas. «Protams, ir gadījumi,
kad kāds skolēns eksāmenu laikā
pēkšņi saslimst, bet katru situāci-

ju mēs risinām, un tiek rasts veids,
kad un kā skolēns varēs nokārtot
pārbaudījumus. Tāpat līdz šim neesam saņēmuši nekādus signālus
par to, ka pilsētā būtu parādījušies
eksāmenu uzdevumi vēl pirms
pārbaudījumu kārtošanas. Process notiek atbilstoši plānotajam,
un pēdējais izvēles eksāmens vidusskolēniem ir 18. jūnijā. Tad arī
izlaidumu laiks, bet centralizēto
eksāmenu rezultātus viņi uzzinās
jūlija vidū, kad arī izsniegsim to
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Pie SIA «Zemgales Eko»
ēkas Uzvaras ielā atklāts
pulkstenis,kas pilsētniekiem ne tikai ļauj uzzināt precīzu laiku, bet arī
aicina šķirot atkritumus,
sniedzot informāciju
par to, kur Jelgavā var
nodot sašķirotos atkritumus. Vides objekta,
kurā iestrādāts pulkstenis, devīze ir «Laiks
šķirot!», un šis ir pirmais
šāds pulkstenis Latvijā.

sertifikātus,» tā G.Auza.
Iespējams, ka arī tas ir viens
no iemesliem, kas mazina divpa
dsmito satraukumu pirms eksāmeniem, – mācības ir pabeigtas,
izlaidums būs, bet eksāmenu
rezultāti, kas praktiski vairs neietekmē vidējās izglītības iegūšanu,
taps zināmi vēl pēc mēneša. Protams, katra eksāmena rezultāts
jeb sertifikātā norādītais līmenis
«Paldies Jelgavas pašvaldībai,
ir būtisks, pretendējot uz vietu
kura atbalsta zaļo domāšanu.
augstskolā.
Jūsu pilsēta ir paraugs pārējiem,
Izlaidumi
tāpēc «Zaļais punkts» vēlējās, lai
9. un 12. klašu skolēniem 2009./2010. mācību gadā pirmais pulkstenis tiktu uzlikts
jūsu pilsētā,» atklājot pulksteni,
Izglītības iestāde
9. klase
12. klase			
teica «Latvijas Zaļā punkta» valJelgavas 1. ģimnāzija 11. jūnijā 9.b, d, e – plkst.11; 19. jūnijā 12.m – plkst.12;
des priekšsēdētājs Māris Simano9.a, c – plkst.15
12.a, b – plkst.14;
vičs, uzteicot SIA «Zemgales Eko»,
		
12.c, h – plkst.16.30
kas ne tikai prot izteikt idejas, bet
Jelgavas Valsts
12. jūnijā 9.a, b – plkst.13; 19. jūnijā plkst.18
arī veiksmīgi tās realizēt. Savuģimnāzija
9.c, d, e – plkst.16
kārt Jelgavas mērs Andris Rāviņš
Jelgavas 4. vidusskola 11. jūnijā plkst. 17
18. jūnijā plkst.18
izteica pateicību «Latvijas Zaļajam
Jelgavas 5.
15. jūnijā 9.a – plkst.13; 19. jūnijā 12.a, b –
vidusskola
9.c – plkst.14.30;
plkst.13; 12.m –
punktam» par līdzšinējo sadar9.b – plkst.16
plkst.15.30
bību. «Kopīgi liekam akcentu uz
Jelgavas 6. vidusskola 15. jūnijā plkst.17
18. jūnijā plkst.17
to, lai zaļā domāšana ienāk mūsu
Jelgavas Spīdolas
11. jūnijā 9.soc – plkst.12; 19. jūnijā plkst.16
pilsētā. Ir svarīgi, lai mēs šo domu
ģimnāzija
9.v – plkst.14.30;
(kultūras namā)
ieaudzinātu jelgavniekos. Paldies
9.kom – plkst.17 (ģimnāzijā)
iedzīvotājiem, kuri jau pieņem šo
Jelgavas 1. sanatorijas 12. jūnijā plkst.14
ideju un šķiro,» tā A.Rāviņš.
internātpamatskola
Šī vides objekta autors IK «RekJelgavas Speciālā
15. jūnijā plkst.12
lāmas
darbnīcas» vadītājs un disanatorijas internātzainers Agris Červinskis skaidro,
pamatskola
ka pulkstenis aprīkots ar mūsJelgavas Vakara
11. jūnijā plkst.16
–
(maiņu) vidusskola
dienīgām ierīcēm un izstrādāts
Jelgavas 2. pamatskola		
11. jūnijā plkst.17
pēc progresīvām tehnoloģijām.
Jelgavas Mūzikas
29. jūnijā plkst.16
12. jūnijā plkst.14
Tā vadības stacija aprīkota ar
vidusskola
ziemas/vasaras laika automātisPrivātskola «Punktiņš»		
11. jūnijā plkst.16
ku pārregulēšanu, aktuālā laika
Profesionālā izglītība
uzstādīšanu pēc elektrības pārJelgavas Amatu vidusskola
traukumiem. Laikrādis izgatavots
26. jūnijā pulksten 13 (komercdarbinieki, maizes un miltu konditorejas Latvijā, izmantojot pulksteņa
izstrādājumu speciālisti, pavāra palīgi); pulksten 16 (frizieri, pavāri,
mehānismus, kas ražoti Čehijā.
konditori)
Tumsā tas ir izgaismots, bet tā
Jelgavas Amatniecības vidusskola
precizitāti un vadību kontrolē
27. jūnijā pulksten 11 (automehāniķi, galdnieki, autoatslēdznieki, apdares
darbu strādnieki); pulksten 13 (mēbeļu galdnieki, ēdināšanas pakalpojumu GPS sistēma caur satelītu.
Līdz ar vides objekta atklāšanu
speciālisti); pulksten 15 (apdares darbu tehniķi, sekretāri datorsistēmu
uzsākts arī «Zaļā punkta šķirotehniķi)
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šanas maratons». Tas ilgs trīs
mēnešus – jūnijā, jūlijā un augustā. Šajā laikā jelgavnieki aicināti
piedalīties trijās akcijās: «Šķiro
plastmasas pudeles un laimē!»,
«Šķiro stiklu un laimē!» un «Nekrāj krāmus!». Sašķiroto stiklu,
PET pudeles un elektrokrāmus
iedzīvotāji var nodot atkritumu
šķirošanas laukumos Paula Lejiņa
ielā 6, Salnas ielā 20, kā arī Ganību
ielā 84. Nododot tos, iedzīvotājiem būs iespēja pie šķirošanas
laukuma darbinieka uz lapiņas
uzrakstīt savu vārdu un kontaktus un to iemest atbilstošā kastītē
– «Elektropreces», «PET pudeles»
vai «Stikls». Katra mēneša beigās
notiks izloze, kurā noteiks trīs laimīgos – vienu, kurš nodevis stiklu,
vienu, kurš nodevis elektropreces,
un vienu, kurš nodevis PET pudeles. Viņi saņems dāvanu kartes
30 latu vērtībā no veikala «Rimi».
Izlozes notiks 29. jūnijā, 27. jūlijā
un 31. augustā.
Jelgavas šķirošanas maratona
patrons ir grupas «Prāta vētra»
mūziķis Jānis Jubalts. «Esmu
priecīgs, ka manas pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja šķirot atkritumus.
Šādas akcijas labi motivē saņemties šķirošanai, bet es novēlu neapstāties maratona sākumposmā,
bet šķirot un būt atbildīgiem pret
vidi vienmēr,» tā J.Jubalts.
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Par nelegālo izgāztuvju likvidēšanu
maksā arī paši piemēslotāji
 Sintija Čepanone

Sākot ar šo gadu, līdzšinējā Jelgavas un Bauskas pašvaldību aģentūra
«Zemgales Eko» kļuvusi
par komercsabiedrību.
Tiesa gan, iedzīvotāji
aģentūras juridiskā statusa maiņu praktiski
neizjuta un arī pašlaik
«Zemgales Eko» turpina
pildīt teju visas tās funkcijas, kuras nodrošināja
līdz šim. Taču arī šajā
jomā neiztikt bez novitātēm – jau pašlaik zināms,
ka no nākamā gada par
atkritumu apglabāšanu
poligonā iedzīvotājiem
nāksies maksāt vairāk,
tāpēc «Jelgavas Vēstnesis» uz sarunu par
aktualitātēm atkritumu
apsaimniekošanā aicina
SIA «Zemgales Eko» valdes locekli Zani Ķinci.
Aģentūra savulaik tika dibināta, realizējot Eiropas Savienības
projektu, un tā bija iespēja iegūt
papildu līdzekļus, lai sakārtotu
atkritumu apsaimniekošanas sistēmu visā Zemgales reģionā, tostarp
Jelgavā. Taču aģentūra nedrīkstēja
nodarboties ar komercdarbību, līdz
ar to tai bija liegta iespēja nodrošināt projekta gaitā izbūvēto sadzīves
atkritumu poligonu un izveidotās
šķirošanas līnijas apsaimniekošanu. Tieši tādēļ arī pieņemts lēmums
dibināt abu pašvaldību SIA, un
proporcionāli ieguldījumam projektā Jelgavas pašvaldībai pieder
72 procenti kapitāldaļu, savukārt
Bauskas – 28 procenti.
«Zemgales Eko» ir Jelgavas
un Bauskas pašvaldību SIA,
taču, piemēram, uz mūsu poligonu «Brakšķi» atkritumus
ved arī no Jelgavas novada,
Dobeles, Auces. Kurš tad galu
galā ir ieguvējs – pašvaldības,
kuras projektā ieguldīja līdzekļus, vai tās, kuras tagad, ja tā
var teikt, tikai bauda paveiktā
augļus?
Ieguvējs ir viss Zemgales reģions! Saskaņā ar normatīvajiem
aktiem Latvija ir sadalīta vairākos
atkritumu apsaimniekošanas reģionos un katrā reģionā ir izbūvēts
viens sadzīves atkritumu poligons.
Taču Zemgales reģionā izņēmuma
kārtā ir divi poligoni – «Brakšķi»
Jelgavas novadā un «Grantiņi»
Bauskas novadā, un uz turieni
sadzīves atkritumi tiek vesti no visa
reģiona. To, ka citas pašvaldības
nav devušas nekādu ieguldījumu,
gluži nevar teikt, jo Dobeles, Auces, Elejas, Tērvetes, Zaļenieku un
Vecumnieku pašvaldības ieguldīja
savus līdzekļus esošo izgāztuvju
rekultivācijā. Visā Zemgales reģionā teju katrā pagastā kopumā arī
tika izveidoti 313 šķiroto atkritumu
punkti un izvietoti 919 konteineri
dalītajiem atkritumiem, turklāt
lielākā daļa pašvaldību piedalījās
ar savu līdzfinansējumu. Līdz ar
to iespēja šķirot atkritumus dota
visiem reģiona iedzīvotājiem, taču,
kā tiek organizēta šķiroto atkritumu apsaimniekošana, ir katras
pašvaldības kompetencē.
Mūsu pilsētā sašķirotie atkritumi, tostarp tie, ko iedzīvotāji
paši nogādā dalīto atkritumu
vākšanas laukumos, nonāk
atkritumu šķirošanas līnijā
Ganību ielā un pēc tam tos

realizē otrreizējās pārstrādes
tirgū. Pagājušajā gadā ekonomiskās situācijas dēļ šis tirgus
bija apstājies. Kā ir pašlaik?
Var teikt, ka šis tirgus pamazām
ir sakustējies un nekādi būtiskie
uzkrājumi vairs neveidojas. Cenas
gan vēl nav atgriezušās 2008. gada
līmenī, taču tās arī vairs nav tik
zemas, lai realizēt otrreiz izmantojamo materiālu mums nebūtu
izdevīgi.
Tirgus, kur realizēt otrreiz izmantojamos materiālus, piemēram,
kartonu, stiklu, plēvi, PET pudeles,
cieto plastmasu, jāmeklē mums
pašiem, un pašlaik, lai gan izmantojam arī citas iespējas, mums izdevīgāks variants ir sadarbība ar «Zaļo
punktu», jo, sašķirotos atkritumus
realizējot caur viņiem, mēs papildus
saņemam arī dotācijas. Jā, varbūt
cena ne vienmēr ir tā augstākā,
toties tā mums ir iespēja realizēt
arī pašlaik mazvērtīgo stiklu. Proti,
pašlaik to ir grūtības realizēt, taču
«Zaļais punkts» līdztekus citiem
materiāliem pie reizes uzpērk
arī to, savukārt cits uzņēmums,
kurš, piemēram, par kartonu būtu
gatavs maksāt vairāk, mūsu stiklu
nemaz neņemtu, un šāds scenārijs
pašreizējā situācijā mums nebūtu
izdevīgs.
Vai pašlaik šķirošanas līnija
darbojas ar pilnu jaudu?
Kaut arī būtiski audzis dalīto
atkritumu apjoms un līdz ar to arī
šķirošanas līnijas noslogojums, ar
pilnu jaudu vēl nestrādājam, jo kapacitāte šai līnijai ir ļoti liela. Tieši
tādēļ meklējam papildu iespējas, lai
noslogojumu palielinātu. Piemēram, pašlaik eksperimentālā kārtā
sadarbojamies ar uzņēmumu «PET
Baltija» – atbilstoši viņu vajadzībām
sašķirojam un sapresējam materiālu, ko viņi iepirkuši, lai izmantotu
otrreizējai pārstrādei. Mēs spējam
nodrošināt uzņēmumam nepieciešamo augsto kvalitāti. Ja vienosimies par sadarbību, tiks slēgts
pakalpojuma līgums, un tas nozīmē
lielāku šķirošanas līnijas noslodzi,
papildu darbu un ienākumus.
Ja vēl pagājušajā gadā šķirošanas
līnijā darbs tika organizēts katru
otro dienu, tad šobrīd kopumā seši
darbinieki strādā katru dienu, dažkārt arī sestdienās, taču, ja vien būs
tāda nepieciešamība, esam gatavi
nodrošināt vēl intensīvāku darbu,
arī maiņās.
Jau pagājušajā gadā tika
rīkotas dažādas akcijas, lai
iedzīvotājus rosinātu šķirot
atkritumus, izglītotu, kā tas
pareizi jādara, un informētu
viņus par šī procesa lietderību.
Vai var teikt, ka nu jelgavnieki
atkritumus šķiro apzinīgi?
Ja raugās uz situāciju kopumā, tad var teikt, ka šis process
ir «aizgājis» – atkritumus šķiro
aizvien vairāk jelgavnieku, arī
piemaisījums ir salīdzinoši neliels
– ja pašā sākumā vismaz puse no it
kā sašķirotajiem atkritumiem bija
jāved uz poligonu piemaisījuma dēļ,
piemēram, dzeltenajos konteineros
samestas netīras PET pudeles,
neizskaloti kefīra iepakojumi vai
piejaukti citi sadzīves atkritumi,
tad pašlaik šādi sabojātu sašķiroto atkritumu apjoms ir krietni
mazinājies. Patiesībā jau tie jelgavnieki, kuri izvēlējušies šķirot
atkritumus, to dara apzinīgi, taču
vēl aizvien ir daļa sabiedrības, kas,
piemēram, kartonu, kaut blakus ir
speciāli tam paredzēts atkritumu
konteiners, izmet kopējā sadzīves

atkritumu konteinerā. Acīmredzot
viņi vēl psiholoģiski nav nobrieduši
atkritumu šķirošanai, varbūt arī
neapzinās, ka, atkritumus šķirojot,
paši ir ieguvēji.
Bet kāds tad īsti cilvēkam ir
labums no atkritumu šķirošanas, jo to, ka tādējādi tiek saudzēta vide, ikdienā jau neviens
neizjūt!?
Ja nerunājam par globālām
lietām, tad galvenais ieguvums
ir tas, ka, šķirojot atkritumus,
katrā mājsaimniecībā samazinās
atkritumu daudzums. Privātmāju
iedzīvotājiem tas nozīmē, ka retāk
nepieciešams izvest atkritumu konteineru, līdz ar to par šo pakalpojumu jāmaksā mazāk, jo sašķirotos
atkritumus bez maksas var nodot
dalīto atkritumu savākšanas laukumos. Arī uzņēmumi, kuri rada
otrreiz izmantojamos atkritumus,
piemēram, veikali, maksā mazāk,
jo sadzīves atkritumu konteineri
pildās krietni lēnāk nekā tad, kad
tajos līdztekus citiem izmeta arī
kartona kastes vai citus apjomīgus
atkritumus. Daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāju ieguvumi gan vairāk
atkarīgi no tā, kā šo jautājumu
organizē apsaimniekotājs. Taču arī
šajā gadījumā sadzīves atkritumu
daudzums sarūk, tādēļ, ja vien
apsaimniekotājs ir ieinteresēts
un iedzīvotāji apzinīgi šķiro, par
atkritumu izvešanu būs jāmaksā
mazāk.
Ne viens vien jelgavnieks
uzskata, ka mūsu pilsētā atkritumu izvešana ir dārgs
«prieks», piesaucot citu pilsētu
pieredzi, kur par to maksājot
krietni mazāk. Kā tad īsti ir ar
šī pakalpojuma cenu Jelgavā?
Patiesībā jau pašlaik Jelgavā ir
viena no zemākajām cenām valstī.
Kopējās izmaksas veido atkritumu
savākšana, ko nodrošina SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi», un
atkritumu apglabāšana poligonā,
ko nodrošinām mēs. Jāpiebilst, ka
šajā tarifā arī iekļauts dabas resursu nodoklis, un tā likmes tuvākajā
laikā saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu augs. Pašlaik šis tarifs
ir 14,26 lati par tonnu, un tas tika
noteikts ar domes lēmumu.
Tas nozīmē, ka līdz ar dabas
resursu nodokļa paaugstināšanos pieaugs arī atkritumu
apglabāšanas tarifs?
Jā, par atkritumiem iedzīvotājiem nāksies maksāt vairāk, taču,
kad jaunais tarifs stāsies spēkā,

«Nupat,
likvidējot
dažas nelegālās
izgāztuves, no
pašvaldības
līdzekļiem bija
nepieciešami
vidēji 3000
lati. Taču tie ir
līdzekļi, kurus
tikpat labi
varēja tērēt, lai
pilsētā izveidotu jaunu rotaļu
laukumu, uzstādītu soliņus
vai citādi
labiekārtotu
teritoriju,» teic
SIA «Zemgales
Eko» valdes
locekle Zane
Ķince.
Foto: Ivars
Veiliņš
rotaļu laukumu, uzstādītu soliņus
vai citādi labiekārtotu teritoriju.
Turklāt nereti ir tā, ka izgāztuve
ierīkota pavisam netālu no šim
mērķim paredzētā laukuma, un sanāk, ka cilvēks tērējis naudu, lai nokļūtu līdz tai vietai, pāri grāvjiem,
pa taciņām stiepis atkritumus,
jo visbiežāk ar transportu šajās
vietās piebraukt nav iespējams,
un rezultātā tos izmetis pārdesmit
metru attālumā no atkritumu
konteineriem.
Jau pašlaik vietās, no kurām
atkritumi aizvesti, kopumā uzstādītas divpadsmit zīmes ar aicinājumu
atkritumus neizmest. Vienas šādas
zīmes uzstādīšana izmaksā vidēji 22
latus, un tie atkal ir līdzekļi, kurus
varēja tērēt lietderīgāk. Turklāt šīs
zīmes itin ātri tiek sabojātas, tāpēc
tās regulāri jāmaina. No pēdējo
trīs četru gadu laikā uzstādītajām
zīmēm tikai divas palikušas neskartas...

pagaidām precīzi vēl nevar pateikt.
Jau minēju, ka līdz šim par atkritumu apglabāšanu poligonā maksājam mazāk, taču jāņem vērā, ka
atsevišķās pozīcijās izmaksas aug,
piemēram, par projekta gaitā izbūvētās infrastruktūras apdrošināšanu, speciālās tehnikas nomu. Taču
dabas resursu nodokļa kāpums šo
pakalpojumu sadārdzina visvairāk.
Nodokļa likme saskaņā ar likumu
šogad ir trīs lati, savukārt no nākamā gada 1. janvāra – jau pieci
lati. Laika posmā no 2012. gada 1.
janvāra tā būs jau septiņi lati par
tonnu sadzīves atkritumu.
Pašlaik gatavojam dokumentāciju, lai Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijā iesniegtu
jauno tarifu, un provizoriski jau nākamgad tas palielināsies par 12 – 15
procentiem. Tas neapšaubāmi ir
vēl viens no iemesliem, kādēļ vērts
šķirot atkritums, jo dabas resursu
nodokli maksā piesārņotājs jeb
atkritumu radītājs, tātad – ikviens
iedzīvotājs. Jo mazāk atkritumu
Vai tiešām nelegālo atkritubūs jāapglabā, jo mazāk cilvēkiem mu izgāztuvju radītājus nav
būs jāmaksā.
iespējas saukt pie atbildības?
Tas ir Pašvaldības policijas komTaču, kamēr daļa iedzīvotāju petencē, taču līdz šim pūliņi diemgodprātīgi maksā par atkri- žēl nav vainagojušies panākumiem,
tumu izvešanu, citi tos vien- jo likumos ir nepilnības. Piemēram,
kārši izmet, radot nelegālās pirms pāris gadiem kādā izgāztuvē
atkritumu izgāztuves. Pilsētā atradām izmestu pasi, taču tās
vairākas tādas likvidētas, taču īpašnieks, kad policija viņu uztur atkritumu kalni rodas no meklēja, noliedza faktu, ka izmetis
jauna.
atkritumus tam neparedzētā vietā.
Jau pašlaik Pašvaldības polici- Skaidrojums visai vienkāršs – viņš
ja veic pastiprinātas pārbaudes, esot pārdevis māju un tās jaunie
lai pārliecinātos, ka iedzīvotāji ir saimnieki viņa pasi acīmredzot
noslēguši līgumus par atkritumu izmetuši, to kārtojot. Pie atbildīizvešanu. Situācija kopumā ir bas saukt viņu nebija iespējams,
krietni uzlabojusies salīdzinājumā jo neko nevarējām pierādīt – pie
ar iepriekšējiem gadiem – gan atkri- rokas pieķēruši, izmetot atkritumu apjoms nelegālajās izgāztuvēs tumus, mēs viņu nebijām... Un
kļuvis mazāks, gan līgumi noslēgti līdzīgi tas ir jebkurā citā situācijā,
vairāk, taču problēma joprojām kad atkritumos atrodam kādus
pastāv. Pieļauju, ka daļa iedzīvotāju dokumentus ar personas vārdu
līgumus ir noslēguši, taču uzrādī- un uzvārdu. Tieši tādēļ pašlaik
tais atkritumu apjoms ir krietni kā reālāko iespēju, lai cīnītos ar
mazāks nekā reāli radītais, tāpēc nelegālo izgāztuvju radītājiem,
šajā jomā darbs vēl turpināsies. apsveram domu izmantot mobilās
Ir svarīgi saprast, ka, atkritumus videonovērošanas kameras. Tajās
izmetot tiem neparedzētās vietās, fiksētais ļautu atklāt cilvēkus,
būtiski ietaupīt līdzekļus nevar kas tur izmet atkritumus, un gūt
– vienalga iedzīvotāji par to maksā. pierādījumus, lai viņus sauktu pie
Piemēram, lai likvidētu vairākas atbildības.
nelegālās izgāztuves Prohorova,
Taču es negribētu teikt, ka viss
Neretas, Staļģenes ielā, Ošu ceļā, rādās drūmās krāsās – jau Lielā
no pašvaldības līdzekļiem bija talka apliecināja, ka mūsu pilsētā
nepieciešami vidēji 3000 lati. Gadā aizvien mazāk kļūst teritoriju, kas
šim mērķim pašvaldības budžetā ir piemēslotas. Es tiešām ceru,
atvēlēti ap 30 000 latu, kādi 10 000 ka pēc pāris gadiem Spodrības
šogad jau izlietoti – un tā ir pašu mēneša laikā mums vairs nebūs
nodokļu maksātāju nauda. Tie ir jācīnās ar atkritumu kalniem, bet
līdzekļi, kurus tikpat labi varēja tā vietā varēsim pievērsties tikai
tērēt, lai pilsētā izveidotu jaunu labiekārtošanai.

Pilsētnieks vērtē

Kādi ir spilgtākie
iespaidi no Pilsētas
svētkiem?
Inta, skolniece:
– Pilsētas svētkos piedalījos
sestdien, kad
kopā ar deju
kolektīvu «Liel
upe» uzstājos
Uzvaras parkā. Ļoti traucēja uzmācīgie odi,
bet kopumā, man šķiet, koncerts
bija izdevies. Patika pasākumu
dažādība, bet nepaguvu vairākus
no tiem apmeklēt – vajadzēja
mācīties eksāmeniem.
Anna, pensionāre:
– Biju uz koncertu «Jundas
brīnumzemē», kas notika Pilsētas
svētku izskaņā. Uz to aizgāju, jo mazmazmeitiņa dejoja.
Ļoti iepriecināja labais laiks, bet
pārējos pasākumus neapmeklēju
laika trūkuma dēļ – vajadzēja pagūt padarīt dārza darbus, kamēr
laiks tiem piemērots.
Ērika, bezdarbniece:
– Pilsētas
svētkos nebiju, jo jārūpējas par slimo
vīra māti,
kuru nevarēja
atstāt vienu.
Gribējās jau pasākumus apmeklēt, turklāt kaimiņi svētkos bija
un stāstīja, ka šogad esot paticis
labāk nekā pērn. Viena no kaimiņienēm svētkos tirgojās ar lilijām,
kuras esot pirktas ļoti labi.
Santa, skolniece:
– Svētkos iesaistījos kopā
ar draudzeni
un viņas brāli. Ļoti patika gājiens.
Amatu dienas
tirdziņa laikā kāpu pa klinšu
sienu un balvā saņēmu balonu.
Nofotografējos kopā ar alni. Tur
varēja arī iemainīt piecus zīmodziņus pret flomāsteriem, man
negribējās, bet draudzenei gan
izdevās to izdarīt.
Ivars, strādā
enerģētikas
nozarē:
– Vislabāk
man patika
grupas «Leģions» uzstāšanās ar
Aivara Brīzes
piedalīšanos. Biju arī skatīties
gājienu, to redzēju no sākuma
– esot Pulkveža O.Kalpaka ielas
malā. Patika arī, ka šogad bija
kabrioletu parāde un tirdziņš,
taču politiskās reklāmas gan bija
nevietā.
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Kravecs slimnīcā vairs nestrādā,
bet poliklīnikā vēl pieņem
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas slimnīcas vadība pārtraukusi
darba attiecības ar ortopēdu Vladimiru Kravecu,
kurš tiek turēts aizdomās
par kukuļa ņemšanu
no pacientes, informē
slimnīcas vadītājs Andris
Ķipurs.
«Pēc sižeta televīzijā dakterim
tika izteikts rājiens par ārsta ētikai
neatbilstošu rīcību, bet tas nebija
pietiekams pamats, lai pārskatītu
darba attiecības. Tāpēc vērsos
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā un pieprasīju situācijas
skaidrojumu,» stāsta A.Ķipurs. Tiklīdz no KNAB saņemts dokuments,
kas apliecina, ka pret V.Kravecu
uzsākta krimināllieta par labuma
pieņemšanu, viņš nekavējoties
atbrīvots no darba kā darba devēja
uzticību zaudējis.

Slimnīcas vadītājs piebilst, ka
daktera V.Kraveca vietā darbā
pieņemts jauns traumatologs ortopēds – Juris Jukna. Viņš līdz šim
strādājis Rīgas 2. slimnīcā un bijis
Traumatoloģijas nodaļas vadītājs.
Savukārt dakteris V.Kravecs jo
projām turpina pieņemt pacientus
Jelgavas poliklīnikā. Kā norāda
poliklīnikas vadītāja Anna Zīverte,
viņas vadītajā iestādē nekādi pārkāpumi nav bijuši un arī neviena sūdzība par ārstu nav saņemta. Viņa
skaidro, ka uzsāktā izmeklēšana
nav iemesls, lai ar speciālistu pārtrauktu darba attiecības. Par tādu
varētu kļūt, piemēram, situācija,
ja ārstam tiktu atņemts sertifikāts
vai stātos spēkā notiesājošs tiesas
spriedums.
Jāatgādina, ka telekompānijas
LNT raidījums «Tautas balss» demonstrēja sižetu, kurā ar slēpto kameru fiksēts, ka dakteris V.Kravecs
par kādas savas pacientes ārstēšanu
pieprasa un saņem 50 latu kukuli.

Par LIZDA priekšsēdētāju
ievēlēta jelgavniece
 Sintija Čepanone

«Esmu apņēmusies vadīt organizāciju, kurā
ir vairāk nekā 33 tūkstoši biedru. Turklāt tā
aptver dažāda līmeņa
izglītības pārstāvjus
– no pirmsskolas līdz
pat Zinātņu akadēmijai
–, tieši tādēļ tas man ir
liels izaicinājums, taču
risināmo problēmu loks
nav svešs,» teic Ingrīda
Mikiško, kura ievēlēta
par Latvijas Izglītības
un zinātnes darbinieku
arodbiedrības (LIZDA)
priekšsēdētāju.
Maijā norisinājās LIZDA 5.
kongress, un tajā par organizācijas priekšsēdētāju tika ievēlēta
jelgavniece līdzšinējā Latvijas
Pieaugušo izglītības apvienības
izpilddirektore I.Mikiško. Jau
iepriekš, diskutējot par I.Mikiško
piemērotību šim amatam, norādīts, ka viņa reģionālo arodbiedrības organizāciju pārvēlēšanu
konferencēs uzņemta atzinīgi.
Taujāta par jaunā amata specifiku, I.Mikiško teic: «Jau iepriekš
esmu piedalījusies vairākās reģionālajās konferencēs, tikusies
ar «ierindas» arodbiedrības biedriem, uzklausījusi viņu problēmas
un prasības, ko būtu nepieciešams mainīt. Tieši tādēļ problēmu
loks man ir labi zināms. Tas nav
tikai algu jautājums vai darba
aizsardzība – skatījumam jābūt
daudz plašākam, arodbiedrībai
jāpiedalās izglītības politikas

veidošanā valstī, tāpēc būtiski, lai
tiktu veicināta komunikācija un
visos procesos iesaistītu ikvienu
biedru.»
Kā pašlaik aktuālāko problēmu
priekšsēdētāja min iespējamo
līdzekļu samazinājumu izglītībai,
un viņa norāda, ka tieši tādēļ
jāvelta visas pūles tam, lai vēl
lielāks finanšu samazinājums
šo jomu neskartu. «Jau drīzumā
būtu jāuzsāk sarunas arī ar politiskajām partijām, panākot, ka
aktuālākie izglītības jautājumi
tiktu iekļauti arī pirmsvēlēšanu
programmās, tādējādi arī politiķiem liekot uzņemties zināmas
saistības šajā jomā,» tā I.Mikiško.
Savukārt, runājot par pedagogu
atalgojumu, viņa akcentē, ka
pašlaik aktuālākais ir darba samaksas jautājums pirmsskolas
izglītības iestādēs strādājošajiem,
ko valsts uzvēlusi uz pašvaldību
pleciem. «Līdz šim nav izstrādāta vienota sistēma, pēc kādas
viņiem aprēķināms atalgojums,
tieši tādēļ darba samaksa dažādās Latvijas pilsētās un novados
atšķiras un nereti cilvēks ar
augstāko izglītību saņem neadekvāti zemu algu,» uz problēmu
norāda I.Mikiško, piebilstot, ka
nepieciešams izstrādāt vienotu
izcenojumu, lai izlīdzinātu pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu
atalgojumu.
Jāpiebilst, ka I.Mikiško arī
turpinās pildīt Eiropas Pieaugušo
izglītības asociācijas valdes locekles Briselē pienākumus. Viņa ir
ievēlēta pārstāve no visām trim
Baltijas valstīm, un nākamās
vēlēšanas notiks 2011. gadā.

No Jelgavas dziesmu un deju
svētkos piedalīsies 845 skolēni
 Ilze Knusle-Jankevica

Šobrīd Tieslietu ministrija uzsākusi
cietuma ēku nodošanu pašvaldībai.
Pārņemšanas process varētu ilgt mēnesi. Līdz pat ēku pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanai cietuma
teritorijas apsardzi nodrošinās valsts,
bet, tiklīdz to pārņems pašvaldība,
tā apsardzi šajā teritorijā nodrošinās
pilsēta. Tikai pēc tam, kad ēkas būs
pārņemtas, pašvaldība lems par to
tālāku izmantošanu. Foto: Ivars Veiliņš
 Elīna Biseniece

Pusotru gadu pēc Pārlielupes cietuma slēgšanas tuvējās apkaimes iedzīvotāji atzīst,
ka laikā, kad šeit atradies cietums, jutušies
drošāk, taču ieguvums
esot klusāka apkārtne.
Galvenais iemesls tam, ka
savulaik jutušies drošāk, bija
cietuma tuvumā dežurējošie
apsargi. «Varēja mierīgi iet pa
ielu un zināt – ja notiks kas bīstams vai uzbruks, kāds vienmēr
būs tuvumā un varēs briesmas
novērst,» tā skolniece Madara.
Sargi arī netieši palīdzējuši
novērst draudošas nekārtības:
«Kad kāds dzērājs sāka ārdīties
vai meklēt nepatikšanas, varēja
piesolīt, ka pasauksim pāri ielai
stāvošos uzraugus, un uzreiz
iestājās miers,» stāsta tuvējā
veikala pārdevēja Ludmila. Cietumnieki lielākoties apkārtējiem
nav iedvesuši bailes, traucējis
tikai viņu radītais troksnis, it
īpaši vakaros. «Tad te sabrauca
ieslodzīto draugi un paziņas,
bļaustījās pāri mūrim, tagad pa
vakariem var pastaigāties klusumā,» saka Pārlielupes iedzīvotājs
Uģis. Tas palicis atmiņā arī pie
cietuma strādājošajai sētniecei
Zojai, kura stāsta – visgrūtāk
bijis izturēt ieslodzīto otrās pusītes, kas stundām ilgi skaļā balsī
apliecinājušas savu mīlestību un
nelikās ne zinis par apkārtējiem
cilvēkiem. Tie iedzīvotāji, kam
troksnis traucēja, atzīst, ka šobrīd tomēr ir daudz labāk.

Vairāk par cilvēku radītajām
neērtībām Garozas ielā dzīvojošajiem nepatīk ēku izskats.
Mārīte, kurai katru dienu jāiet
uz darbu slimnīcā, ir neapmierināta ar esošo situāciju: «Blakus
tādām iestādēm kā slimnīca,
kultūras nams neiederas cietuma drātis un sliktā stāvoklī
esošās ēkas, tās tikai bojā skatu
un priekšstatu par apkaimi.»
Turklāt ēkas gan Mārītei, gan
citiem iedzīvotājiem rada drūmu
noskaņojumu, tāpēc lielākā daļa
aptaujāto atzīst, ka gribētu, lai
tās nojauc. «Man pat vienalga,
ko lai būvē vietā, galvenais, ka
šīs ēkas tur vairs nebūtu,» tā jelgavniece Laura. Citu iedzīvotāju
atbildes par iespējamo teritorijas
izmantošanu ir ļoti atšķirīgas,
piemēram, sociālās mājas izbūve, ārvalstu uzņēmuma ražotnes izveide, pilsētas slimnīcas
paplašināšana, atpūtas centra
ierīkošana. Uģis, kurš visu mūžu
dzīvojis Garozas ielā, ierosina uzcelt kāda uzņēmuma telpas, jo tā
izveidosies jaunas darba vietas.
To vēlētos arī pārdevēja Ludmila, piebilstot, ka tādā gadījumā
veikalam būtu lielāki ieņēmumi,
jo darbinieki nāktu pirkt sev
pusdienas, tāpat kā to agrāk darīja cietumā strādājošie. Mārīte
savukārt uzskata, ka vislabākā
izvēle būtu bērnu rotaļlaukuma
izveide, jo tuvākajā apkaimē nav
vietas, kur vecāki varētu aiziet
ar saviem bērniem, bet kāda
kluba vai tirdzniecības centra
izveide pašreizējā situācijā gan
būtu lieka. Cietuma bijušais
darbinieks Gregorijs gribētu, lai
izveidotu ēkas, kurās jaunieši varētu izpausties dažādos klubos,

pulciņos vai kolektīvos.
Vienīgais no aptaujātajiem
Pārlielupes iedzīvotājiem, kurš
uzskata ēku nojaukšanu par
lieku līdzekļu tērēšanu, ir cietumam pretī dzīvojošais Pēteris,
kurš, kā izrādās, pats savulaik
kādu brīdi pavadījis aiz šiem restotajiem logiem. Viņaprāt, būtu
lietderīgi, ja jau esošajos namos
ļautu dzīvot bezpajumtniekiem.
«Viņiem pietiktu ar tagadējiem
apstākļiem, kādā atrodas telpas,
un ziemā samazinātos to skaits,
kas nosaluši uz ielām,» uzskata
Pēteris.
Neskatoties uz dzirdētām baumām vai pašu vēlmēm, visi aptaujātie Garozas ielas apkaimes
iedzīvotāji šaubās, ka tuvākajā
laikā cietuma teritorijā notiks
kādas izmaiņas. To rādīšot tikai
laiks.
Tieši šobrīd Tieslietu ministrija uzsākusi cietuma ēku nodošanu pašvaldībai. Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētāja vietnieks
Vilis Ļevčenoks skaidro, ka pēc
valdības rīkojuma saņemšanas
pašvaldība novērtēs Pārlielupes
cietuma ēku tehnisko stāvokli
un tad pieņems lēmumu, ko
ar tām darīt. «Tiks izveidota
komisija, kas novērtēs pārņemamo īpašumu – formalitātes
varētu ilgt mēnesi. Līdz pat ēku
pieņemšanas–nodošanas akta
parakstīšanai cietuma teritorijas
apsardzi nodrošinās valsts, bet,
tiklīdz to būsim pārņēmuši mēs,
tā šīs teritorijas apsardzi jau
nodrošinās pašvaldība,» uzsver
V.Ļevčenoks.
Tikai pēc tam, kad ēkas būs
pārņemtas, pašvaldība lems par
to tālāku izmantošanu.

Sakarā ar rekonstrukcijas darbu uzsākšanu no 1. jūnija Jāņa Asara ielas posmā no
Vecpilsētas ielas līdz K.Barona ielai slēgta transporta kustība. Apbraukšana iespējama pa
Dobeles ielu vai Lielo ielu. Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» atvainojas par sagādātajām neērtībām.
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Žūrija zaļo gaismu devusi
pieciem mūsdienu deju kolektīviem (75 dalībnieki), 14 tautas
deju kolektīviem (280 dejotāji),
desmit koriem (417 dziedātāji),
4. vidusskolas pūtēju orķestrim

Bez cietuma –
klusāk, bet ne tik droši

M.Dam bja

10. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētkos no Jelgavas piedalīsies 34
kolektīvi jeb 845 dalībnieki, bet Zemgali
pārstāvēs 4000 skolēnu, informē svētku
koordinatore Jelgavā
Inese Bandeniece.

(45 dalībnieki) un folkloras kopai «Dimzēns» (10 dalībnieki).
Savukārt citos svētku pasākumos piedalīsies arī trīs amatu
skolu kolektīvi – Jelgavas Amatu vidusskolas meistarstiķis un
meiteņu vokālais ansamblis, kā
arī Amatniecības vidusskolas
austrumu deju grupa –, bet
vizuālās un lietišķās mākslas
izstādē «Ritmu spēles» tiks izrādīti četri Jelgavas skolēnu darbi.
Kolektīvu nosaukumi, kuri
piedalīsies svētkos, publicēti iepriekšējos laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» numuros.
Kopumā svētkos Rīgā no 6.
līdz 11. jūlijam piedalīsies 31
tūkstotis dalībnieku.

3
Īsi
 Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» informē, ka no 6. jūnija tiks
uzsākti asfaltēšanas darbi Dobeles
šosejā no Satiksmes līdz Māras
ielai un Lielajā ielā no Māras līdz
Dambja ielai. Satiksme šajos posmos tiks nodrošināta pa divām
sašaurinātām braukšanas joslām. 8.
jūnijā asfaltēšanas darbu laikā tiks
slēgts Dobeles šosejas un Māras
ielas krustojums. Apbraukšanas
ceļš visiem transportlīdzekļiem paredzēts pa Atmodas un Dambja ielu.
Iespējams izmantot arī Satiksmes
ielu, Meiju ceļu un Pulkveža Brieža
ielu. Savukārt 12. jūnijā tiks veikti
asfaltēšanas darbi Lielās un Dambja ielas krustojumā. Satiksme pa
divām sašaurinātām joslām tiks nodrošināta no Lielās ielas uz Dambja
ielu un otrādi. Bet Dobeles šoseja
posmā no Lielās līdz Vecpilsētas ielai
būs divvirzienu. Darbu dēļ mainīts
arī sabiedriskā transporta kustības
maršruts. Ar izmaiņām var iepazīties
JAP mājas lapā: www.jap.lv, sadaļā
«Aktualitātes».
 Parakstīts līgums par Eiropas
Reģionālās attīstības fonda atbalstītā projekta «LLU mācību
infrastruktūras modernizācija»
ieviešanu. Tas nozīmē, ka jau 2014.
gadā LLU varētu kļūt par modernāko lauksaimniecības un meža
nozares augstskolu visā Baltijā.
Līgumu parakstījis LLU rektors Juris
Skujāns un Valsts izglītības attīstības
aģentūras direktore Dita Traidās.
«Sadarbībā ar LLU esam realizējuši
jau vairāk nekā 50 projektus, un
tieši LLU ir trešā aktīvākā Eiropas Sociālā fonda apguvēja mūsu valstī no
augstskolām,» tā D.Traidās. Projekta
laikā LLU plāno uzlabot augstākās
izglītības programmu kvalitāti. Tādām nozarēm kā lauksaimniecība,
mežsaimniecība, kokapstrāde, veterinārmedicīna, pārtikas ražošana un
pārstrāde paredzēta atsevišķu ēku,
būvju un infrastruktūras objektu
rekonstrukcija un renovācija, kā arī
jaunu ēku būvniecība un mācību
laboratoriju korpusu izveide.
 «Maxima» un LNT organizētajā
stipendiju konkursā «Latvijas izcilnieki» pieteikušies 1008 skolēni, to
skaitā arī 37 jelgavnieki. SIA «Alpha
Baltic» Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Evita Bille informē, ka šie
37 skolēni pārstāv šādas skolas: 1.
ģimnāziju, Spīdolas ģimnāziju, Valsts
ģimnāziju, 2., 3., 4. pamatskolu,
4., 5. un 6. vidusskolu. Visvairāk
pretendentu pieteikušies zinātnes
kategorijā – 12 (visā Latvijā 441), tad
seko sporta kategorija – 11 (Latvijā
– 298) pretendenti, mākslas, kultūras
un radošā joma ar 10 (243) pretendentiem, sabiedriskās aktivitātes – ar
deviņiem (96) pretendentiem, mūzikas – ar septiņiem (125). Jāpiebilst, ka
vienu skolēnu bija iespējams pieteikt
vairākās kategorijās. 45 izcilākie Latvijas skolēni būs zināmi 7. jūnijā, bet
apbalvošana notiks 1. septembrī. Tad
40 skolēni saņems vienreizēju 100
latu naudas balvu, bet pieci – 100
latu stipendiju visu mācību gadu.
 Aizvadītajā svētdienā notikusi
Labestības diena, kurā arī jelgavnieki tika aicināti ziedot, lai
palīdzētu smagi slimiem bērniem.
Mūsu pilsētā tika saziedoti 662,49
lati plus vēl nauda, kas savākta
Jelgavā izvietotajās ziedojumu
kastītēs. Tajās vēl var ziedot līdz 4.
jūnijam. Bet pavisam telekompānijas
LNT sadarbībā ar portālu Ziedot.lv un
«Swedbank» rīkotajā Labestības dienā izdevās savākt 194 527,90 latus,
un tas nozīmē, ka 59 bērniem būs
palīdzēts staigāt, redzēt, dzirdēt un
dzīvot. Ziedotāji palīdzējuši arī pusotru gadu vecajai jelgavniecei Lanai
Šmidtei. Viņai ārsti tūlīt pēc dzimšanas noteikuši diagnozi – abpusēja
piektās pakāpes vājdzirdība. Pateicoties ziedotājiem, Lana jau šonedēļ
saņems digitālo dzirdes aparātu,
kas maksā 2200 latu. Lanas ģimene
saka lielu paldies jelgavniekiem un
ikvienam, kurš ziedoja. «Pateicoties
jums, Lanai būs digitālais dzirdes
aparāts, lai mazmeitiņa varētu labi
justies, dzirdēt un mācīties runāt,»
tā Lanas vecmāmiņa Vija.

Ritma Gaidamoviča
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Jelgavnieki raksta vēstures lappuses
Nedēļu ilgušais Pilsētas svētku maratons noslēdzies. Aģentūras «Kultūra»
direktors Mintauts Buškevics atzīst, ka viss izdevies. «Laika apstākļi mūs nepievīla, līdz ar to visas ieceres realizētas. Esmu gandarīts, ka šajā gadā, lai svētku
programma būtu vēl daudzpusīgāka, savu artavu sniedza arī pilsētas uzņēmumi, biedrības, jaunieši, paši organizējot dažādas aktivitātes, piemēram,
galerija «Suņa taka», «Pilsētas pasāža», «Zaļais punkts». Ļoti ceru, ka sadarbība
tiks turpināta un nākamgad ar saviem pasākumiem svētkos iesaistīsies arī citi.
Varbūt pēc gada mēs iedzīvināsim ne tikai vecpilsētu – pasākumi varētu notikt
arī pilsētas mikrorajonos – RAF masīvā, Māras ielas, Meiju ceļa apkaimē. Tā, lai
visa pilsēta līksmo,» spriež M.Buškevics. Svētkus visas nedēļas laikā apmeklējuši daudzi tūkstoši cilvēku, tieši tāpēc, lai turpinātu pērn uzsākto sadarbību ar
jelgavniekiem, uzzinot, kas viņiem svētkos patika vai kas pietrūka, aģentūra
«Kultūra» apmeklētājus savu viedokli aicina paust forumā aģentūras mājas
lapā: www.kultura.jelgava.lv. Bet «Jelgavas Vēstnesis» saviem lasītājiem ļauj
vēl uz mirkli pakavēties pagājušās nedēļas notikumos.

Nedēļu ilgo svētku noslēgumā sportiskā un priecīgā gaisotnē aizvadīts
arī 5. Vienotības velobrauciens. Bērnu un jauniešu centra «Junda» nometni «Lediņi», nobraucot septiņus kilometrus, pirmie
braucēji sasniedza pēc 28 minūtēm, bet pēdējā ģimene
ieradās septiņas minūtes vēlāk, galamērķi sasniedzot
35 minūtēs. Velobraucienā piedalījās apmēram 300
cilvēki. Lielu atsaucību piedzīvoja arī šī gada jauninājums
– iespēja nokārtot velotiesības. Jau pirmajā pusstundā
šo iespēju izmantoja 25 jaunieši.

Ar krāšņu gājienu piektdienas vakarā, kura priekšgalā cēli devās galma ļaudis no LLU un Ādolfa Alunāna teātra un
pats Hercogs Jēkabs ar kundzi Luīzi Šarloti «Mušķu» zirgu karietē, jelgavnieki apliecinājuši, ka viņi ir neatņemama
Jelgavas vēstures sastāvdaļa. Pa Lielo ielu līdz pat Jelgavas kultūras namam ar devīzi «Es veidoju Jelgavas vēsturi»
devās vairāk nekā tūkstotis jelgavnieku, kuri pārstāvēja pilsētas iestādes, organizācijas, uzņēmumus, skolas,
pašdarbības kolektīvus, sporta klubus un citas organizācijas. Gandrīz tikpat daudz pilsētnieku notiekošo vēroja
arī ielas malās.

Vērienīgo Pilsētas svētku
brīvdabas programmu noslēdza bērnu un jauniešu centra
«Junda» kolektīvu koncerts «Jundas brīnumzemē». Tajā teju
2000 mazo jelgavnieku rādīja, ko mācību gada laikā iemācījušies un izgatavojuši. Skatītāju, kā vienmēr, bija daudz.
Kaut arī sestdiena daudziem oficiāli
bija darba diena, ne tirgotāju, ne
pircēju Amatu dienā Hercoga Jēkaba
laukumā netrūka. Jelgavnieki iepirka
dažādus gardumus svētku galdam,
saimniecībā noderīgas lietas, bet
daudzi iegādājās arī Jēkaba dukātu.
Kalējs zināja teikt – ja tāds makā
esot, vienmēr nauda būs. «Ja
nopērk kaut ko ēdamu, to apēd un
aizmirst, ka bijuši svētki. Bet šī monētiņa
paliks par piemiņu no šā gada Pilsētas
svētkiem,» teic Gunta Ozola. Uz jautājumu, vai tic, ka nauda makā turēsies,
kundze vien noteic: «Ja cilvēks stipri tic,
tad tas piepildās.»

Pirmo reizi Pilsētas svētku laikā
notika konkurss «Jelgavas cālis
2010», kurā par galma kora
solista jeb «cāļa» titulu cīnījās
13 mazie vokālisti. Uzvaras
lauri ar dziesmām «Maza, maza
meitenīte» un «Tramvajs» – četrgadniecei Loretai Neusai-Lucai.
«Esam gandarīti, jo mūsu ģimenē
neviens nav tāds dziedātājs, tikai
Loreta kļuvusi par solisti,» slaukot
prieka asaras par meitas panākumiem, teic L.Neusas-Lucas vecāki
Ingrīda un Ervīns.

Jelgavniekiem kabrioleti patīk, tikai no to iegādes daudzus attur lielās auto uzturēšanas izmaksas, tāpēc labprātāk uz šīm ekskluzīvajām mašīnām paskatoties no malas. To apliecina sestdien
redzētais un dzirdētais Hercoga Jēkaba laukumā, kur sabrauca vairāk nekā 40 šādu spēkratu. Tos
apbrīnoja un foto iemūžināja simtiem jelgavnieku. Šajā dienā plašākai publikai
parādīts arī krāsainais kabrio autobuss, kuru jelgavniekiem būšot
iespēja redzēt vēl.

Krāsas,
mākslinieki, aļņi un
«dzīvā» mūzika – tas viss bija vērojams
Jelgavas vecpilsētā, kur galerija «Suņa taka» organizēja pirmo mākslas akciju «Aļņu dārzs vecpilsētā». Aļņi vecpilsētā radīja visnotaļ māksliniecisku atmosfēru. Var teikt, ka mākslinieki atdzīvināja
vecpilsētu, turklāt ne tikai viņi paši, bet arī skatītāji atzina, ka kaut kam tādam šeit
jānotiek biežāk. «Kolosāli, vecpilsēta beidzot ir dzīva! Man ļoti gribētos, lai tā te būtu
katras brīvdienas,» tā apmeklētāja Liene.

Augstākais pilsētas
apbalvojums «Goda
zīme» šogad pasniegts
diviem jelgavniekiem
– Latvijas Bērnu fonda
Jelgavas nodaļas vadītājai Silvijai Melitai
Dālmanei (piektā no
kreisās) un LLU Sporta
katedras vadītājam Viktoram Valanim (pirmais
no kreisās). Bet «Pateicības raksts» pieciem jelgavniekiem – FK
«Jelgava» trenerim Dainim Kazakevičam (otrais no kreisās), Amatniecības vidusskolas latviešu valodas skolotājai Margaritai Mākulei
(trešā no kreisās), Jelgavas Mākslinieku biedrības vadītājam Mārim
Brancim (trešais no labās), «Svēteļa» vadītājai Ingrīdai Lisovskai un
5. vidusskolas fizikas skolotājam Leonīdam Ņikitinam.

Jelgava ir bagāta
ar talantīgiem skolēniem, un viņu ar
katru gadu kļūst
tikai vairāk. To apliecina mācību olimpiāžu, zinātniski
pētniecisko darbu
un konkursu laureātu pieņemšana
pie Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa. Proti,
šogad Atzinības rakstus par paveikto saņēma jau par 40
skolēniem vairāk nekā pērn – 93. Pateicība izteikta arī 59
skolotājiem. Skolēni atzīst, ka viņiem šī atzinība nav tikai
«pliks» papīrs vien – viņi patiesi jūtas augstu novērtēti.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš
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Līgumu neiegūst

Patraucē trauma

Otrā uzvara

Tēmē uz ASV

Noslēdzies
starptautiskais
sieviešu basketbola turnīrs
«JSBL Nike Cup
2010», kas notika Jelgavā.
Tajā uzvarēja
un «Nike» sponsorēšanas līgumu ieguva
«RTU Merks». Jelgavnieces aizvadīja trīs
spēles un visās zaudēja: «Avantis/Viesnīca
Radi un draugi» – 64:95; Viļņas «Tiketas»
– 70:79; «Liepājas metalurgs» – 44:73. «Šī
meitenēm bija ļoti vērtīga pieredze, turklāt
viņas to arī uztvēra kā mācībstundu un
saprata, ka var cīnīties arī ar spēcīgākām
un pieredzējušākām pretiniecēm,» rezumē
trenere Gundega Vaščenko.

Treniņā gūtā trauma izjauca spēkavīra
Māra Blumfelda plānus – viņš nevarēja
piedalīties 2010. gada Latvijas spēkavīru čempionāta otrajā posmā Kandavā.
Sportists bija gatavs mēģināt pacelt visus
piecus akmeņus, ko līdz šim sacensībās
ne reizi nav paveicis, kā arī demonstrēt
labu sniegumu 380 kg smago nēšu nešanā, ķerras stumšanā un mucu mešanā
pāri 4,2 metrus augstai latiņai, bet dienu
pirms sacensībām treniņā guva traumu
– ieplēsa rokai tricepsu. Līdz ar to viņam
nācās izlaist otro posmu, visticamāk, arī
trešajā posmā, kurš notiks 5. jūnijā Ogrē,
Jelgavas stiprinieks nestartēs. Šogad
pavisam būs seši posmi, bet pēc aizvadītajiem diviem «apolonietis» M.Blumfelds
kopvērtējumā ieņem 11. vietu.

Savu otro uzvaru
virslīgā izcīnījis FK
«Jelgava», ar 4:0
pieveicot Rēzeknes
SK «Blāzma». Lielisku spēli aizvadīja
Oļegs Malašenoks,
kurš guva trīs vārtus, bet ceturtie – Borisam Bogdaškinam.
Šī jelgavniekiem ir otrā uzvara septiņās
spēlēs, no kurām vienā – pret FC «Tranzīts»
– nospēlēts neizšķirti. FK «Jelgava» galvenais treneris Dainis Kazakevičs uzskata, ka
komandas spēlēja līdzīgi, tikai viņa vadītā
vienība izmantoja savas iespējas, kamēr
viesi – ne. Nākamā FK «Jelgava» spēle – 6.
jūnijā pulksten 18 Ozolnieku stadionā pret
FK «Jaunība».

Nedēļas nogalē
Lielupē notika
ikgadējās ūdensmotociklu sezonas atklāšanas
sacensības. Tajās
debitēja uzņēmēja skaistumkopšanas salona «More Beauty»
īpašniece Gunita Grauduža un «Ski ladies
Limited» klasē izcīnīja 3. vietu. Jānis Uzars
nostartēja pārliecinoši un apliecināja, ka
ir labākais Baltijā, bet Lienei Allerei tik labi
negāja, jo viņu pievīla braucamais. Tomēr
L.Allere pēc spoži aizvadītās pagājušās
sezonas nedomā atslābt un šosezon izvirzījusi augstu mērķi – viņa plāno piedalīties
pasaules čempionātā, kas oktobra sākumā
notiks ASV.

Savs virslīgas klubs hokejā
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas hokeja dzīves organizatoriem jau sen bija doma
izveidot komandu, kas spēlētu
Latvijas čempionāta virslīgā.
Lēmums par šādas komandas
izveidi jau ir pieņemts, nodefinēti arī galvenie principi, un
šovasar tiks kārtoti visi finansiālie un organizatoriskie jautājumi, lai jau 11. septembrī, kad
sāksies šā gada čempionāts,
Jelgavas komanda varētu iziet
uz ledus.
Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS) direktors Andris Kudurs stāsta, ka galvenie
principi, pēc kuriem komanda tiks veidota,
lai iekļautos kopējā sistēmā, jau ir skaidri.
Tā būs komanda, kurā pārsvarā spēlēs
jaunieši, kas beiguši JLSS un kuriem līdz
šim Jelgavā vairs īsti nebija kur turpināt
nodarboties ar hokeju. Tā kā uzsvars tiks
likts uz vietējiem spēlētājiem, A.Kudurs
pieļauj, ka komandai varētu pievienoties
arī tie jelgavnieki, kuri šobrīd spēlē citur.
«Tas ir vienots veselums – Ledus sporta
skolā ir komandas visās vecuma grupās,
tās arī tiks gatavotas spēlēšanai vietējā
virslīgas komandā. Šī jaunizveidotā ko-

manda tad arī būs mūsu mazo bērnu
pirmais reālais mērķis, nevis kāda televīzijā redzēta un neaizsniedzama NHL
komanda,» tā A.Kudurs.
Šobrīd notiek sarunas ar uzņēmējiem,
kuri jau pauduši gatavību atbalstīt jauno komandu. Hokeja kluba «Zemgale»
pārstāvis Armands Ozollapa norāda, ka
interesi ir izrādījuši vairāki uzņēmumi gan
no Jelgavas, gan no Bauskas, gan Dobeles,
bet šonedēļ vēl rit pēdējās sarunas. Tad,
kad būs zināms finansējums, tiks kārtoti
arī pārējie organizatoriskie jautājumi
– komplektēta komanda, meklēti treneri,
visbeidzot – spriests par nosaukuma galīgo
versiju.
Sporta funkcionāri norāda, ka potenciālo komandas spēlētāju apzināšana
jau uzsākta, tomēr, lai komanda būtu
konkurētspējīga, tās sastāvā varētu
iekļauties četri pieci pieredzējušāki
hokejisti. «Nedomājam piesaistīt slavenākos un dārgākos hokejistus ar skaļiem vārdiem, bet gan tādus, kas būtu
gatavi pilnu sezonu nospēt pie mums,
rādot jaunajiem spēlētājiem piemēru
– ne tikai tehniskās prasmes, bet arī
attieksmi pret darāmo, azartu, cīņassparu,» definē A.Kudurs. Jāpiebilst,
ka šobrīd arī galvenā trenera amatam
izvirzīta kandidatūra – JLSS treneris

Ronalds Ozoliņš, kurš izteicis gatavību
uzņemties šo darbu.
Virslīga izvēlēta tāpēc, ka tā vairāk
atbilst jauniešu prasmēm un spējām.
«Puiši gadus sešus septiņus ir trenējušies – viņi tomēr nav vairs amatieri,
tāpēc arī amatieru līga nav īsti piemērota,» tā A.Ozollapa. Viņš uzsver, ka
tomēr pats galvenais ir vēlme noturēt
tepat uz vietas savus sportistus.
Šādi piemēri jau mums pilsētā ir
– gan futbolā, gan basketbolā. Futbola
kluba «Jelgava» darbs, pieredze un
panākumi liecina, ka piramīda tiešām
strādā. Šobrīd kluba komanda debitējusi virslīgā, dublieru komanda turpina
spēlēt 1. līgā, bet abas šīs komandas
balsta vairāk nekā 300 jaunatnes futbola centra audzēkņu. Arī basketbola
dzīves organizatori un toņa noteicējs
BK «Zemgale» apņēmušies veidot
ciešāku sadarbību starp lielo klubu un
jaunatnes basketbolu, slēdzot sadarbības līgumus un piesaistot Bērnu un
jaunatnes sporta skolas audzēkņus.
Jāpiebilst, ka šobrīd Latvijas hokeja
čempionāta virslīgai pieteiktas sešas
komandas: SK «Liepājas metalurgs»,
DHK «Latgale», HS «Rīga/Prizma»,
HK «Prizma/Pārdaugava», HK «Ogre»
un HK «Jelgava».

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»
Inovatīvs vācu uzņēmums paplašina
darbību Latvijā
SIA «AKG Thermotechnik Lettland» ir AKG
grupas uzņēmums, kas sekmīgi uzsācis savu
darbību Latvijā. AKG ir perspektīva, finansiāli
spēcīga un strauji augoša uzņēmumu grupa,
kas ar vairāk nekā 2100 darbiniekiem ir pārstāvēta 12 valstīs Eiropā, Amerikā un Āzijā. AKG
uzņēmumu grupa izstrādā un ražo augstas
kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un to
sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto industrijai,
kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai un sadzīves iekārtām.
Sakarā ar ražošanas paplašināšanu
Jelgavā
SIA «AKG Thermotechnik Lettland» aicina
darbā
METĀLAPSTRĀDES STRĀDNIEKUS/CES
darbam radiatoru kolektoru izgatavošanas
iecirknī.
Prasības:
• māka lasīt tehniskos rasējumus;
• pieredze darbā ar urbšanas darbagaldiem;
• spēja ilgstoši veikt vienveidīgu darbu, nezaudējot precizitāti;
• laba fiziskā sagatavotība;
• gatavība strādāt maiņās;
• latviešu valodas prasme vismaz vidējās
pakāpes līmenī;
• izglītība ar tehniku saistītajās profesijās tiks
uzskatīta par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās
garantijas;
• veselības apdrošināšanu;
• profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus
un darbu atsaucīgā kolektīvā.
Visus pretendentus, kuri atbilst minētajām prasībām, uzaicinām šī gada 9. jūnijā no plkst.15
līdz 18 ierasties SIA «AKG Thermotechnik
Lettland» Jelgavā, Aviācijas ielā 34. Līdzi jāņem
personību apliecinošs dokuments un CV.

aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu vecuma grupās ar latviešu
un krievu valodas apmācību.
Piedāvājam regulāras nodarbības, individuālu pieeju, radošus pasniedzējus un
kvalitatīvu sagatavošanu skolai.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā. Tālrunis 63021591, 26078270, 26448426.

Skola visiem!
Neskatoties uz vecumu, Tev vajadzīga izglītība!
Esi laipni gaidīts mūsu skolā! Šeit Tevi gaidīs pretimnākoši un atsaucīgi skolotāji, būs iespēja
apgūt datorprasmes un piedalīties interešu izglītības pulciņos. Mēs dodam iespēju iegūt izglītību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ja pamatskola vai vidusskola ir pabeigta ar liecību, mēs
piedāvājam iespēju uzlabot gada un eksāmenu vērtējumus un saņemt apliecību vai atestātu.
Skolā ir rotaļu (māmiņu) istaba, kur mācību stundu laikā var atstāt savu bērnu.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola aicina mācīties 2010./2011. mācību gadā
Pamatskolā
klātienē: 1. – 9. klasēs latviešu un krievu plūsmā – 5 reizes nedēļā;
neklātienē: 7. – 9. klasēs latviešu plūsmā (no 18 gadu vecuma) – 2 reizes nedēļā.

Vidusskolā
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena un vispārējās vidējās izglītības humanitārā
un sociālā virziena programmās.

Neklātienē latviešu un krievu plūsmā:
• 2 reizes nedēļā – no rīta vai vakarā;
• 3 reizes nedēļā – no rīta vai vakarā;
• arī 2 reizes nedēļā – piektdienas vakaros/sestdienā no rīta.

Adrese: Skolotāju iela 8, tālrunis 63021897.

Uzņemšana skolā: 16. – 18. jūnijā no plkst.9 līdz 14;
23. – 24. augustā no plkst.9 līdz 14.
Nepieciešamie dokumenti:
1. Izglītības dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
2. Medicīniskā izziņa – veidlapa Nr.086/u-99;
3. Medicīniskā karte 026/u (izglītojamajiem līdz 18 gadiem);
4. Dzimšanas apliecības kopija;
5. Pases kopija;
6. Darba vietas izziņa (ja izglītojamais strādā);
7. Deklarētās dzīvesvietas izziņa (ja izglītojamais nedzīvo Jelgavā);
8. Izglītojamā fotogrāfija.

Sporta pasākumi
 3. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensības «Alnis 2010», 8. kārta (Ložmetējkalnā).
 3. jūnijā pulksten 17 – Jelgavas pilsētas čempionāts strītbolā, 2. posms (pie
Sporta halles).
 5. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts biljardā, 6. kārta (6.
vidusskolā).
 6. jūnijā pulksten 18 – LMT virslīgas
spēle: FK «Jelgava» – FK «Jaunība» (Ozolnieku stadionā).
 10. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensības «Alnis 2010», 9. kārta (Uzvaras
līdumā).
 12. jūnijā pulksten 12 – Jelgavas
atklātais čempionāts burāšanā (Jahtkluba
bāzē Pils salā).
 12. jūnijā pulksten 16 – Latvijas čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava 2» – FK
«Daugava»/RFS (Daugavas stadionā).
 16. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas sezonas noslēguma sacensības (LLU peldbaseinā).
 17. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2010», 10. kārta
(Vilcē).
 17. jūnijā pulksten 17 – Jelgavas
pilsētas čempionāts strītbolā, fināls (pie
Sporta halles).
 22. un 23. jūnijā pulksten 12 – Jelgavas Jahtkluba Līgo regate (Jahtkluba
bāzē Pils salā).

Nometne «Lediņos»
«Varavīksnes smaidā»
aicina bērnus no 7. jūnija līdz 20.
augustam krāsainā piedzīvojumā.

www.junda.lv

SIA «Uzars bruģēšana»
aicina darbā
Armands Ozollapa (no labās) un
Andris Kudurs ir apņēmības pilni izveidot Jelgavā hokeja komandu, kas
jau šoruden spēlēs virslīgā. Kā jaunās
komandas potenciālais treneris šobrīd
tiek uzlūkots Jelgavas Ledus sporta
skolas pedagogs Ronalds Ozoliņš.
Foto: Ivars Veiliņš un no JLSS arhīva
SIA «Abonēšanas centrs «Diena»»
piedāvā darbu
REKLĀMAS PIEGĀDĀTĀJIEM
Papildu darbs nepilnai darba dienai, kas
saistīts ar reklāmas materiālu un adresēto
sūtījumu piegādi pastkastītēs. Apmaksa
– pēc padarītā.
Lūdzam pieteikties darba dienās no
pulksten 9 līdz 18 pa tālruni 67063121,
26655016 vai
80000091 (bezmaksas).
Ar devīzi «Mūža darbu Latvijai»
Jelgavas 1. ģimnāzija nākamajā
mācību gadā aicina skolēnus
pieteikties mācībām 7., 10. klasēs un
brīvajās vietās pārējās klašu grupās!
7. klašu skolēnu uzņemšana sākas 1. jūnijā
un turpinās visu vasaru.
10. klašu skolēnu uzņemšana – 14. – 15.
jūnijā no plkst.9 līdz plkst.15; 16. – 17. jūnijā
no plkst.9 līdz plkst.12.
10. klašu audzēkņiem piedāvājam plašu
programmu klāstu:
1) vispārizglītojošo programmu, kurā skolēni
apgūst pilnu fizikas, ķīmijas un bioloģijas
kursu, 2 variantos: ar trešo svešvalodu vai
mājsaimniecību;
2) humanitārā un sociālā virziena programmu,
kurā padziļināti apgūst latviešu literatūru, angļu
valodu un trešo svešvalodu, obligāti mācās mūziku, iepazīst dabaszinību kursa programmu;
3) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu ar 2 variantiem: matemātikas
un inženierzinātņu. Šajā programmā skolēni
padziļināti apgūst eksaktos priekšmetus: fiziku,
matemātiku, informātiku, programmēšanu.
Jelgavas 1.ģimnāzija vienīgā Jelgavā, iespējams, visā Latvijā, piedāvā skolēniem apgūt
inženierzinātņu virzienu vidusskolā, sniedzot
iespēju mācīties inženierzinātņu pamatus,
datorizēto projektēšanu, tehnisko grafiku.
Šī virziena klases mācību darbs tiek realizēts
sadarbībā ar LLU.

bruģētājus, frontālā un universālā
iekrāvēja vadītājus.

Prasības:

• vēlama B kategorijas vadītāja apliecība;
• precizitāte darba izpildē un augsta
atbildības sajūta;
• prasme organizēt savu darbu.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt
uz e-pastu: uzars@uzars.lv vai pa faksu
67871221 vai zvanīt pa tālruni
67871964, 26308444.

Meklē darbu
Klavierspēles skolotāja. Mūzikas pamatu apgūšana visiem vecumiem. Tālrunis 28782243.
Sieviete (60 gadi) meklē auklītes, veca cilvēka
vai slimnieka aprūpētājas darbu. Var piedāvāt
arī citu darbu. Tālrunis 29788771.
Saimniecisks vīrietis meklē darbu. Var dzīvot
uz vietas, var aprūpēt vecu cilvēku. Tālrunis
22360928.
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un
mūsdienu mīkstās mēbeles, nomainīšu audumu, atsperes, koka detaļas un mehānismus.
Tālrunis 29659962.
Meklēju elektriķa darbu. Tālrunis 28342767.
Celtnieks ar pieredzi – veicu kamīnu un krāšņu
būvniecību un remontu. Tālrunis 20091866.
Meklēju darbu – varu apkopt slimu cilvēku,
pieskatīt bērnus, veikt mājkalpotājas darbu. Ir
pieredze. Tālrunis 29588628.
Jumiķu brigāde meklē darbu. Veicam jumtu
nomaiņu – kvalitatīvi un par saprātīgām
cenām. Tālrunis 29919254.
Steidzami meklē darbu divi kārtīgi, strādīgi
vīrieši. Strādās par 10 latiem dienā no pulksten
8 līdz 15.
Tālrunis 29761811 (Gints).
Divi jauni strādīgi vīrieši ļoti steidzami meklē
darbu. Vēlams pastāvīgu.
Tālrunis 29723934 vai 28483563.

Piedāvā darbu
Aicina darbā galdniekus un slīpētāju.
Tālrunis 29537176.

Aizsaulē aizgājuši
EGIDIJS PUĶE (dz. 1930. g.)
KSENIJA RAHOVA (dz. 2009. g.)
FAINA SOLOVJOVA (dz. 1936. g.)
ANTONS PAŠEVICS (dz. 1920. g.)
ANATOLIJS NAMESTŅIKOVS (dz. 1937. g.)
ALEKSEJS SIMUTKINS (dz. 1951. g.)

6
7. jūnijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1009.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 180.sērija.
10.25 «Ziemeļu puse».*
10.58 Somijas Republikas prezidentes Tarjas Halonenas un
Penti Arajervi kunga valstsvizīte Latvijas Republikā.
11.25 «Pārsteidzošā pasaule. Maljorka». Dokumentāla filma.
12.20 «Ielas garumā».*
13.05 IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Deju lielkoncerts Ritums. 2005.g.
15.30 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 138.sērija.
15.55 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 1.sērija.
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1009.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5331.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 1.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Sarkanā līnija».
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!» Saruna ar zivju produktu ražošanas
uzņēmuma Karavela valdes locekli Andri Biti.
22.55 Nakts ziņas.
23.10 Somijas Republikas prezidentes Tarjas Halonenas un
Penti Arajervi kunga valstsvizīte Latvijas Republikā.*
23.30 «Šeit un tagad». Studijā – Ināra Vārpa un profesors,
ārsts Anatolijs Danilāns. Tiešraide.
0.10 «De facto».*

LTV7
7.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā.
Latvija – Lielbritānija.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 69. un 70.sērija.
11.00 «SeMS».
12.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
13.00 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 8.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 69. un 70.sērija.
17.00 «SeMS».*
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 8.sērija.
20.00 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.55 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
21.25 «Tavs auto».
21.55 «Basketbola spēļu apskats».
22.25 «Poga» (ar subt.). Ukrainas melodrāma. 2008.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 21.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 83.sērija.
10.05 «Mamuts». Fantastikas piedzīvojumu filma. 2006.g.
12.00 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.45 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 11. un 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 16.sērija.
14.55 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas filma. 13.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 197.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 24.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 60.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 31. un 32.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Nāvessods». Dokumentāla filma.
22.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 11.sērija.
23.05 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Nikita». ASV seriāls. 52.sērija.
1.00 LNT ziņu Top 10.*
1.55 «Krietnais Vils Hantings». ASV drāma. 1997.g.
4.00 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
4.45 «Dzīves smieklīgākie brīži». Izklaidējoša programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 60.sērija.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 12.sērija.
(Platekrāna formātā 16:9).
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 8.sērija.
6.50 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
7.15 «Māmiņu klubs».
7.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
49. un 50.sērija.
8.05 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 9.sērija.
8.35 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 21.sērija.
8.55 «H2O». Austrālijas seriāls. 11. un 12.sērija.
9.55 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 6. sērija.
10.50 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 23.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 8.sērija.
13.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls. 22.sērija.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 74.sērija.
14.10 «Medikopters 3». Seriāls. 1.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 78.sērija.
16.10 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 76.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 140.sērija.
18.10 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 207.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). Raidījums. 12.sērija.

tv programma
22.05 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 15.sērija.
23.05 «Visi mani bijušie». ASV seriāls. 3.sērija.
0.15 «Nekā personīga». Raidījums.
0.55 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.). 31.sērija.
1.30 «Prokurors Šarks». ASV seriāls. 14.sērija.
2.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joki».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
13.20 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

8. jūnijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1010.sērija.
9.25 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 1.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5331.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Sarkanā līnija».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.25 «Cilvēku planēta. Kāzu festivāls Hainaņā».
Dokumentāla filma.
14.35 «Latvija var!»*
15.05 «100. pants».*
15.35 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 139.sērija.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1010.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5332.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 2.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «Apokalipse, Otrais pasaules karš».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.55 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Šeit un tagad». Studijā – Ināra Vārpa un profesors,
ārsts Anatolijs Danilāns. Tiešraide.
0.05 «100 g kultūras».*
0.35 «Skats no malas».*

LTV7
7.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā.
Latvija – Grieķija.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Akvanauti». Seriāls. 45.sērija.
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 71. un 72.sērija.
11.00 «SeMS».
12.05 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.00 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 9.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 71. un 72.sērija.
17.00 «SeMS».*
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 41.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 9.sērija.
20.00 «Krievijas neskartā daba». Dokumentālu filmu
seriāls. 1.sērija.
20.55 «Akvanauti». Seriāls. 46. (noslēguma) sērija.
21.25 «Zebra».*
21.40 «Autosporta programma nr.1».
22.10 «Sporta studija». Tiešraide.
22.55 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 41.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 22.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 84.sērija.
10.05 «Trojas medības». Piedzīvojumu filma. 2007.g. 1.sērija.
12.00 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». Seriāls. 18.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 13. un 14.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.25 «Laika komanda». Animācijas filma. 17.sērija.
14.55 «Vāverpuika». Animācijas filma. 1.sērija.
15.20 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 198.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 25.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 61.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 33. un 34.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Tauklodīte». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.10 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 7.sērija.

1.05 «Deksters». ASV seriāls. 1.sērija.
2.05 «Mehāniskais apelsīns». Melnā komēdija. 1971.g.
4.20 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 61.sērija.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 13.sērija.
(Platekrāna formātā 16:9).
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 9.sērija.
6.50 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
7.15 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 8.sērija.
7.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
51. un 52.sērija.
8.05 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 10.sērija.
8.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 22.sērija.
8.55 «H2O». Austrālijas seriāls. 13. un 14.sērija.
9.55 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 7.sērija.
10.50 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 2». Seriāls. 24.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 9.sērija.
13.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls. 49.sērija.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.10 «Medikopters 3». Seriāls. 2.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 79.sērija.
16.10 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 77.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 141.sērija.
18.10 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 208.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 5». Seriāls. 18.sērija. Veco ļaužu
pansionāta medmāsa Morgana ierodas pie
Hausa ar ļoti savādiem simptomiem. Ārstiem
rodas aizdomas, ka viņa simulē. Hauss aizrokas
līdz Morganas rīcības iemesliem un uzzina, ka
pansionātā ir kaķis, kurš spēj paredzēt cilvēku
nāvi, apguļoties tiem blakus. Izrādās, tas nesen
apgūlies blakus Morganai. Hausā mostas azarts
pierādīt, ka māņticība ir nepamatota – līdz
brīdim, kad Morgana smagi saslimst.
22.00 «C.S.I. Maiami 6». ASV seriāls. 2.sērija.
22.55 «Mēnessērdzīgie». ASV šausmu trilleris. 1992.g.
0.45 «Prokurors Šarks». ASV seriāls. 15.sērija.
(Platekrāna formātā 16:9).
1.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joks».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
13.20 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentāls seriāls.
0.50 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

9. jūnijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1011.sērija.
9.25 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 2.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5332.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.30 «Šeit un tagad».*
14.05 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.20 «Kopā» (ar subt.).*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 140.sērija.
15.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1011.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5333.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 3.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Apokalipse, Otrais pasaules karš».
Dokumentāla filma. 2.sērija.

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
8.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 73. un 74.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 3. jūnijs
11.00 «SeMS».
12.05 «Krievijas neskartā daba». Dokumentālu filmu
seriāls. 1.sērija.
13.00 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 10.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 73. un 74.sērija.
17.00 «SeMS».*
17.55 «Olimpiāde.lv».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 42.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 10.sērija.
20.00 «Megakatastrofas. Cunami». Dokumentāla filma.
Cunami – okeāna nāvējošākais spēks. To
uzskatāmi pierāda šīs filmas kadri ar postošajiem
milzu viļņiem, kas apdraudējuši gan Havaju salas,
gan Japānu, gan citas pasaules malas. Zinātnieki
atraduši pierādījumus, ka pagātnē ir bijuši
vēl lielāki viļņi – megacunami, kas varētu būt
iznīcinājuši vairākas kultūras. Eskperti uzskata,
ka arī mēs nākotnē varam sagaidīt megacunami.
Daži tādi notikuši visai nesen, piemēram, 300 m
augstais cunami Aļaskā, kas pilnībā nopostījis,
par laimi, neapdzīvotu vietu.
20.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.25 «Ātruma cilts».
21.55 «Nākotnes parks».
22.25 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
23.25 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 42.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 23.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 85.sērija.
10.05 «Trojas medības». Piedzīvojumu filma. 2007.g. 2.sērija.
12.00 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». Seriāls. 19.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». Realitātes šovs.
15. un 16.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 18.sērija.
14.55 «Vāverpuika». Animācijas filma. 2.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 199.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 26.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 62.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 35. un 36.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Atklātiie ūdeņi 2. Dreifā». Vācijas trilleris. 2006.g.
23.05 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 11.sērija.
1.00 «Deksters». ASV seriāls. 5.sērija.
2.00 «Karakungs». ASV un Francijas krimināldrāma. 2005.g.
4.00 «Aģente Spāre». Fantāzijas komēdija. 2001.g.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 62.sērija.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 14.sērija.
(Platekrāna formātā 16:9).
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 10.sērija.
6.50 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
7.15 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 9.sērija.
7.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
1. un 2.sērija.
8.05 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 11.sērija.
8.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 23.sērija.
8.55 «H2O». Austrālijas seriāls. 15. un 16.sērija.
9.55 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 8.sērija.
10.50 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 1.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 10.sērija.
13.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls. 51.sērija.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.10 «Medikopters 3». Seriāls. 3.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Seriāls. 80.sērija.
16.10 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 78.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 142.sērija.
18.10 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 209.sērija.
21.00 «Radu būšana» (ar subt.). Ukrainas komēdija. 2008.g.
22.05 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Krievijas
seriāls. 17.sērija. Laikā, kad Pēterburgā notiek
tiesībsargājošo struktūru kongress, ģenerāļa Šalamova draugu Interpol policistu Volfu aptīra alus
restorānā. Kāds meistarīgi ceļā uz tualeti izvelk
viņam no krūšukabatas maku ar kredītkartēm.
Kad Volfs nāk atpakaļ, maks jau atlikts vietā.
Brīdī, kad viņš grib samaksāt, izrādās, ka konts
ir tukšs. Izmeklētājiem tādi triki labi zināmi.
Zaglis dodas uz veikalu iepirkties un dod kasierei
meistarīgi izgatavoto kredītkartes dublikātu.
Izmeklētāju superkomandai paveicies – viņi šo
afēru atklāj diennakts laikā…
23.05 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
0.15 «Atļauts smieties» (ar subt.). Humora šovs. 23.sērija.
2.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joki».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.

15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

10. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1012.sērija.
9.25 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 3.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5333.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.40 «Zebra».*
12.55 «Province».*
13.25 «Cilvēku planēta. Pavāre no Baijas». Dokumentāla filma.
14.35 «Vertikāle».*
15.05 «100. pants».*
15.35 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 141.sērija.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte». Jaunāko grāmatu apskats.
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1012.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5334.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 4.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 18.sērija. Brižita,
Patriks un Reno skatās raidījumu Mīlas pāri.
Blānša satiek sievieti, kurai Norberts ir kļuvis ļoti
tuvs. Viņš atzīstas, ka ir iemīlējies. Pēc gāzes eksplozijas kaimiņu būvlaukumā tiek izpostīta māja.
Vairākas vienības ir izsauktas uz notikuma vietu.
Gaspārs nodrošina palīdzības koordināciju. Tiek
uzskaitīti cietušie, tostarp arī bērni. Pretēji Gaspāra liegumam Patriks, Reno un Niko dodas zem
drupām meklēt cietušos. Viņiem izdodas atrast
sievieti, bet Niko un Reno paliek zem drupām.
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Ziemeļu puse».
23.40 «Garīgā dimensija».*
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 75. un 76.sērija.
11.00 «SeMS».
11.50 «Megakatastrofas. Cunami». Dokumentāla filma.
12.45 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 11.sērija.
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
16.00 «Bordertauna». Seriāls. 75. un 76.sērija.
17.00 «SeMS».*
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 43.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 11.sērija.
20.00 «Ziemeļu puse».
20.30 «Ar makšķeri».
21.00 FIFA Pasaules kausa izcīņas atklāšanas koncerts.
Tiešraide. Rīkotāji iecerējuši grandiozu pasākumu jau dienu pirms Pasaules kausa izcīņas
atklāšanas. Koncerts tiešraidē tiks pārraidīts uz
194 pasaules valstīm. Nepilnu trīs stundu laikā
Orlando stadionā, kurā ietilpst vairāk nekā 60
tūkstoši skatītāju, uz skatuves kāps 13 koncerta
viesi, lai katrs izpildītu divas līdz trīs dziesmas.
Slavenākie no viņiem – Black Eyed Peas, Alicia
Keys, Angelique Kidjo un Shakira. Paredzams,
ka koncertu kolorītāku padarīs vietējo koru un
muzikantu uzstāšanās, kā arī videoklipi par
Dienvidāfriku.
23.55 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 43.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV animācijas seriāls. 24.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 86.sērija.
10.05 «Tortuga salas pirāti». Animācijas filma. 2008.g.
11.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
12.00 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». Seriāls. 20.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 17. un 18.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.25 «Laika komanda». Animācijas filma. 19.sērija.
14.55 «Vāverpuika». Animācijas filma. 3.sērija.
15.20 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 200.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 27.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 63.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 37. un 38.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
22.05 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
23.15 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.15 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 12.sērija.
1.10 «Deksters». ASV seriāls. 6.sērija.

TV programma

Ceturtdiena, 2010. gada 3. jūnijs
2.10 «Atklātiie ūdeņi 2. Dreifā». Vācijas trilleris. 2006.g.
3.45 «Stāsts par mums». ASV melodrāma. 1999.g.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 58.sērija.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 15.sērija.
(Platekrāna formātā 16:9).
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 11.sērija.
6.50 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
7.15 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 10.sērija.
7.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
3. un 4.sērija.
8.05 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 12.sērija.
8.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 24.sērija.
8.55 «H2O». Austrālijas seriāls. 17. un 18.sērija.
9.55 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 9.sērija.
10.50 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 2.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 11.sērija.
13.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.10 «Medikopters 3». Seriāls. 4.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Seriāls. 81.sērija.
16.10 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 79.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 143.sērija.
18.10 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 210.sērija.
21.00 «Kobra 14». Vācijas seriāls. 11.sērija.
22.00 «Azartspēles». ASV spraiga sižeta trilleris. 1999.g.
0.05 «Kinomānija».
0.40 «Lasvegasa 4». ASV seriāls. 8.sērija.
1.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joki».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
13.20 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Seriāls.
16.35 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

11. jūnijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 14.sērija.
9.25 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 4.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5334.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Atklātā ceturtdiena».*
12.00 «Mans zaļais dārzs».*
12.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.00 «Vides fakti».*
13.30 «Savvaļas kaleidoskops». Dokumentālu filmu
seriāls. 16. un 17.sērija.
14.40 «100. pants».*
15.10 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 142.sērija.
15.35 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Dakteris Kleists». Seriāls. 14.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5335.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 5.sērija.
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.10 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 22.sērija
Ieprogrammētā nāve. Kamila Delēza ir medicīnas
māsa, kura izcietusi sodu par slepkavību. Pirms
dažiem gadiem viņa palīdzējusi savam slimajam
tēvam nomirt. Pēc atbrīvošanas viņas vienīgais
mērķis ir atgūt savu dēlu Matjē, kas soda
izciešanas laikā izmitināts audžuģimenē. Dakteris
Morels, bijušais Kamilas šefs, palīdz viņai atrast
slimnieku kopējas darbu pie kāda ar vēzi sirgstoša veca kunga. Pēc neilga laika sirmgalvi atrod
mirušu... Vienīgi Izabellas Florānas spēkos ir
noskaidrot, vai nāvējošo injekciju veikusi Kamila...
23.00 «Nakts ziņas».
23.13 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
24.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Bordertauna». Seriāls. 77. un 78.sērija.
11.00 «SeMS».
11.50 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.

12.50 FIFA Pasaules kausa izcīņas atklāšanas koncerts.*
15.30 «Bordertauna». Seriāls. 77. un 78.(noslēguma)
16.30 Pasaules kausa izcīņa futbolā. DĀR – Meksika. Tiešraide.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 12.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 34.sērija.
20.50 «Zveja» (ar subt.).
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Urugvaja – Francija. Tiešraide.
23.20 «Kriminālā informācija» (ar subt.).

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 87.sērija.
10.05 «Mans suns Skips». Piedzīvojumu komēdija ģimenei. 2000.g.
12.00 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». Seriāls. 21.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 19. un 20.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 20.sērija.
14.55 «Vāverpuika». Animācijas filma. 4.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 201.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 28.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 64.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Svešā dzīve». LNT seriāls. 39. un 40.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Humora festivāls» (ar subt.).
22.55 «Visi desmit jardi». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
0.50 «Eņģeļu pilsēta». Romantiska fantāzijas filma. 1998.g.
2.45 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
3.35 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
4.25 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.20 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 64.sērija.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 16.sērija.
(Platekrāna formātā 16:9).
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 12.sērija.
6.50 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
7.15 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 11.sērija.
7.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
5. un 6.sērija.
8.05 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 13.sērija.
8.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 25.sērija.
8.55 «H2O». Austrālijas seriāls. 19. un 20.sērija.
9.55 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 10.sērija.
10.50 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 3.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 12.sērija.
13.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.50 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.10 «Medikopters 3». Seriāls. 5.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Seriāls. 82.sērija.
16.10 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 80.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 144.sērija.
18.10 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Randiņfilma». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
22.00 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs. 15.sērija.
0.35 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs.
1.25 «Meitene ar divām sejām». Dokumentāla filma. 2008.g.
2.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joki».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
13.20 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
23.35 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.15 «Benija Hila šovs» (latviešu val.). Seriāls.

12. jūnijs, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 19.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 61.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 22.sērija.
12.45 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 18.sērija.
13.45 «Svētki Latvijas novados». Krāslava.*
14.45 «Svētki Latvijas novados». Rundāle.*
15.50 «100. panta preses klubs».*
16.50 «Cilvēku planēta. Pavāre no Baijas». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Ostas promenāde Liepājā. Ostmala, kur vecie spīķeri un senās ieliņas sadzīvo ar
modernu mūsdienu arhitektūru. Namu dažādība

pat nelielā ielas posmā, īpatnējs jumtu slīpums,
interesanti skursteņi, metālkalumu mežģīnes un
jūgendstila gleznojumi kāpņu telpās. Paula Berči
arhitektūra Republikas un Peldu ielās, Siena tirgus
un gājējiem atdotā Tirgoņu iela, koncertdārzs
Pūt, vējiņi! un vēl desmitiem citu Liepājai un
liepājniekiem īpašu vietu un stāstu.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 Agata Kristi. «Mis Mārpla». Detektīvseriāls.
“Ēnu spogulis”. Slavena aktrise pārceļas uz
dzīvi klusajā mis Mārplas ciematā. Tiek sarīkoti
labdarības dārza svētki, kuru laikā iet bojā kāda
vietējā sieviete. Vai noticis negadījums? Varbūt
kāds vēlējies noindēt slaveno aktrisi? Vai presē
rakstītais atbilst patiesībai vai tikai rakstītāja
fantāzijas lidojumam?
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī. 2010.g.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 12.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats. Pirmās
dienas divu spēļu apskats, pēcspēles komentāri,
fanu reakcija un daudz cita interesanta.
14.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Koreja – Grieķija.
Tiešraide. B apakšgrupas pirmā spēle.
16.20 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 15.sērija.
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Argentīna – Nigērija. Tiešraide. Johannesburgā varētu būt ļoti
aizraujoša spēle, jo abas komandas demonstrē
interesantu atklāto futbolu. Argentīnas izlases
rindās ir pasaules labākais futbolists Lionels
Mesi, Nigērijai arī ir gana savdabīga komanda ar
vairākām zvaigznēm.
18.50 «1000 jūdzes Mjanmā». 10. (noslēguma) sērija.
19.20 «Mūzikas skolotājs» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
20.55 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 16.sērija.
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Anglija – ASV. Tiešraide.
23.20 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.20 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 61.sērija.
6.50 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 24. un 25.sērija.
7.40 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas seriāls. 9.sērija.
8.10 «Misters Bīns». Animācijas seriāls. 26.sērija.
8.30 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 48.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Lappušu pavēlnieks». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1994.g.
11.05 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
12.00 «Visi desmit jardi». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
14.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
15.00 «Atnācēji». Francijas komēdija. 1993.g.
17.10 «Vasaras izpriecas». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
19.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 42. un 43.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Sieviešu pasaulē». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
22.25 «Palmeto». ASV un Vācijas krimināldrāma. 1998.g.
0.40 «Pēdējā reize». ASV traģikomēdija. 2006.g.
2.20 «Eņģeļu pilsēta». Romantiska fantāzijas filma. 1998.g.
4.10 «Kāpēc tā gadījās». ASV dokumentāla programma.
5.00 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 17.sērija.
(Platekrāna formātā 16:9).
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 13.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
7. un 8.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 17.sērija.
8.00 «Atklāj īsto!» 7.raidījums.
8.55 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 8. un 9.sērija.
9.50 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
10.25 «Merlins, varenais burvis». Seriāls. 9.sērija.
11.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 207. un 208. sērija.
12.30 «Kinomānija».
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
15.55 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 8.sērija.
16.20 «Randiņfilma». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
18.00 «K-911». ASV piedzīvojumu komēdija. 1999.g.
Lomās: K.Tuči, Dž.Beluši, Dž.Hendijs. Izmeklētājs
Dūlijs jau desmit gadus strādā kopā ar Džeriju Lī,
policijas vācu aitu suni, taču suns vairs nav tik
jauns kā agrāk, un Dūlija priekšniecība ierosina
suni atbrīvot no dienesta. Negribīgi apvienojoties
ar jaunāku K-9 vienību, Dūlijs un Džerijs Lī dzen
pēdas trakajam, kurš plosās pilsētā.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Garfīlds». ASV ģimenes komēdija. 2004.g.
21.55 «Laukā no ligzdas». Romantiska komēdija. 2006.g.
23.50 «Patiesība par Čārliju». ASV trilleris. 2002.g.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joki».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2007.g.
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12.55 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Misters Bīns» (latviešu val.). Komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Petigrī jaunkundze dzīvo vienai dienai» (latviešu
val., ar subt. krievu val.). Komēdija. 2008.g.
19.00 «Misters Bīns» (latviešu val.). Komēdijseriāls.
20.00 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
Humora raidījums.
21.45 «Tiek pārdota vasarnīca» (ar subt.). Komēdija. 2005.g.
23.30 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.25 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
Humora raidījums.

13. jūnijs, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 20.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 2.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Norvēģija». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.30 Agata Kristi. «Mis Mārpla». Detektīvseriāls. “Ēnu spogulis”
17.05 «Savvaļas kaleidoskops». Dokumentālu filmu
seriāls. 16. un 17.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
19.50 «De facto».
20.30 «Panorāma».
20.49 Sporta ziņas.
20.56 Laika ziņas.
21.00 «Dārgāks par zeltu». Romantiska komēdija. 2006.g.
22.45 «Nakts ziņas».
22.55 «De facto».*
23.35 «Cilvēku planēta. Kambodža – zīda dvēsele».
Dokumentāla filma.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Olimpiāde.lv».*
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Alžīrija – Slovēnija. Tiešraide.
16.20 «Basketbola spēļu apskats».*
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Serbija – Gana. Tiešraide.
18.55 «Vienradža ceļojums». ASV fantāzijas piedzīvojumu
filma. 2001.g. 1.sērija.
20.25 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 1.sērija.
Filmas notikumos iesaistīti vairāki poļu tautības
cilvēki, kuri dzīvo Londonā. Emigranti. Viņi ir
dažādi, tie, kuri aizbraukuši no Polijas cerībā
nodrošināt sev labāku dzīvi. Tas nozīmē, ka viņi
meklē laimi – dodas svešumā, pārliecināti, ka tur
patiešām gaida veiksme, būs panākumi, sāksies
jauna dzīve. Ne jau no labas dzīves viņi dodas
pasaulē. Tikai katrs liktenis, katrs stāsts par poļu
cilvēkiem Londonā apliecina, ka ikdiena visur ir
ikdiena, ka darbs ir darbs...
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Vācija – Austrālija.
Tiešraide.
23.20 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
Izklaidējoša programma.
6.30 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 62.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.30 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 49. un 50.sērija.
8.55 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē». Maltīte Valmieras futbola
klubā vasarīgās noskaņās.
10.40 «Sieviešu pasaulē». Romantiska komēdija. 2007.g.
12.30 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 11.sērija.
13.25 «Paklusē!» Francijas kriminālkomēdija. 2003.g.

Režisors F.Vebērs. Lomās: Ž.Reno, Ž.Depardjē,
A.Disoljē, Ž.P.Malo. Paspējis noslēpt salaupīto, nerunīgais algotais slepkava Rūbijs nonāk cietumā,
kur iepazīstas ar pļāpīgo vientiesi Kventinu. Tik
ļoti nesaderīgajiem kameras biedriem izdodas
bēgt. Rūbijs grib atriebt savas sievas nāvi un
dabūt naudu, bet Kventins kopā ar Rūbiju atvērt
mīlīgu kafejnīcu.
15.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
16.00 «Būt Uri Gelleram». Vācijas dokumentāla filma.
2008.g. Režisors O.Inbars. Viņš labi apzinās, ka ir
noslēpums. Un vēlas tāds palikt. Grib, lai cilvēki
allaž vaicātu, vai tas, ko viņš dara, ir īsts vai tikai
māņi. Grib, lai cilvēki turpinātu domāt, kāds ir
patiesais Uri Gellers – apdāvināts vai blēdis. Reiz
trūcīgs Telavivas zēns, kurš kļuvis par bagātāko
un slavenāko ekstrasensu vēsturē. Pirmo karoti
viņš salocīja piecu gadu vecumā. Paaudzies Uri
Gellers locīja jau dabas likumus, laika gaitā liecās
pats, iztaisnojās, atkal krita, atkal cēlās...
17.00 «Latvijas zelta talanti». Latvijas šovs.
19.00 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Netiešs bojājums». ASV trilleris. 2002.g.
22.20 «Tveice» (ar subt.). Romantiska komēdija. 2007.g.
0.20 «Palmeto». ASV un Vācijas krimināldrāma. 1998.g.
2.20 «Dīleris». ASV krimināldrāma. 1992.g.
4.00 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
5.15 «Renegāts». ASV seriāls. 38.sērija.

TV3
5.00 «Ideāli pārinieki». ASV seriāls. 18.sērija.
(Platekrāna formātā 16:9).
5.50 «Izglābtie». Seriāls. 1.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
9. un 10.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks».
Animācijas seriāls. 18.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks».
Animācijas filma. 15.sērija.
8.25 «Māmiņu klubs». Raidījums.
8.55 «Kinomānija».
9.25 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «XXL». TV3 tievēšanas šovs. 3.raidījums.
11.55 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 209. un 210.sērija.
13.15 «Garfīlds». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
14.55 «Laukā no ligzdas».
ASV romantiska komēdija. 2003.g.
16.50 «Kobra 11». Seriāls. 9.sērija.
17.55 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
9.raidījums.
19.10 «Nekā personīga». Raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Vienība 49: uguns slazdā». ASV trilleris. 2004.g.
Lomās: H.Fīnikss, Dž.Travolta, J.Bareta, R.Patriks
u.c. Mīlestība, kurai bīstamais darbs kļuvis par
pārbaudījumu, īstu vīru draudzība, pildot pienākumu, un zaudējumu sāpes – to visu ugunsdzēsējs
Džeks Morisons atceras, iesprostots liesmu
pārņemtā 20 stāvu mājā. Kamēr viņš cīnās par
savu dzīvību, palīgā dodas uzticamie kolēģi, kurus
vada pieredzes bagātais kapteinis Kenedijs.
22.10 F-1. Kanādas GP izcīņa.
1.05 «Brālis 2» (ar subt.). Krievijas spraiga sižeta filma. 2000.g.
3.20 «Dienvidbronksas bruņinieki». ASV drāma. 2005.g.
4.45 «Nakts joki».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.00 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
17.25 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.00 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
20.15 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
Humora raidījums.
22.00 «Jūrnieka duncis» (ar subt.). Krievijas mākslas
filma. 1954.g. Režisori: V.Vengerovs, M.Šveicers.
Lomās: A.Tolbuzins, B.Freindlihs u.c. Stāsts par
notikumiem Pilsoņu kara laikā, pirmajiem padomju pionieriem, kas palīdz atmaskot baltgvardu
diversantu grupu.
23.30 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas
dokumentāls seriāls.
0.25 «Erotiskie stāsti. Slepenie mīlnieki». Erotisks seriāls.
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NOTIKUMI

Tirgotājus aicina pieteikties Zāļu tirgum
 Ritma Gaidamoviča

Zāļu tirgus šogad paredzēts tieši Līgo dienā, 23. jūnijā. Jo īpaši
Jāņu vainagu, puķu, siera, alus
un citu šiem svētkiem piederīgo lietu tirgotāji tam aicināti
pieteikties līdz 15. jūnijam.
Aģentūras «Kultūra» kultūras darba
speciāliste Santa Sīle informē, ka Zāļu tirgus šogad notiks nevis īsi pirms svētkiem,
bet gan pašā Līgo dienā no pulksten 9 līdz
12 Hercoga Jēkaba laukumā. Uz to savu
produkciju īpaši aicināti vest tie saimnieki,
kuri jelgavniekus var iepriecināt ar šiem
svētkiem noderīgām lietām – ozolu, pļavas
puķu vainagiem, sieru, maizi, žāvētu gaļu
un citiem gardumiem svētu galdam. «Tāpat

kā pirms visiem tirgiem, no amatniekiem
un individuālajiem ražotājiem gaidām
iesniegumus un reģistrācijas apliecības
kopiju,» tā S.Sīle. Tirgotāju pieteikumus
aģentūrā «Kultūra» var iesniegt līdz 15.
jūnijam pa faksu 63084676, e-pastu: santa.
sile@kultura.jelgava.lv vai pa pastu: JPPA
«Kultūra», Jelgava, K.Barona iela 6, LV3001. Plašāku informāciju par tirdzniecību
var iegūt pa tālruni 63084675, 29295901
(S.Sīle) vai e-pastu: santa.sile@kultura.
jelgava.lv.
Puķu un vainagu tirgotājiem maksa par
tirgošanās vietu – 10 lati, individuālajiem
ražotājiem un amatniekiem – 10 lati par
vienu metru plus pieci lati par katru nākamo metru. Savukārt alus tirgotājiem
– 15 lati par metru plus pieci lati par katru
nākamo metru.

Ceturtdiena, 2010. gada 3. jūnijs

«Šefs ir mājās, un
sākam strādāt»

Pavisam nesen Ivars
Galiņš (centrā) ar grupu
«Laikā pirms...» – taustiņnieku Ivaru Kļaviņu,
bundzinieku Jāni Galiņu,
basģitāristu Normundu Vecumu-Veco un
soloģitāristu Arti Apini
– četrus vakarus spēlēja
uz prāmja «Romantika» Latviešu radio
ballītē. Viņu izpildījumā
izskanējis gan «Puteklis»,
gan citas dziesmas no
viņu repertuāra. Puišus
atbalstīja krietns pulks
fanu, kuri ne tikai dejoja,
bet dziedāja arī līdzi. Bet
nu viņi strādā pie jauna
singla «Vienkārši vārdi»,
kuru jau drīz varēs
dzirdēt radiostacijās,
paralēli arī norit darbs
pie videoklipa dziesmai
«Lietus deja».

Smilšu skulptūras veidos
15 mākslinieki no desmit valstīm

Foto: no aģentūras «Kultūra» arhīva
 Ritma Gaidamoviča

Jau jūlijā jelgavniekus sagaida
viens no vasaras vērienīgākajiem pasākumiem, kas mūsu
pilsētā aizsācies pirms četriem
gadiem, – 4. Starptautiskais
Smilšu skulptūru festivāls, kas
šogad notiks ar devīzi «Ceļojums laikā». Šobrīd jau ir zināmi tie 15 mākslinieki, kuri no
10. līdz 17. jūlijam piedalīsies
festivālā.
Aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs
Ivars Pirvics stāsta, ka šogad mākslinieku interese par mūsu Smilšu skulptūru
festivālu ir augusi un kopumā saņemti
pieteikumi no 40 māksliniekiem. Taču
konkursa nolikums paredz, ka piedalīties
var tikai 15. Žūrijas komisija dalībniekus
izvēlējusies, un aģentūra «Kultūra» izsū-

tījusi viņiem vēstules ar lūgumu atsūtīt
garāku aprakstu par pašu mākslinieku,
viņa lielākajiem veikumiem. Tas nepieciešams, lai pārliecinātos, vai konkrētais
mākslinieks ir gatavs būvēt tādu skulptūru, kāda iesūtīta skicē.
15 mākslinieki pārstāv desmit valstis
– Latviju, Krieviju, Bulgāriju, Ukrainu,
Nīderlandi, Ungāriju, Īriju, Lielbritāniju,
Itāliju un Spāniju. Daļa mākslinieku savu
varēšanu jau pierādījuši gan mūsu Smilšu,
gan arī Ledus skulptūru festivālā, taču
viņiem konkurenti būs arī vairāki līdz šim
Jelgavā neiepazīti mākslinieki.
Jāpiebilst, ka arī šī festivāla nosaukums,
tāpat kā Pilsētas svētki, saistīts ar Hercoga Jēkaba 400 gadu jubileju – «Ceļojums
laikā». «Kurš ceļos nākotnē, kurš pagātnē,
tas lai paliek mākslinieku ziņā. Varu vien
piebilst, ka daudzās skicēs redzami dažādi pulksteņi, arī laika mašīnas,» stāsta
I.Pirvics. Aģentūrai jau zināmi arī šo
mākslinieku izvēlētie pamatnes izmēri,
tāpēc norit intensīvs darbs pie skulptūru
parka plānošanas Uzvaras parkā. Jau pēc
Jāņiem tehniskā brigāde ar CBS «Igate»
atbalstu sāks sagatavošanās darbus un
smilšu blietēšanu. Taču aģentūra «Kultūra» jau sākusi testēt «Igatei» piederošo
karjeru smiltis. «Karjerās tās nav viendabīgas. Šķiet, ka virskārta ir laba, parok
dziļāk – neder, tāpēc ir kārtīgi jānotestē,
lai atrastu pašas labākās,» stāsta I.Pirvics.
Tāpat darbs turpinās arī pie dažādiem organizatoriskiem jautājumiem, kas saistīti
ar mākslinieku atbraukšanu, piemēram,
vīzu kārtošanas. 4. Starptautiskais Smilšu
skulptūru festivāls notiks no 10. līdz 18.
jūlijam. Apmeklētāji tiks gaidīti no 16.
jūlija.

Ļaus atminēties padomju laikus
 Ritma Gaidamoviča

Kaut arī aktīvā kultūras sezona,
var teikt, ir noslēgusies, Ādolfa
Alunāna teātris vēl strādā un
16. un 17. jūnijā pulksten 19
kultūras nama Lielajā zālē aicina uz izrādi – Ingunas Pinnes
lugu «Lielā cerību stunda».
Luga, kas sarakstīta 1976. gadā, izvēlēta
kā Ā.Alunāna teātra jauniešu studijas
noslēguma darbs. Tajā atskatīsies uz aizgājušajiem laikiem no gaišās puses un ļaus
atsaukt atmiņā gan Padomju Savienības
trūkumus, gan pozitīvās puses ar krietnu
humora devu.
Režisora Arvīda Matisona asistents
Andris Bolmanis stāsta, ka izrādes darbība
risinās padomju laiku dāmu frizētavā – galvenā varoņa pirmajā darba vietā. «Gaišu
domu, darba spara un ideālisma pilns tajā
ierodas Roberts – jauns puisis, frizieris,
kurš skolu beidzis ar izcilnieka diplomu.
Viņš sapņo par brīnišķīgu pasauli. Tajā mīt
daiļi cilvēki, kuri savu galvas rotu, matu

vainagu, prot nest kuplu un skaistu no
pirmās mūža dienas līdz pēdējai. Roberta
dzīves moto ir: «Cilvēkam jābūt skaistam
gan fiziski, gan garīgi līdz simts gadiem!»
Tomēr darbs sākas ar pārbaudījumiem
– nākas iepazīt ne vien nepieklājīgas un
netikumiem bagātas kolēģes, bet arī kašķīgas un vulgāras klientes, kuras Robertam
liek vilties un saprast, ka nekas nav tā, kā
izsapņots,» sižetu pārstāsta A.Bolmanis.
Jau labu laiku tur strādājusi Ļuba
– vientuļa divu bērnu māte, kura sola
parādīt durvis katram sūdzību grāmatas
cilātājam. Indīgā Dzintra pamanās «iekost»
Roberta vājākajās vietās, savukārt kasiere
un apkopēja Lūcija negrasās mainīt savu
paradumu darba laikā pastāvīgi gremot.
Vienīgi jaunajai frizierei Faņai pret Robertu
rodas romantiskas simpātijas.
Teātrinieki sola, ka izrādē varēs no sirds
izsmieties, pabrīnīties par dažādu cilvēku
ne tik pievilcīgiem ieradumiem sabiedriskā
vietā, kā arī novērtēt daudzu jaunu un talantīgu Ā.Alunāna Jelgavas teātra aktieru
spēli. «Lielās cerību stundas» režisori ir
A.Matisons un A.Bolmanis.

Foto: JV
 Ritma Gaidamoviča

Ne viens vien Latvijas radiostacijās jau ilgāku laiku ir
dzirdējis jelgavnieka Ivara
Galiņa un grupas «Laikā
pirms...» dziesmu «Puteklis». Tai pat izdevies īsu brīdi
būt topu virsotnēs. Taču puiši atzīst – viņi nav zvaigznes,
šāds statuss esot jānopelna
ar pienācīgu darbu, un pie
tā viņi strādā. Šobrīd puiši
«uz pilnu klapi» izmantojot
laiku, lai iegūtu atpazīstamību, tieši tāpēc rauj pat pa
diviem un trim koncertiem
dienā. Paralēli tiek veidots
nākamās dziesmas «Lietus
deja» videoklips. Kaut ko
interesantu viņi sola arī mājiniekiem tepat Jelgavā.
Nenoliedzami, tik augstu grupai
ļāvusi «izsisties» Ivara piedalīšanās
šovā «O!Kartes akadēmija», kur viņam
izdevās izturēt divus mēnešus. Ivars
teic, ka viņa mērķis bijis šovā pareklamēt savu grupu «Laikā pirms...»,
kā arī Latvijai parādīt, kas tas tāds
Ivars Galiņš un viņa mūzika ir. Šķiet,
tas izdevies, bet tagad esot jānoturas
uz viļņa. «Šovs nāca īstajā laikā. Neskatoties uz to, ka «Laikā pirms...»
aizsākumi ir pirms aptuveni sešiem
gadiem, kad pamazām sākām vākt
grupu un esam jau startējuši vairākās
«Bildēs», Jelgavas Pilsētas svētkos,
jauno mūziķu konkursos, tikai janvārī
beidzot pilnībā nokomplektējām sastāvu un visu varam darīt jaunā kvalitātē.
Apzināmies, ka šis slavas laiks ir īss,
tāpēc mums tas jāizmanto pilnībā,
lai nostiprinātu savas pozīcijas,» teic
Ivars. Zināms, ka šovā Ivaram bija
jādzīvo slēgtās telpās, tāpēc tagad viņš
priecājoties par to, cik pasaule plaša,

zāle zaļa un debesis zilas, kā arī mēģina nokārtot visus iekrātos parādus
LLU Tehniskajā fakultātē. Bet grupas
puiši smejoties teic: «Šefs mājās, un
varam strādāt tālāk.»

Norēķināšanās rolltonos

Šobrīd grupa ne tikai aktīvi mēģina
pa četrām piecām stundām divas reizes
nedēļā, bet arī piedalās pat vairākos
koncertos dienā un uzstājas vismaz
trīs reizes nedēļā. Koncertēts uz prāmja «Romantika», Jelgavas Pilsētas svētkos, Labestības dienā un vēl citviet.
«Baigi forsējam, grafiks ir saspringts,
taču mūzika ir mūsu sirdslieta, tāpēc
tas nav grūti. Ja iespēja ir, bliežam,»
teic Ivars. Kā nu ne, viņi ir tik lieli
entuziasti, ka strādā bez samaksas, norēķināšanās savā starpā, kā paši smej,
notiekot ar «Rollton» zupiņām. Tikai
koncerti esot par minimālu samaksu.
Jāpiebilst, ka Ivaram vēl ir jādodas
arī koncerttūrē ar akadēmijas studentiem, taču grupa esot prioritāte.
«Manuprāt, katra mūziķa sapnis ir
sava grupa, un man tāda ir, tāpēc
priekšroka koncertiem, kur mēs esam
kopā «dzīvajā». Tās ir pavisam citas
emocijas,» tā Ivars. Pat vairāki citi
akadēmijas studenti viņam zvanījuši
un lūguši «aizdot» mūziķus. Šāda
sadarbība veidota arī uz «Tallink»
prāmja «Romantika», kur notika
Latviešu radio ballīte. Tur «Laikā
pirms...» piepalīdzēja arī rīdziniecei
Laimai Graudai.

Viss notiek viesistabā

Taujāts, ko ieguvis no šova un tagad
māca saviem grupas biedriem, Ivars
atzīst – to, ka mūzika ir jālaiž caur sevi,
nevar skatītājiem tikai tukši atdziedāt, to, ka dziesma nebūt nav gatava
mirklī, kad vārdus no galvas esi iemācījies. Protams, viņš ieguvis arī daudz
kontaktu, kurus tagad liek lietā. Ne-

Izstāde «Bērni drošībā»

«Mītaviešiem» bronza

Līdz 15. jūnijam bērnu bibliotēkā
«Zinītis» Lielajā ielā 15 skatāma
izstāde par vasarai īpaši aktuālu
tēmu – bērni un ceļu satiksmes
noteikumi. Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas mājas lapā teikts, ka
izstādes mērķis ir vienkāršā un bērniem saprotamā veidā pastāstīt par
drošību uz ceļa, ilustrēt situācijas
un risinājumus. Izstādē apkopoti
interneta materiāli, CSDD mācību
līdzekļi, bukleti un grāmatas. «Zinītis» informē, ka izdales materiālus
iespējams nokopēt, lai tos iegūtu
savā īpašumā, jo izstāde ir bagāta
ar dažādiem uzdevumiem, kas palīdz bērniem izprast un iemācīties
ceļu satiksmes noteikumus.

Aģentūras «Kultūra» jauktais
jauniešu kamerkoris «Mītava» ar labiem
panākumiem
atgriezies no
9. Starptautiskā Koru festivāla Igaunijā.
Mūsu koristi tikai par diviem punktiem atpalika no sudraba, tāpēc šoreiz – bronza ar
78 punktiem. Jāpiebilst, ka pēc konkursa
koris tika uzaicināts uz atkārtotu uzstāšanos laureātu koncertā. Par piedalīšanos
festivālā un, protams, arī par augsto
novērtējumu kora dalībnieki ir gandarīti.
«Gūti daudz jaunu iespaidu un izdzīvotas
jaunas emocijas,» tā kora dalībniece Sabīne Zāģere.

skatoties uz to, ka Ivars ir grupas boss,
puisis teic, ka viņš nemāca, bet viņi
cits citu strostējot. «Visi ir muzikāli,
trīs mācījušies Jelgavas 4. vidusskolā,
daži citās grupās spēlējuši, katram savs
viedoklis, saprašana, tāpēc nereti ir
muzikāli strīdiņi. Taču rezultātā rodas
labas idejas,» tā Ivars. Mēģinājumiem
puiši izmanto Ivara un viņa brāļa
bundzinieka Jāņa Galiņa viesistabu.
«Tēva viesistaba ir likvidēta, te tagad
ir mūsu ierakumi ar bungām, ģitārām
un citiem instrumentiem. Tētis un vecvecāki ir lielākie atbalstītāji. Par laimi,
no kaimiņiem vēl neesam saņēmuši
sūdzības,» teic Jānis.

Top «Lietus deja»

Ivars un «Laikā pirms...» sevi Latvijas mūzikas industrijai pieteica ar
dziesmu «Puteklis», kurai vārdus
rakstījusi dzejniece Andra Gaigala.
«Jā, varbūt tas nav komerciālākais
variants, taču tā mani vairāk uzrunāja no mūsu dziesmām. Tā ir citādāka
nekā vairums latviešu dziesmu,» atzīst
solists. Taču jau drīzumā klausītājiem
grupa sola nodot dziesmu «Lietus
deja», kuru uzmanīgākie «O!Kartes
akadēmijas» skatītāji jau dzirdējuši.
Šobrīd tiek strādāts pie šīs dziesmas
videoklipa, kas jau vasarā tiks palaists.
«Tas ir solis uz apaļo disku ar krāsainu
vāciņu,» smaidot stāsta Ivars. Šobrīd
grupas biedriem esot lielāka statistika draugiem.lv, dienā tiek saņemtas
vairākas vēstules ar jautājumiem, vai
uzstāsies viņu pilsētā, kur var ielādēt
dziesmu «Puteklis», tieši tāpēc grupa
sola, ka jau šovasar viņiem būs arī
mājas lapa. Tajā būs atrodama visa
informācija. Tāpat viņi cer, ka šīs
vasaras beigās iepriecinās arī savus
lielākos atbalstītājus – jelgavniekus
– ar solo koncertu. Bet pavisam drīz
radiostacijās dzirdēsim jaunāko «Laikā
pirms...» singlu «Vienkārši vārdi».

Nometne vidusskolēniem
par biznesa pamatiem
Zemgales plānošanas reģionā sākusies
vidusskolēnu pieteikšanās biznesa pamatu
apguves divu nedēļu starptautiskai vasaras nometnei. Nometne notiks no 1. līdz
16. jūlijam Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa
vidusskolā. Tajā kopumā piedalīsies 50
vidusskolēni – 30 no Zemgales un 20 no
Ziemeļlietuvas, kuri patlaban mācās 10. vai
11. klasē. Lai pieteiktu savu dalību nometnē, vidusskolēnam angļu valodā jāaizpilda
pieteikuma anketa, kas līdz 9. jūnijam
jānosūta pa e-pastu: raitis.madzulis@zpr.
gov.lv. Sīkāku informāciju par nometni var
saņemt Zemgales plānošanas reģiona Projektu nodaļā Jelgavā, Uzvaras ielā 8, otrajā
stāvā, vai pa tālruni 63021250. Informācija arī internetā: www.zemgalei.lv.

