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JRPIC – tagad Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrs
Jau šomēnes Metālapstrādes mācību parkā tiks piegādātas divas pēdējās iekārtas, un mūsu pilsētā būs radīta
vienota kvalitatīva un moderna materiāli tehniskā
bāze, kas nepieciešama visu profesionālās izglītības
līmeņu metālapstrādes speciālistu sagatavošanai. Tā
darbību nodrošinās Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs.
Foto: Ivars Veiliņš

 Sintija Čepanone

Līdzšinējais Jelgavas
reģionālais Pieaugušo
izglītības centrs (JRPIC)
pārtop par Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centru (ZRKAC) – centra nosaukuma maiņu un nolikumu
pagājušajā domes sēdē
apstiprināja deputāti.
Tas nozīmē, ka turpmāk
pieaugušo izglītības iestādes darbība būs vērsta
ne tikai uz mūsu pilsētu,
bet gan visu Zemgales
reģionu, lai Jelgava kļūtu
par nacionālas nozīmes
attīstības centru, kā to
paredz Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija.
«JRPIC pēdējos gadus bijis krietnu soli priekšā citām līdzīgām
iestādēm Latvijā, tā darbība atzinīgi novērtēta gan valstī, gan arī
ārpus tās robežām. Ņemot vērā
JRPIC pieredzi un kapacitāti, mēs

domājam par attīstību ne tikai
pilsētas, bet visa reģiona, līdz ar to
arī valsts kontekstā. Mēs varam vēl
vairāk un vēl labāk! Ir jāstrādā pie
izglītības kvalitātes uzlabošanas
katrā izglītības pakāpē, un, lai to
sasniegtu, svarīga ir mērķtiecīga izglītības darba metodiskā vadība un
pedagogu profesionālās pilnveides
nodrošināšana. Tādēļ pilsētā izglītības iestāžu metodiskā darba vadība
tiek deleģēta jaunajam Kompetenču
attīstības centram,» centra funkciju
paplašināšanas un līdz ar to arī
nosaukuma maiņas nepieciešamību
pamato Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
«Jaunais nosaukums daudz precīzāk atspoguļo centra darbības
saturu. Esam izstrādājuši centra
attīstības stratēģiju un definējuši
darbības virzienus atbilstoši pilsētas, reģiona un valsts plānošanas
dokumentos noteiktajiem uzdevumiem: cilvēkkapitāla attīstība,
zināšanu ekonomikas attīstība un
informācijas sabiedrības attīstība.
Katrs no šiem virzieniem nosaka
nepieciešamību izstrādāt aktuālus

izglītības piedāvājumus. Tas nozīmē, ka mūsu klientiem tiks nodrošinātas daudz plašākas izglītības
iespējas,» skaidro ZRKAC direktore
Sarmīte Vīksna.
Viņa akcentē, ka mūsdienu darba
tirgū cilvēkus pieņem darbā, vērtējot kopējās kompetences, darba devēji skolām ceļ izaicinājuma līmeni,
pieprasot vēl spēcīgāk fokusēties
uz zināšanu pielietojumu praksē.
«Inovatīvu metodiku un jaunu
mācību līdzekļu aprobācija, kā arī
konkrētu pilsētai un reģionam svarīgu mērķprogrammu īstenošana ir
viena no prioritātēm, kam veltīsim
uzmanību, sniedzot metodisko
atbalstu vispārizglītojošo un profesionālo skolu pedagogiem,» norāda
S.Vīksna, piebilstot, ka sadarbība ar
skolām ir ļoti svarīga, jo cilvēka darba un sociālo prasmju pamati tiek
veidoti jau agrā bērnībā. «Mums
ir grandiozi panākumi dziesmu un
deju svētkos! Kāpēc? Tāpēc, ka jau
pirmsskolas vecumā mēs mācām
bērniem tautas dziesmas un dejas,
mums ir augsti attīstīta koru mākslas kultūra. Te ir īstenots caurviju
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Metālapstrādes filiāle pārtop par Metālapstrādes mācību parku,
funkcijas:
izveidot vienotu materiāli tehnisko bāzi, kas nepieciešama visu profesionālās izglītības līmeņu metālapstrādes speciālistu sagatavošanai;
īstenot metālapstrādes attīstībai nepieciešamo pedagogu sagatavošanu
un mācību līdzekļu izstrādi; informēt pedagogus par novitātēm nozares
attīstībā; organizēt ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesi
onālo kompetenču novērtēšanu, veicot eksaminācijas centra funkcijas
un profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu; sadarbībā ar uzņēmējiem
savlaicīgi prognozēt jaunu profesionālo kompetenču nepieciešamību
un nodrošināt to apguvi; organizēt nozari popularizējošus pasākumus
pilsētas un reģiona līmenī.
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Žūrijas simpātijas –
karotītei un monētām
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēdzies konkurss
«Jelgavas suvenīrs», un
noteikti interesantākie
un dzīvotspējīgākie suvenīri gan pēc žūrijas,
gan pilsētas iedzīvotāju domām. Pēc žūrijas
vērtējuma vislielāko
punktu skaitu ieguva
juveliera Viļņa Čakara
darinātā karotīte un
monētas ar pilsētas
simboliku. Vēl autors
bija iesniedzis atslēgu
piekariņus. «Uzskatu,
ka suvenīram ir jābūt
tādam, ko var arī pielietot, jo nav jau jēgas
to ielikt plauktā un
ļaut apputēt,» uzskata
suvenīru autors.
V.Čakars stāsta, ka ilgi nav
domājis, ko piedāvāt konkursā,
– parasti lielākās pārdomas rodoties darba procesā. «Ja nu vienīgi
tā domāšana izpaužas, skatoties
uz pilsētas ģerboni un prātojot,
kur un kā to varētu pasniegt,» tā
juvelieris un metālapstrādes meistars. Viņš lolo vēl kādu ideju – metāla fotokartītes. «Man ir doma
safotografēt pilsētu un skaistākos
objektus atveidot metālā, tādās
kā skatu kartītēs,» viņš stāsta.
Arī vērtējot konkurentu darbus,
V.Čakars priekšroku devis praktiski pielietojamiem suvenīriem.
Otrs lielākais punktu skaits pēc
žūrijas vērtējuma ir Mārtiņam
Cukuram par Hercoga kausu
un pogu. Atzinības raksti Dacei
Reihmanei par kaklasaiti, Vitai
Makruzovai par linu kaklasaiti
un SIA «Reklāmas darbnīca» par
pastkartēm.

princips visos izglītības līmeņos,
procesā vienoti ir iesaistīti pedagogi,
vecāki un visa sabiedrība. Bet kā ir
ar tehniskās domāšanas attīstību?
Vai varam teikt, ka mācību iestādēs
radīti optimāli apstākļi nākamo
inženieru, izgudrotāju un zinātnieku izaugsmei? Cik sabalansēts
ir interešu pulciņu piedāvājums
tehniskajā jaunradē? Eiropas valstīs
pedagogi sadarbībā ar nozaru speciālistiem ir izstrādājuši daudzveidīgas inovatīvas metodikas, kur jau
bērnudārzā un sākumskolas klasēs
vecumam atbilstošā veidā notiek
regulāras nodarbības īpaši izveidotās «laboratorijās». Bērni skolotāju
vadībā strādā ar konstruktoriem,  Ilze Knusle-Jankevica
nodarbojas ar tehnisko jaunradi,
eksperimentē un paši veic savus
No 1. jūnija pagarināts
pirmos «atklājumus». Profesionā1. autobusa, kas no
lās izglītības pievilcības veidošana,
Ozolniekiem izbrauc
mūsuprāt, ir sistēma, kura jāveido
pulksten 19.05 un Tušvisiem kopā. Kompetenču attīstības
ķos pienāk pulksten
centrs ir tā vieta, kur, apvienojot pe19.34, maršruts. Turpdagogu, vecāku, nozaru speciālistu
māk autobuss nevis
un darba devēju idejas un iniciatī11 minūtes stāvēs Tušvas, taps jaunas aktuālas izglītības
ķos, bet dosies līdz
programmas,» tā S.Vīksna.
Viesturu stacijai un

Līdz ar Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra pārtapšanu par Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru
funkcijas ievērojami tiek paplašinātas divām centra nodaļām.
Skolu atbalsta nodaļa pārtop par Vispārējās un profesionālās izglītības
atbalsta nodaļu, funkcijas:
attīstīt profesionālās izglītības programmu saskaņotību visās izglītības pakāpēs;
aktualizēt esošās programmas, vadīt jaunu programmu un mācību līdzekļu
izstrādi sadarbībā ar nozaru asociācijām; nodrošināt profesionālās izglītības
programmu īstenošanā iesaistīto pedagogu tālākizglītību; plānot karjeras izglītības aktivizēšanu visos izglītības posmos; veicināt profesionālās izglītības iestāžu
vispārizglītojošo priekšmetu skolotāju līdzdalību metodisko apvienību darbā;
organizēt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pētniecisko darbību saistībā ar
nozares speciālistiem; veikt mācību sasniegumu diagnosticēšanu profesionālajos
un vispārizglītojošajos mācību priekšmetos; organizēt karjeras izvēles pasākumus
vecākiem profesionālās izglītības popularizēšanai.

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

Konkursā iesniegtos darbus
vērtēja arī iedzīvotāji, balsojot
gan klātienē tornī, gan internetā.
Visvairāk balsu – 691 – izpelnījās
Oskara Gernera koka alnis un
zirgs. Autors atzīst, ka nav nemaz
tik daudz Jelgavas simbolu un
lietu, ko varētu izmantot suvenīros. Alnis un zirgi, viņaprāt, ir
visizteiktākie. Kāpēc koks? «Var,
protams, taisīt darbu no derīgajiem izrakteņiem, bet tie kādreiz
beigsies. Koks būs vienmēr, un tas
ir dabīgs materiāls,» tā O.Gerners.
Vērtējot pārējos suvenīrus, viņš
atzīst, ka patiesībā ikviens no
tiem varētu būt tas vienīgais suvenīrs, kas nestu Jelgavas vārdu
plašumā, tomēr visvairāk atmiņā
palicis alnis pie pirmā akmens.
Otrā vieta iedzīvotāju vērtējumā
M.Cukuram – viņam 479 balsis,
3. vieta ar 397 balsīm – SIA «Art
I.G. Plus» par jau minēto alni pie
pilsētas pirmā akmens.
Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra rīkotajā konkursā pavisam iesniegti 34 darbi, bet
vērtējumam tika nodoti 30. Darbus izvērtēja žūrija: aģentūras
«Kultūra» direktors Mintauts
Buškevics, pilsētas galvenais
mākslinieks Georgs Svikulis,
Jelgavas Mākslinieku biedrības
vadītājs Māris Brancis. Žūrija
atzina, ka darbu idejas ir labas,
bet tās vēl jāpieslīpē un jāattīsta,
lai suvenīrus padarītu tīkamākus
potenciālajiem pircējiem.

1. autobuss vakaros
brauks līdz Viesturu stacijai

no turienes atpakaļ uz
Ozolniekiem.

Jelgavas Autobusu parka
(JAP) satiksmes organizācijas
inženieris Gatis Dūmiņš informē, ka autobuss no Viesturu
stacijas izbrauks pulksten 19.46
un kursēs katru dienu. «Tā kā ar
vienpadsmit minūtēm nepietiek,
lai aizbrauktu līdz Viesturiem un
atpakaļ, autobuss, kas no Tušķiem izbrauca pulksten 19.45,
turpmāk visās pieturās pienāks

apmēram ar 13 – 14 minūšu
nobīdi,» viņš skaidro. Kā informē uzņēmuma komercdirektore
Viktorija Ļubļinska, šāds lēmums pieņemts, jo mazdārziņu
rajonā arvien vairāk iedzīvotāju
apmetas uz pastāvīgu dzīvi un
vairākkārt lūguši rast iespēju nodrošināt autobusu. Reisā kursēs
lielas ietilpības autobuss.
Vēl jāpiebilst, ka no 1. jūnija
maršrutā Rīga–Jelgava pulksten
6.20 no Jelgavas autoostas uz
Rīgu un 7.35 no Rīgas uz Jelgavu darba dienās kursē lielas
ietilpības autobuss, aizstājot
mikroautobusu. Tiesa gan, tikai
darba dienās – sestdienās un
svētdienās minētajā laikā kursēs
mikroautobuss.
Izmaiņas ieviestas arī atsevišķu pilsētas autobusu maršrutos
Raiņa ielas rekonstrukcijas laikā – ar tām var iepazīties JAP
mājas lapā: www.jap.lv, sadaļā
«Aktualitātes».
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Jelgavā būtiski uzlabosies
dzeramā ūdens kvalitāte
SIA «Jelgavas ūdens» projektu īstenošanas grupas
vadītāja Ieva Strode norāda,
ka iepirkumu par dziļurbumu darbu veikšanu nācies
pārtraukt tādēļ, ka uzņēmēji
nevarēja izpildīt likuma prasību, strādājošajiem nodrošinot vismaz 70 procentus no
vidējās darba algas nozarē.
Foto: Ivars Veiliņš

 Jānis Kovaļevskis

Ūdenssaimniecības attīstības 2. kārtas projekts ir
viens no vērienīgākajiem ieguldījumiem pilsētas infrastruktūrā pēdējos gados. Tā kopējais plānotais finansējums ir vairāk nekā 17 miljoni latu, tajā skaitā 12,5
miljoni latu ir līdzfinansējums no ES Kohēzijas fonda.
Šobrīd projekta realizācija jau uzsākta, tomēr dažādu
birokrātisku šķēršļu dēļ darbi tiks veikti mazākos apjomos nekā bija plānots iepriekš. Galvenie ieguvumi
jelgavniekiem no šī projekta realizācijas būs jaunas
ūdens attīrīšanas stacijas izbūve Tetelē, kā arī ūdens
apgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana vairāk nekā 50 kilometru
kopgarumā. Rezultātā būtiski uzlabosies piegādātā
dzeramā ūdens kvalitāte, bet centralizētajai ūdens
un kanalizācijas sistēmai būs iespēja pieslēgties jau
vairāk nekā 87 procentiem mājsaimniecību.
Par to, kā plānots realizēt
šo vērienīgo projektu un ar ko
jārēķinās iedzīvotājiem, intervijā «Jelgavas Vēstnesim» stāsta
SIA «Jelgavas ūdens» projektu
īstenošanas grupas vadītāja Ieva
Strode.
Ar darbiem Cukura, Avi
ācijas un Garozas ielā šomē
nes uzsākta Jelgavas ūdens
saimniecības attīstības pro
jekta 2. kārtas realizācija.
Kā norit šie darbi?
Jāsāk ar to,
ka no sarežģītības viedokļa šis
ir visai unikāls
projekta posms,
jo relatīvi īsā
termiņā mums
jāpagūst ne tikai izbūvēt savus tīklus, bet
darbi jāsaskaņo
arī ar aģentūras
«Pilsētsaimniecība» paralēli realizētajiem lietus
ūdens komunikāciju izbūves un
ielu rekonstrukcijas darbiem.
Piemēram, maģistrālā ūdensva-

da izbūvei pa Aviācijas, Cukura
un Veco Strēlnieku ielu 1,6 kilometru garumā atvēlēts tikai
mēnesis. Tādēļ vēlos pateikties
darbu veicējiem SIA «Norma-S»,
kas spējusi organizēt darbu trīs
maiņās no pulksten 5 rītā līdz 23
vakarā. Visiem darbiem Garozas
ielas apkārtnē jābūt pabeigtiem
līdz 1. septembrim, tādēļ darbs
vairākās maiņās bija vienīgā
iespēja, kā iekļauties noteiktajos
termiņos. Jūnija pirmajā pusē
veiksim ūdens padeves pārslēgumu pa jauno
maģistrāli, tādēļ
iedzīvotājiem
jārēķinās ar
ūdens piegādes
pārtraukumu.
Šos darbus gan
plānojam veikt
nakts laikā,
lai maksimāli samazinātu
neērtības iedzīvotājiem. Tāpat
jāņem vērā, ka pēc ūdens padeves pārtraukuma saduļķojumu
dēļ īslaicīgi pasliktināsies ūdens
kvalitāte.

Maģistrālā ūdensvada izbūvei pa Aviācijas, Cukura un Veco
Strēlnieku ielu 1,6
km garumā atvēlēts
tikai mēnesis.

Skaitļi runā

Vai pazīstat
kādu, kurš ļaunprātīgi
izmanto sociālo
palīdzību?

Šogad veikto būvniecī
bas iepirkumu rezultāti
gan liecina, ka neizdosies
iekļauties plānotajā finan
sējumā. Vai tas attiecas arī
uz ūdenssaimniecības attīs
tības projektu?
Pirmais būvdarbu iepirkums
par maģistrālo komunikāciju
izbūvi apliecināja, ka ar sadārdzinājumu būs jārēķinās, tomēr
darbus plānosim tā, lai iekļautos
atvēlētajā budžetā. Projekts
sastāv no trīs lielām sadaļām.
Pirmā ir saistīta ar ūdens attīrīšanas stacijas izbūvi Tetelē,
kur izmantosim līdz šim lielāko
membrāntehnoloģiju Baltijā,
lai attīrītu ūdeni ne tikai no
dzelzs piemaisījumiem, bet arī
no sulfātiem. Tāpat šajā darbu
sadaļā plānots rekonstruēt divus
4000 kubikmetru ietilpības ūdens
rezervuārus un izveidot deviņas
jaunas dziļurbuma akas, kuras
sasniegs 260 metru dziļumu.
Otrā darbu sadaļa ir saistīta ar
maģistrālā ūdensvada izbūvi Garozas ielas apkārtnē, Raiņa ielā,
Čakstes bulvārī un Lielajā ielā.
Pirmās un otrās sadaļas darbi tiks
pabeigti līdz 2013. gada beigām,
savukārt trešā projekta sadaļa
attiecas uz tīklu rekonstrukciju
un paplašināšanu aptuveni 50 kilometru kopgarumā, nodrošinot
ūdensvada un kanalizācijas komunikāciju pieslēgumus arī tiem
pilsētas kvartāliem, kuros līdz
šim tās nav bijušas izbūvētas. Lai
iekļautos atvēlētā finansējuma
ietvaros, būsim spiesti samazināt
iepriekš plānoto darbu apjomu uz
tīklu paplašināšanas rēķina, jo
projekta galvenais uzdevums ir
nodrošināt pilsētniekus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Vēl gan
tiks vērtēts, no kuriem posmiem
atteikties, ņemot vērā konkrēto
dzīvojamo kvartālu apdzīvotības

18%

blīvumu un potenciālo pieslēgu- tavošanu saistīto komunikāciju
mu skaitu.
izbūvi. Diemžēl šo konkursu
nācās pārtraukt bez rezultātiem,
Vai līdzīga situācija ir arī jo neviens no pretendentiem necitās pašvaldībās realizēta izturēja kvalifikācijas pārbaudi,
jos projektos?
proti, izrādījās, ka uzņēmēju
Līdz šim projektā esam noslē- pieaicinātie apakšuzņēmēji, kuguši tikai vienu būvdarbu līgumu, riem būtu jāveic dziļurbumi,
tādēļ pāragri teikt, ka sadārdzinā- nevarēja izpildīt likuma prasību,
jums attieksies uz visiem projektā nodrošinot vismaz 70 procentus
plānotajiem darbiem. Iepirkumus no vidējās darba algas nozarē. Nāprojekta gaitā veic Vides aizsar- cās konkursu sludināt no jauna,
dzības un reģionālās attīstības šobrīd notiek jauna pretendentu
ministrija (VARAM), un līdzšinējā piedāvājumu vērtēšana, un jācer,
pieredze liecina, ka ir iepirkumi, ka uzņēmēji šoreiz būs atbildīgāk
kur piedāvātās cenas pārsniedz izvērtējuši, kādus partnerus
projekta budžeta iespējas. Te gan piesaistīt projektā plānoto darbu
jāņem vērā arī tas, ka atbilstoši veikšanai. Šajā sadaļā paredzēta
ES izstrādātajiem nosacījumiem arī projektēšanas stadija, tādēļ
plānotās projekta izmaksas tika darbus pie attīrīšanas stacijas izrēķinātas pagājušā gada cenās, būves plānojam uzsākt nākamajā
kuras šodien
gadā. Atsevišķs
vairs nav atbilsiepirkums tiks
tošas faktiskaizsludināts arī
jām būvniecības
par tīklu paplaizmaksām. Vēl
šināšanas darlielākas problēbiem, tomēr to
mas ir tajās pašvarēsim darīt
valdībās, kuras
tikai pēc tam,
iepirkumus par
kad būs noslēgūdenssaimnieti līgumi par
cības komunikāattīrīšanas staciju izbūvi veica
cijas un ar tās
pērn, jo šobrīd
darbību saistīto
uzņēmēji vairs
komunikāciju
nav gatavi strāizbūvi. Tad arī
dāt par šādiem
būs zināms, cik
izcenojumiem
daudz līdzekļu
un meklē iespējas lauzt iepriekš varēsim atvēlēt tīklu paplašinānoslēgtos līgumus. Tas rada papil- šanai.
du sarežģījumus gan ar izrakņātām ielām ziemas periodā, gan ar
Kādus darbus plānots pa
nobīdēm projekta ieviešanas laika veikt vēl šogad?
grafikā un izmaksās.
Šogad tiks pabeigti darbi
Garozas ielas apkārtnē, kā arī
Vai ir pamats cerēt uz pa uzsākta maģistrālā ūdensvada
pildu līdzekļu piešķiršanu nomaiņa Raiņa ielā un Čakstes
no Kohēzijas fonda plānoto bulvārī. Šajās ielās darbus orgadarbu veikšanai pilnā ap nizēsim pa posmiem, lai nodrošimērā?
nātu satiksmes organizāciju un
Šajā projekta kārtā papildu piekļuvi objektiem. Īpaši rūpīgi
līdzekļi netiks piešķirti, tomēr sekosim līdzi tam, lai ziemas
esam saņēmuši apstiprinājumu, periodā pilsētā nepaliktu izka VARAM plāno izsludināt jau- rakņātas ielas. Paralēli komunu projektu konkursu, kurā kopā nikāciju nomaiņai aģentūras
ar citām pašvaldībām varēsim «Pilsētsaimniecība» uzraudzībā
pretendēt uz līdz šim nesadalīta- minētajās ielās tiks veikta arī
jiem Kohēzijas fonda līdzekļiem lietus ūdens komunikāciju izbūšajā programmā. Pēdējā domes ve un ceļa seguma atjaunošana.
sēdē saņēmām konceptuālu pie- Savukārt nākamgad plānojam
krišanu dalībai jaunajā projektu atjaunot maģistrālo ūdensvadu
konkursā. Kopumā ūdenssaim- arī Lielās ielas posmā no Čakniecības attīstības projekta trešās stes bulvāra līdz Mātera ielai.
kārtas gaitā varēsim pretendēt uz
aptuveni divu miljonu latu līdzfiAr ko jārēķinās iedzīvotā
nansējumu no Kohēzijas fonda. Šī jiem būvdarbu laikā?
projektu konkursa prioritāte būs
Ņemot vērā projekta vēriesaimnieciskās kanalizācijas tīklu nīgumu, būs jārēķinās ar pārpaplašināšana.
ejošām neērtībām būvdarbu
laikā, tomēr, izstrādājot darbu
Šobrīd jau noslēgti līgumi veikšanas plānus, sekojam līdzi,
par darbu veikšanu Garozas lai iespēju robežās nodrošinātu
ielā, Raiņa ielā, Čakstes piekļuvi pie visiem objektiem un
bulvārī un Lielajā ielā. Šos mazinātu šīs neērtības. Tāpat
darbus par 2,67 miljoniem aicinām sekot līdzi informācijai
latu veic SIA «Norma-S». plašsaziņas līdzekļos un SIA
Kādi iepirkumi vēl plānoti «Jelgavas ūdens» mājas lapā
projekta gaitā?
www.ju.lv par satiksmes orgaJau ziemā VARAM izsludināja nizācijas izmaiņām būvdarbu
iepirkumu par ūdens attīrīšanas laikā un plānotajiem ūdens
stacijas un pārējo ar ūdens saga- atslēgumiem.

Ūdenssaimniecības
attīstības projekta
3. kārtā varēs pretendēt uz aptuveni divu miljonu latu
līdzfinansējumu no
Kohēzijas fonda tīklu
paplašināšanai.

Jā, tādu ir pietiekami daudz
Jā, bet tie ir atsevišķi gadījumi

18%
14%

50%

Ja arī kāds to dara, kas tā par
ļaunprātību – pabalsti taču ir tik niecīgi
Nē, noteikumi ir pārāk stingri,
lai atbalstu izmantotu ļaunprātīgi

Savu viedokli paud

Šonedēļ portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
jautājam:

Vai jūs ikdienā braucat
ar velosipēdu?

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs ietekmē
ielu rekonstrukcija
pilsētā?
Inguna, pensionāre:
– Zināmas neērtības, protams, šie darbi
rada, īpaši jau
Raiņa ielā, jo
jāmaina braukšanas ieradumi,
taču nekas nav neiespējams.
Vīrs ir izpētījis kartes, lai zinātu,
pa kurām ielām darbu zonu var
apbraukt. Es gan labāk izvēlos
braukt ar autobusu, tiesa, tagad
jārēķinās, ka tiem pieturas un izbraukšanas laiki nedaudz mainās,
bet arī ar to var sadzīvot!
Unita, mājsaimniece:
– Neteikšu, ka
šie darbi mani
ļoti ietekmē.
Neesmu taču
Jelgavā pirmo
dienu un zinu, kā braukt, lai nokļūtu
konkrētā vietā, neizvēloties Raiņa
ielu. Turklāt Lielā iela ir vaļā, abiem
tiltiem pāri tiekam. Ar neērtībām
var samierināties, jo zinām, ka pēc
tam mums būs rekonstruēta iela un
pašiem patīkamāka braukšana.
Andrejs, jelgavnieks:
– Skaidrs, ka
tā traucē, taču
zinām, ka pēc
remonta būs
vēl viena sakārtota iela. Kā pierādījums tam jau šobrīd kalpo Dobeles šoseja – savulaik,
iebraucot pilsētā no Dobeles puses,
uzreiz pēc bedrēm varēja just, ka esi
Jelgavā, bet tagad tur ir vislabākais
asfalts, izbūvēta gājēju ietve un veloceliņš. Domāju, ka ieguvums būs
lielāks nekā šī brīža neērtības.
Svetlana,
auklē mazbērnu:
– Tagad nevar šķērsot
ielu visur, kur
iepriekš, ir jāiet lielāks līkums, taču tas nekas
– pastaigāties vajag. Manuprāt,
šobrīd ērtāk ir pārvietoties kājām. Avīzē lasīju, kādi ieguvumi
būs pēc rekonstrukcijas darbiem
– plašāks ceļš autobraucējiem,
normāla ietve gājējiem. Ieguvēji
būs visi.
Harijs, dobelnieks:
– Neesmu vietējais, bet uz
Jelgavu braucu teju katru
dienu. Šobrīd
ir ļoti grūti saprast, kur te drīkst,
kur nedrīkst braukt, lai sasniegtu
galamērķi. Par laimi, sievas brālis
man par gidu piestrādā. Piezvanu viņam, nosaucu galamērķi,
viņš izstāsta, kur labāk braukt.
Traki, ka vienu no galvenajām
ielām aiztaisa ciet. Jā, Lielā iela
ir vaļā, taču no tās jau nevar uz
visām pusēm nogriezties!
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
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Sāk darboties
poliklīnikas
elektroniskā
iebraukšanas
sistēma
 Ilze Knusle-Jankevica

No jūnija ar jaunu kārtību jārēķinās tiem poliklīnikas apmeklētājiem,
kuri pārvietojas ar automašīnu. Turpmāk, lai
ārstniecības iestādes
stāvlaukumā iebrauktu ar mašīnu, būs jāizņem žetons. Poliklīnikas
klientiem par stāvēšanu
jāmaksā nebūs, bet pārējiem tas izmaksās 50
santīmus stundā.
Jelgavas poliklīnikas valdes
locekle Anna Zīverte norāda,
ka jaunā sistēma poliklīnikas
klientiem neērtības nesagādās.
Turpmāk, iebraucot poliklīnikas
stāvlaukumā, pie elektroniskās
barjeras automāta jānospiež poga
un jāizņem elektroniskais žetons,
kas piefiksē iebraukšanas laiku.
Poliklīnikas apmeklētājiem par
stāvēšanu jāmaksā nebūs, bet
obligāti žetons jāreģistrē kasē
vai reģistratūrā. «Klientiem
visbiežāk tāpat jāiet uz reģistratūru vai jāsamaksā kasē par ārsta
apmeklējumu, tad pie reizes tiks
piereģistrēts arī žetons, tāpēc
nedomāju, ka tas radīs liekas
neērtības vai palielinās rindas,»
tā A.Zīverte.
Izbraucot žetons jāievieto aparātā. Ja tas būs reģistrēts, automātiskie vārti pacelsies, bet, ja
nebūs, ārā tikt nevarēs, kamēr
cilvēks kasē nenorēķināsies par
stāvēšanu. Noteiktā maksa ir 50
santīmi stundā, bet maksimālā
summa – pieci lati par diennakti.
Poliklīnikas vadītāja piebilst
– ja plānotais uzkavēšanās laiks
nepārsniedz 15 minūtes, piemēram, ja reģistratūrā vajag paņemt
izziņu vai ko citu, žetonu var
nereģistrēt. Sistēma nolasīs, ka
stāvēšanas laiks nepārsniedz šo
limitu, un vārtus atvērs.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka šādu sistēmu
nolemts ieviest, lai cīnītos ar tiem,
kuri poliklīnikas stāvlaukumā
savu auto atstāja uz ilgu laiku, liedzot iespēju iebraukt poliklīnikas
klientiem. «Jau tagad redzam, ka
svešo mašīnu mūsu stāvlaukumā
kļuvis mazāk,» norāda A.Zīverte,
piebilstot, ka galvenais ir panākt,
lai neatkārtojas tāda situācija kā
ziemā, kad laukumā vairākus
mēnešus stāvējušas automašīnas
un traucējušas ne tikai iebraukšanu, bet apgrūtinājušas arī
sniega tīrīšanu. Mēnesis jaunajai
sistēmai noteikts kā pārbaudes
laiks, lai izvērtētu, kā tā darbojas
praksē, vai nav nepieciešami kādi
uzlabojumi.
Jāpiebilst, ka sakārtota arī
stāvvieta poliklīnikas sētas pusē,
kas paredzēta darbinieku transportam, lai ielas pusē paliktu
vairāk vietu iestādes klientiem.
Darbus veica SIA «Kulk» par 16
255 latiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Cietuma būvgružus izmantos bīstamo
atkritumu izgāztuves likvidācijā
 Ilze Knusle-Jankevica

SIA «RTS Infra construction» plāno nojaukt septiņas bijušā
Pārlielupes cietuma
ēkas un būvgružus izmantot šķidro bīstamo
atkritumu izgāztuves
«Kosmoss» sanācijā.
Domes sēdē deputāti šo ieceri atbalstīja
un nolēma ļaut uzņēmumam nojaukt daļu
pašvaldībai piederošā
objekta. «Šis darījums
būs izdevīgs abām pusēm,» tā domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis
Ļevčenoks, piebilstot,
ka pašvaldības ieguvums būs sakārtota
teritorija.
Uzņēmums «RTS Infra construction» plāno nojaukt septiņas cietuma ēkas, kas atrodas
Austrumu ielā: garāžu, estakādi automašīnu mazgāšanai,
nojumi, administratīvo ēku,
tehnisko materiālu noliktavu,
noliktavu un suņu novietni. Kā
skaidro uzņēmuma projektu
vadītājs Andris Circenis, viņiem
izgāztuves aizbēršanai nepieciešami inerti materiāli – tādi, kas
parastos apstākļos ir ķīmiski
neaktīvi, nereaģē ar bīstamajām
vielām un nepiesārņo vidi. «Šajā
gadījumā būvgruži ir vislabākais risinājums,» tā A.Circenis,
piebilstot, ka principā var izmantot arī dažādus celtniecības
materiālus, piemēram, cementa
putekļus, ķieģeļus, gāzbetonu,
keramzīta betonu. Ēkas uzņēmums nojauks par saviem
resursiem, pēc tam būvgruži vēl

Uzņēmums «RTS Infra construction» par saviem līdzekļiem
nojauks septiņas bijušā Pārlielupes cietuma saimnieciskā
sektora ēkas. Pašvaldībai, kas ir to īpašniece, līdzekļu ēku
nojaukšanai nav, kaut gan to stāvoklis ir ļoti slikts un
tās būtu jānojauc. Tāpēc domes priekšsēdētāja vietnieks
Vilis Ļevčenoks norāda, ka sadarbības modelis ir abpusēji
izdevīgs un to varētu izmantot arī citās situācijās, kur tas
būtu iespējams.
Foto: Ivars Veiliņš
jāsašķiro un jāaiztransportē uz
nepieciešamo vietu. Izgāztuves
sanācijā nederīgie materiāli
– koks un metāls – tiks pārstrādāti vai nodoti metāllūžņos.
Tuvākajā laikā puses parakstīs līgumu un uzņēmums varēs
sākt ēku nojaukšanu. «Kad
pašvaldība pārņēma cietuma
kompleksu, tā ēkas jau bija neapmierinošā stāvoklī. Vēlāk tās
apsekoja speciālisti un atzina,
ka tās būtu jānojauc. Šobrīd
pašvaldībai tādu līdzekļu nav,
tāpēc mums ir prieks, ka vismaz
daļa cietuma teritorijas tiks sakārtota,» skaidro V.Ļevčenoks,
lēšot, ka šo ēku nojaukšana citos
apstākļos pašvaldībai varētu izmaksāt ap 50 000 latu. Turklāt
uzņēmums pēc ēku nojaukšanas
būvgružus aizvedīs un atstās no-

Nepatīkamo smaku
pilsētā izraisīja vistu mēsli
 Ilze Knusle-Jankevica

Gan pagājušajā nedēļā,
gan šīs nedēļas sākumā
jelgavniekus pārsteidza
nepatīkama smaka, kas
bija izplatījusies teju
visā pilsētā. Valsts vides
dienesta Jelgavas reģi
onālās vides pārvaldes
direktors Hardijs Verbelis
norāda, ka saņemtas
vairākas iedzīvotāju sūdzības un noskaidrots
arī iemesls – Jelgavas
novada Platones pagastā mēsloti lauki ar organiskajiem mēsliem.
Vides pārvaldes direktors skaidro, ka lauki tika apsekoti un noskaidrots – nepatīkamās smakas
avots ir vistu mēsli, kas tiek izmantoti kā mēslojums. Viņš norāda – tā
kā Platones pagasts atrodas netālu,
apmēram septiņus kilometrus no
pilsētas robežas, šī smaka Jelgavā
jūtama, kad ir dienvidu, dienvid-

rietumu vējš, kas to atnes. «Tiesa,
nedēļas sākumā darbi jau tika
pabeigti, tāpēc smakai vairs nevajadzētu izplatīties,» viņš piebilst.
Jelgavas novada Platones pagasta pārvaldes vadītājs Vladislavs
Pogožeļskis apstiprina, ka pagastā
uzņēmums SIA «Delagri» izmantojis putnu mēslus, kas radījis
nepatīkamu smaku arī pagasta
teritorijā. Arī viņš saņēmis vairākas iedzīvotāju sūdzības un pat
norādes, ka sliktā smaka negatīvi
ietekmē iedzīvotāju veselību, bet
darīt neko nevar.
Uz to norāda arī Vides pārvaldes
direktors, sakot, ka likumdošana
neaizliedz lauksaimniecībā izmantot organisko mēslojumu, arī
lauksaimniecības uzņēmumam
agrotehniskie procesi ir jāievēro un
lauki – jāmēslo. «Jelgavas novadā
pirmo reizi tiek izmantoti putnu
mēsli. Un mums ir jāizdara secinājumi. Jau esam runājuši ar lauku
īpašnieku un aicinājuši izvērtēt
vēja virzienu, mēslojot laukus, bet
tam ir tikai ieteikuma raksturs
– nekādas sankcijas piemērot
nevaram,» tā H.Verbelis, aicinot
iedzīvotājus būt saprotošiem, jo
smaka izplatās tikai tad, kad lauki
tiek mēsloti, nevis nepārtraukti.
Viņš piebilst, ka vienīgais, kā to var
ietekmēt, ir veikt izmaiņas normatīvajos aktos, tiesa, nevis aizliedzot
izmantot organisko mēslojumu, bet
nosakot kritērijus, kad drīkst un
kad nedrīkst laukus mēslot.
Jāpiebilst, ka SIA «Delagri»
reģistrēts Jelgavas novada Glūdas pagastā. Uzņēmums apsaimnieko vairāk nekā 2000 hektāru
zemes.

līdzinātu zemes gabalu. Ieguvēji
ir arī «RTS Infra construction»
– lai gan pašiem jāgādā tehnika,
darbaspēks un transports, viņi
iegūst materiālu, ko veikalā nopirkt nevar, vai arī, pērkot citu
piemērotu materiālu, izmaksas
nebūtu zemākas. A.Circenis gan
uzsver, ka nekāda ietaupījuma
finansiālajā ziņā uzņēmumam
neesot, bet realizēts projekts
gan.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka sākti
izgāztuves «Kosmoss» sanācijas darbi. «RTS Infra construction» pirms izgāztuves baseinu
pārklāšanas jānostabilizē tie ar
būvgružiem. «Kosmosa» sanācija tiks veikta ERAF projekta
«Jelgavas šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves «Kosmoss»

sanācijas darbi» gaitā, un tā
izmaksas ir ap 2,5 miljoniem
latu, no kuriem 70 procenti
ir ERAF finansējums, bet 30
– valsts finansējums. Darbi jāpabeidz līdz 2012. gada janvāra
beigām. Atbildīgā institūcija ir
Valsts vides dienests.
Jelgavas pašvaldība Pārliel
upes cietuma ēkas un zemi Garozas ielā 31 pārņēma no valsts
savā īpašumā 2010. gada 30. augustā. Cietuma teritorijas plāns
liecina, ka līdztekus septiņām
ēkām, kuras paredzēts nojaukt,
objektā ietilpst vēl divpadsmit
ēkas, tostarp bijušās ieslodzīto
mītnes. V.Ļevčenoks norāda, ka
pagaidām ierobežoto līdzekļu
dēļ nav plānots nojaukt pārējās
ēkas vai labiekārtot teritoriju
pēc to nojaukšanas.

«Kārtībai jābūt!»

 Sintija Čepanone

«Mūsu ģimene ir Salnas ielas atkritumu
šķirošanas laukuma
pastāvīgie klienti jau
kopš tā atklāšanas.
Regulāri nesam nodot
PET pudeles, pašlaik
vedam arī būvgružus,
jo mājās notiek remontdarbi. Ne jau izlozes dēļ mēs šķirojam
atkritumus, bet gan
tāpēc, ka uzskatām:
kārtībai jābūt!» saka
pirmās šķirošanas maratona izlozes viens no
uzvarētājiem Amatu
vidusskolas audzēknis
Artūrs Krastiņš.
SIA «Zemgales Eko» valdes locekle Zane Ķince vērtē, ka atkritumu šķirotāju aktivitāte, salīdzinot
ar pagājušo gadu, ir krietni augusi.
«Īpaši iecienīts ir atkritumu šķirošanas laukums Salnas ielā 20, un
to apliecina arī pirmā šķirošanas
maratona izloze, kas notika 31.
maijā, – visvairāk reģistrācijas
anketu bija tieši šajā laukumā,»
saka Z.Ķince. Viņa norāda, ka 155

Artūram Krastiņam pirmajā
atkritumu
šķirošanas maratona izlozē
«laimīgas»
izrādījās Salnas
ielas laukumā
nodotās PET
pudeles.
Foto: Ivars
Veiliņš
reģistrācijas anketas aizpildījuši
cilvēki, kuri nodevuši PET pudeles un plastmasu; nododot stiklu,
aizpildītas 142 anketas; nododot
nolietotas elektropreces – 57, bet
par sulu un piena kartona pakām
reģistrētas 48 anketas.
«Latvijas zaļā punkta» balvu
– sešu mēnešu abonementu vienam no 10 «Dienas žurnāli» izdevumiem pēc laimētāja izvēles – šajā
izlozē ieguva A.Krastiņš, Elīna Barkāne, Juris Jaunciems un Astrīda
Celmiņa. Savukārt «Zemgales
Eko» veicināšanas balvu – dāvanu
karti no veikala «Kanclers» – Gatis,
Svetlana Leščeviča, Evita Vīdmane
un Evita Beitlere.
Jāatgādina, ka šķirošanas maratona gaitā jelgavnieki visu vasaru var piedalīties četrās akcijās
– «Šķiro PET pudeles un laimē!»,
«Šķiro stiklu un laimē!», «Nekrāj
krāmus un laimē!» un «Šķiro
sulu un piena kartona pakas un
laimē!». Lai piedalītos akcijās,
sašķirotie atkritumi jānogādā
laukumos Paula Lejiņa ielā 6,
Salnas ielā 20 vai Ganību ielā 84,
jāaizpilda reģistrācijas anketa
un tā jāiemet speciālajā kastē.
Nākamās izlozes – 30. jūnijā, 1.
un 31. augustā.
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Īsi
 Rekonstrukcijas darbu laikā no 6.
jūnija līdz 11. novembrim tiek slēgts
Raiņa ielas posms no Elektrības ielas
līdz LLU peldbaseinam (ieskaitot
stāvlaukumu). Raiņa un Elektrības
ielas krustojums būs izbraucams, bet
Ūdens ielā un Elektrības ielas posmā
būs aizliegts apstāties, informē JPPA
«Pilsētsaimniecība». Darbi turpinās arī
Raiņa ielas posmā no Sakņudārza ielas
līdz Pētera ielai un no Mātera ielas līdz
iebrauktuvei uz «Vivo centra» stāvlaukumu, līdz ar to Raiņa ielas krustojumi ar
Pulkveža O.Kalpaka ielu un Pasta ielu ir
slēgti. Apbraukšanas ceļš Elejas virzienā
visiem transporta līdzekļiem paredzēts
pa Lielo, Mātera un Rūpniecības ielu.
Slēgto posmu apbraukšanai var izmantot Lielo ielu, Dambja, Sakņudārza,
Svētes, Katoļu, Sudrabu Edžus, Zirgu un
Tērvetes ielu. Sarmas un Pētera ielā vēl
notiek seguma remontdarbi. Piekļūšana
ceļa darbu zonā esošiem objektiem
iespējama, izmantojot tuvākos ielu pieslēgumus. Mātera ielas posmā no Zirgu
līdz Rūpniecības ielai aizliegts apstāties,
bet Pasta iela posmā no Svētes ielas līdz
Raiņa ielai ir divvirzienu, lai nodrošinātu
piekļūšanu ēkai Pasta ielā 14.
 Ādolfa Alunāna memoriālais
muzejs (Filozofu ielā 3) informē
par darba laika izmaiņām. Turpmāk
muzejs apmeklētājiem būs atvērts ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un
svētdienās no pulksten 12 līdz 17, bet
pirmdienās, otrdienās un trešdienās
– slēgts. Sīkāka informācija un grupu
pieteikšana pa tālruni 63021180.
 Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācija parakstījusi sadarbības
līgumu ar Jelgavas sadraudzības
pilsētas Baranoviču (Baltkrievija)
tirgotāju un ražotāju palātu. Līgumu
IV starptautiskās izstādes «Baranoviču
pavasaris» laikā parakstīja Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociācijas
priekšsēdētājs Imants Kanaška un
Baranoviču tirgotāju un ražotāju palātas direktore Alla Pugača. «Līgums
nosaka noteiktus pienākumus abām
pusēm un ir virzīts uz to, lai šī brīža
ekonomiskajos apstākļos aktivizētu
mūsu pilsētu uzņēmēju sadarbību,»
norāda I.Kanaška. Viņš uzsver, ka jau
iepriekš ar Baranovičiem ir veidojusies
sadarbība, piemēram, sniedzot konsultācijas un informāciju gan Latvijas,
gan Baltkrievijas uzņēmējiem.
 No jūnija pilsētas bibliotēkas
pāriet uz vasaras darba laiku, un
šāds režīms saglabāsies līdz septembrim, informē Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas (JZB) Informācijas
nodaļas vadītāja Dagnija Avota. JZB
būs atvērta darba dienās no pulksten
10 līdz 18, bērnu bibliotēka «Zinītis»
– darba dienās no pulksten 10 līdz
17. Bet sestdien un svētdien šīs
bibliotēkas apmeklētājiem slēgtas.
Pārlielupes un Miezītes bibliotēka
strādās otrdien, trešdien, ceturtdien,
piektdien no pulksten 10 līdz 18,
sestdien no pulksten 10 līdz 17, bet
svētdien un pirmdien tās būs slēgtas. Jāatgādina, ka mēneša pēdējā
piektdiena ir Spodrības diena, kad
visas bibliotēkas apmeklētājiem ir
slēgtas.
 Līdz 10. jūnijam pagarināts
tautas skaitīšanas termiņš – tautas skaitītāji iedzīvotājus, kuri
nav saskaitīti, aicina to izdarīt
pašiem klātienē vai elektroniski.
Jelgavas iedzīvotājiem klātienē
saskaitīties iespējams Pasta ielā
47, 219. kabinetā, darba dienās
no pulksten 9 līdz 17. Savukārt
elektronisko tautas skaitīšanas anketu iespējams aizpildīt mājas lapā
www.tautasskaitisana.lv.

Ritma Gaidamoviča

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Juri
Skrūzmani (dzimis 1943. gada 26.
decembrī) pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 110. kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību
ar Jura Skrūzmaņa īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem
un mantām. Ja minētajā termiņā Juris Skrūzmanis nepieteiksies, mantas
tiks iznīcinātas.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Latvijas Tehnoloģiskais centrs (LTC) projekta «InnoLaSME – koordinēti inovācijas atbalsta pakalpojumi MVU Latvijā» gaitā izstrādājis metodi, pēc kuras
uzņēmumam iespējams veikt inovācijas pašnovērtējumu. «Jelgavas Vēstnesis»
piedāvāja vairākiem Jelgavas ražošanas uzņēmumiem novērtēt savu inovāciju
līmeni. Lai gan testa rezultāti atšķiras, inovāciju līmenis tajos ir vienāds. Tāpēc
piedāvājam ne tikai testa atšifrējumu, bet arī pašu uzņēmēju viedokli par to,
kas tad ir galvenā vērtība uzņēmumā un uzņēmējdarbībā kopumā.
Šobrīd inovāciju testu izpildījuši ap 350 Latvijas uzņēmumu, bet lielākoties tas
noticis kāda konkrēta LTC pētījuma laikā. Kopējā aina nav pārāk spoža – lielākā
daļa uzņēmumu ir otrajā no četriem attīstības līmeņiem. «Ir, protams, uzņēmumi, kuriem interesē inovācijas, un viņi jau atrodas 3. vai pat 4. līmenī, tomēr
vairākums ir lejasgalā vai pa vidu,» tā LTC pārstāve Gundega Lapiņa. Viņasprāt,
uzņēmumi izvēlas izpildīt šo testu, jo tas ir vienkārši, ātri un uzreiz ir taustāms
rezultāts – var redzēt vājās un stiprās puses.
Šo testu var izpildīt ikviens uzņēmums, kam ir tāda vēlēšanās, sazinoties ar
LTC pārstāvi Agnesi Janovu pa tālruni 67558711 vai e-pastu: agnesej@edi.lv.
Rezultāti tiks izsūtīti elektroniski apmēram dienas laikā. Vismaz līdz projekta
beigām – 2012. gada jūnijā – testu iespējams izpildīt bez maksas.

ekonomika

Ceturtdiena, 2011. gada 2. jūnijs

Uzņēmēju pašvērtējums

«Eiropas nauda
aiziet birokrātijai»
Nikolajs
Dubovs,
Jelgavas
Mašīnbū
ves rūpnī
cas ražoša
nas direk
tors:
«Uzņēmumā nepārtraukti domājam, kā uzlabot savu produkciju, tomēr tajā pašā laikā nedrīkst
aizmirst, ka iekārtām un detaļām, ko
ražojam, jābūt ērtām un vienkāršām
gan pēc uzbūves, gan lietošanā. Tām
jābūt tādām, lai ar tām var nostrādāt
pēc iespējas ilgāk, maksimāli maz iejaucoties un remontējot. Strādājam šaura
profila jomā, tāpēc jāapmāca pašiem
savi cilvēki – ne tirgū, ne zinātniski pētnieciskajā sektorā šādi speciālisti nav
atrodami. Līdz ar to vienīgā sadarbība
zinātniskajā jomā, ja to tā var nosaukt,
ir ar mūsu pašu klientiem, kuri pasaka,
ko grib, kur lietos mūsu izgatavoto produktu, bet mēs domājam, kā to panākt,
uzlabot un tamlīdzīgi.
Tādos uzņēmumos kā Mašīnbūves
rūpnīca, kas saglabājušies no padomju
laikiem, darbojas naturālās saimniecības princips. Tas nozīmē, ka viss
tiek darīts uz vietas, kaut gan tas nav
pareizi – ir lietas un pakalpojumi, ko
izdevīgāk izmantot kā ārpakalpojumu.

Bet šie vecie, pamatīgie uzņēmumi nav
tam gatavi, nav gatavi mainīt organizācijas ražošanas kultūru, tehnoloģijas.
Tomēr viss jau mainās. Piemēram,
pirms trim gadiem likvidējām galvanizācijas nodaļu, kura bija nerentabla.
Vajadzēja turēt un apmācīt cilvēkus,
savulaik pat desmit, bet pēdējā laikā
vienu speciālistu un palīgus, bet pie
mūsu apjomiem tas neatmaksājās.
Šodien sadarbojamies ar Lietuvas firmu, un tas ir gan lēti, gan ātri – viņi
pasūtījumu var izpildīt nedēļas laikā,
un mūs tas apmierina. Domāju, arī to
var uzskatīt par inovāciju, kas vērsta
uz ražošanas attīstību.
Liels mīnuss ir pārlieku birokratizētā
Eiropas fondu apguve. Pirms desmit
gadiem izmantojām šo iespēju un piesaistījām līdzekļus, lai modernizētu gāzes
metāla griežamo iekārtu. Toreiz tas bija
viegli un ātri, turklāt pati projekta izstrāde praktiski neko nemaksāja. Pirms
diviem gadiem gribējām turpināt iesākto
tehnikas modernizāciju. Parēķinot visas
ar projekta izstrādi un sagatavošanu
saistītās izmaksas, secinājām, ka tas izmaksā tikpat, cik paņemt bankā kredītu
un atdot to kopā ar procentiem. Tiesa,
kredīts mums tobrīd nebija pa kabatai,
toties sapratām, ka Eiropas līdzekļi principā nekādu reālu atbalstu uzņēmējam
nedod, jo klapatu ir vairāk nekā reālais
ieguvums.»

«Inovatīvas idejas mūžs ir īss»
Aiva Frei
mane, šokolā
des apdrukas
darbnīcas
SIA «Arten
de» īpašnie
ce:
«Ideja par
šokolādes apdruku mums
radās 2008.
gadā, taču tā
joprojām ir uzskatāma par inovatīvu, jo ne
savu ideju, ne tehnoloģijas neesam pārdevuši. Jā, ir bijuši mēģinājumi Latvijā ražot
pakaļdarinājumus jeb aizvietotājpreces,
bet kvalitātes ziņā tās ne tuvu nestāv tam,
ko varam piedāvāt mēs. Tomēr jāatzīst,
ka ar inovatīvu ideju vien nepietiek – tādiem uzņēmumiem kā mēs, kas piedāvā
luksusa, nevis pirmās nepieciešamības
preci, ir īss mūžs, kādi gadi divi. Jo katra
jauna ideja prasa ne tikai resursus, bet arī
pircēju apmācību – neviens tāpat nesāks
pirkt jauno produktu, viņiem ir jāskaidro
un jāieinteresē, jāveido sajūtas par jauno
vēlmju nepieciešamību. Arī mēs bijām jauni un ļoti spītīgi attieksmē pret tirgu, bet
nu esam sapratuši, ka tā rīkoties nedrīkst.
Tāpēc pagaidām esam ieņēmuši nogaidošu
pozīciju un sekojam līdzi izmaiņām Latvijas ekonomikā un uzņēmējdarbības vidē,
bet, ja labāk nekļūs, iespējams, brauksim
prom paši un līdzi ņemsim arī savu ideju...
Jau tagad analizējam citus tirgus un citu
valstu politiku attiecībā uz uzņēmējdarbību, un varu teikt, ka, piemēram, Īrijā,
Dānijā, Lielbritānijā, dotē mazos uzņēmumus, kam ir inovatīvas idejas. Citās valstīs
jaunajiem uzņēmumiem pirmajā gadā nav

jāmaksā nodokļi, tiek piedāvātas apmācību
programmas un bezmaksas mentoringa
pakalpojumi. Tas nozīmē, ka jaunajam
uzņēmumam tiek piesaistīta valsts atbalsta programma un pirmos divus darbības
gadus palīdz: pārbauda bilanci, grāmatvedību, palīdz ar analītiskajām sistēmām,
reklāmas jomas atrašanu un tamlīdzīgi.
Tas ir abpusēji izdevīgi, jo uzņēmumam,
kura pārstāvis ir mentors, tiek piešķirti
nodokļu atvieglojumi. Latvijā mentorings
ir izkliedēts, nav sistēmisks, nav arī līdz galam definēti abu pušu ieguvumi un loma.
Jā, pastāv biznesa inkubatori, kas kā
atbalsts jaunajiem uzņēmumiem vērtējami pozitīvi. Jēga tam visam ir, jo šajos
inkubatoros jaunais uzņēmums iegūst
iespēju īrēt telpas par zemāku nomu
pirmos gadus un ne tikai. Tas ir reāls
atbalsts uzņēmumam no ekonomiskās
puses, arī papildu ieguvumi ir ne mazāk
svarīgi – infrastruktūra, reprezentablas
telpas, kanceleja, speciālistu konsultācijas un to pakalpojumi, informācijas pieejamība saistībā ar noteikto nozari. Mēs
izmantojām tikai biroja telpas un ar to
saistīto infrastruktūru, kā arī reklāmas
pakalpojumus, bet ražošanu inkubatorā
ierīkot nevarējām specifisko noteikumu
dēļ, jo Latvijā pārtikas nozarē prasības ir
krietni augstākas nekā citās valstīs – tas
nav slikti, bet jaunam uzņēmumam tas
ir pārlieku liels finansiālais slogs, kas
traucē normālu attīstību, pat gremdē.
Šeit ir arī vēl viena nianse – no jaunā
uzņēmēja pieprasa izpildīt šīs normas,
bet nesniedz konsultācijas par to, ko
tik tiešām būtu nepieciešams ievērot, jo
varbūt sākumposmā var nodrošināt tikai
minimālus apstākļus.»

SIA «OAK»
Jelgavas Mašīnbūves rūpnīca
«Artende»
Vidējais tehnoloģiski
orientēto uzņēmumu rādītājs

Kā liecina iegūtie rezultāti, visi trīs uzņēmumi – mēbeļu un matraču ražotājs SIA
«OAK» (67 punkti), metālapstrādes uzņēmums «Jelgavas Mašīnbūves rūpnīca» (70
punkti) un šokolādes apdrukas uzņēmums
SIA «Artende» (64 punkti) – ir C līmeņa
uzņēmumi. Tajos ir labi attīstīta nepieciešamības izjūta pēc tehnoloģijas pārmaiņām.
Šādi uzņēmumi ir spējīgi ieviest jaunus
projektus un pieņemt stratēģisku pieeju
nepārtrauktās inovācijas procesā. Viņiem
ir skaidras prioritātes – kas ir jāizdara, kad
un kurš to darīs –, ir stipras iekšējās spējas
gan tehniskajā, gan vadības jomā un
izmaiņas tiek īstenotas prasmīgi un ātri.
Šie uzņēmumi ir ieguvēji, jo tiem apzināti
attīstīts stratēģiskais pamats attiecībā uz
tehnoloģiju pētniecību, iegādi, ieviešanu
un uzlabošanu. Tomēr viņiem trūkst spēju
pārskatīt tirgu, izmantojot jaunās tehnoloģijas, vai radīt jaunas tirgus iespējas. Viņi
sacenšas esošās rūpniecības ietvaros un
var «aizķerties» lēnas attīstības sektorā, neskatoties uz efektīvo tehnoloģiju ieviešanu
konkrētajā rūpniecības nozarē. Dažkārt viņi
nav pārliecināti, kur un kā iegādāties jaunās
tehnoloģijas, ja tās neietilpst viņu darbības
vidē. Šiem uzņēmumiem piemīt stipras iekšējās iespējas un stratēģiskā domāšana par
tehnoloģijām, domājot gan par vidēji ilgu,
gan ilgāku laika posmu. Dažās jomās šie
uzņēmumi var atpalikt no starptautiskiem
nozares līderiem, taču viņiem ir spēcīgs
attīstības potenciāls.

1 – 100% nepiekrītu
2 – vairāk nepiekrītu nekā piekrītu

Inovācijas tests

3 – vairāk piekrītu nekā nepiekrītu
4 – 100% piekrītu

Apgalvojums

JMR

Jaunām tehnoloģijām ir atvēlēta liela loma uzņēmuma biznesa stratēģijā
Uzņēmums ir labi informēts par jaunām tehnoloģijām Eiropā un pasaulē
Ar esošajām tehnoloģijām uzņēmums ir konkurētspējīgs ES, Latvijas, NVS tirgū
Tehnoloģiju attīstība pasaulē nevar pārsteigt uzņēmumu nesagatavotu vai ietekmēt
tā darbu
Jaunas tehnoloģijas ir uzņēmuma stiprā puse
Uzņēmumam ir skaidri zināms, kuras tehnoloģijas jāiegādājas pašiem
Uzņēmuma vadība ir pietiekami kompetenta uzņēmuma mērķu sasniegšanai
Ir skaidri zināmas uzņēmuma galveno tehnoloģiju prioritātes
Ir izstrādāta/noteikta uzņēmuma tehnoloģiju vīzija
Uzņēmums zina, kā izvēlēties tam nepieciešamās tehnoloģijas
Uzņēmums zina, kur var atrast tam nepieciešamās tehnoloģijas
Uzņēmums vienmēr efektīvi iepērk tehnoloģijas
Uzņēmumam ir labi kontakti ar tehnoloģiju piegādātājiem
Uzņēmumā efektīvi strādā pētniecības un attīstības departaments un/vai inženieri
Uzņēmumā ir skaidri zināms, kā notiek un kā jāvada jaunu tehnoloģiju projekti
Ir izstrādāta efektīva sistēma, kā izvērtēt un izvēlēties jaunu tehnoloģiju projektus
Pēc katra tehnoloģiju projekta noslēguma notiek rūpīga analīze
Uzņēmuma darbinieki prot mācīties no katra tehnoloģiju projekta
Valsts politika iedrošina uzņēmumu investēt jaunās tehnoloģijās
Uzņēmums izmanto ārējos ekspertus tehnoloģiju audita veikšanā
Uzņēmums izmanto ārējos ekspertus jaunu tehnoloģiju attīstības jautājumu
risināšanā
Uzņēmums izmanto ārējo ekspertu palīdzību tehnoloģiju iekārtu ekspluatācijas
jautājumu risināšanā
Uzņēmums sadarbojas ar LR un/vai ES universitātēm vai inženieriem tehnoloģiju
attīstības jomā
Uzņēmums sadarbojas ar LR un/vai ES pētniecības institūtiem tehnoloģiju
attīstības jomā

«Artende» «OAK»
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«80% koksnes eksportē kā izejvielu»
Juris Gri
ķis, «Nakts
mēbeļu» un
matraču ra
žotāja SIA
«OAK» di
rektors:
«Vissāpīgākie jautājumi
mūsu nozarē
ir sadarbība ar zinātniekiem, ekspertiem
un valsts atbalsts. Kāpēc tā? Tāpēc, ka
man nav ne jausmas, ar ko nodarbojas, ko
ir izdomājuši, ko pēta Latvijas zinātnieki,
kuru darbs ir ļoti atrauts no ražošanas. Nespēju saprast, kas viņiem dod pasūtījumus
un finansējumu... Jā, ar vietējo Meža un
koksnes produktu pētniecības un attīstības
institūtu sadarbojamies, bet tur iespējams
notestēt tikai matračus – to esam darījuši
un saņēmuši atzinumu, ka mūsu produkts
atbilst visiem Eiropas standartiem. Bet,
kas attiecas uz mēbelēm, Latvijā neredzu
zinātnes un ražošanas sadarbības iespējas,
jo zinātne galvenokārt ir tendēta uz koka
pirmapstrādes, dēļu, pētniecību. Tas,
protams, ir likumsakarīgi, jo apmēram 80
procenti no visas Latvijā saražotās koksnes
aiziet eksportā kā pirmapstrādāts materiāls

vai granulas un tikai 20 procenti koksnes
padziļināti pārstrādā, radot produktus ar
augstu pievienoto vērtību. Par kādu sadarbību var runāt, ja, piemēram, mūsu šobrīd
inovatīvākā produkta – «Pils matraču»
– ražošanā no Latvijas iepērkam tikai koku
rāmjiem? Viena matrača izgatavošanai
nepieciešamas ap 30 komponentes, bet
Latvijā pieejama tikai viena – mums nav
ne stiepļu, ko vedam no Anglijas, ne diegu,
ko pērkam Vācijā, ne putu materiālu, ne
drānu, ne laku un krāsu.
Būsim godīgi – Latvija Eiropā kotējas
vidēji zemu un Eiropas tirgi no mums
negaida neko ar augstu pievienoto vērtību,
tikai izejvielas. Nesen pie manis viesojās
somu iepircējs – viņam interesē vai nu zema
cena, vai kaut kas unikāls. Jā, unikālu varu
piedāvāt, un tas viņu ieinteresēja. Pārsvarā
vietējie uzņēmumi ražo pēc ārzemju pasūtījuma – pēc viņu rasējumiem, tehnoloģijām
un par viņu noteikto cenu. Tur nevajag
pielietot zinātni.
Paši ražotāji ir aizņemti, nepārtraukti
cīnoties tirgos un ražošanas frontēs, tāpēc
viņiem neatliek ne laika, ne naudas, ko
ieguldīt pētniecībā, jaunu tehnoloģiju attīstībā, investīcijās. Arī valsts mūs presingo
ar nodokļiem, tādējādi palielinot resursu

– darbaspēka, elektrības, izejmateriālu
– izmaksas. Taču valsts varētu mums palīdzēt frontēs, kurās cīnāmies. Pirmkārt,
valstij ir jāsekmē vietējā ražošana ar dažādiem atvieglojumiem nodokļos. Otrkārt,
valdība varētu samazināt resursu cenas,
piemēram, izstrādājot nodokļu politiku,
kas dotu priekšrocības vietējiem ražotājiem. Treškārt, valsts ar savām neskaitāmajām institūcijām un ierēdņu pūļiem
varētu palīdzēt vest ārā mūsu produktus,
atbalstot dalību dažādās izstādēs. Šobrīd
uzņēmēji tajās nepiedalās, jo tas ir dārgi
– bez 50 tūkstošiem nemaz nav ko iesākt.
Labi, piemēram, pēdējā «World Expo»
Ķīnā bija ļoti laba platforma, lai sekmētu
Latvijas ārējo tirdzniecību, taču tās visas
nejēdzības, kas tur un ap to notika, vēlreiz
apliecināja mūsu valstsvīru nespēju domāt
un rīkoties tautsaimnieciski. Administrēt
Eiropas pabalstus taču ir daudz vienkāršāk
nekā sekmēt ieņēmumus no Latvijas preču
eksporta. Tā ir uz īstermiņa patēriņu balstīta, tuvredzīga politika, kas rezultātā ved
uz vietējās tautsaimniecības noplicināšanu
un ražošanas iznīcināšanu. Žēl, bet taisnība.
Tā tālāk nevar.»
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica

sports

Ceturtdiena, 2011. gada 2. jūnijs

Sporta servisa
centram – mājas lapa

Sporta servisa centra mājas lapā www.
sports.jelgava.lv apkopota informācija
par sporta bāzēm
pilsētā (nodarbošanās, adrese, kontaktinformācija), sporta
veidiem un vietām, kur ar tiem var nodarboties, sporta pasākumiem, kas notiks
pilsētā. Ir arī atsevišķa sadaļa par sportu
skolās. «Gribētos panākt, ka skolas te
ievieto informāciju arī par saviem sporta
pasākumiem, sasniegumiem, jo skolas jau
nav atrautas no pilsētas,» tā Sporta servisa
centra direktors Juris Kaminskis, piebilstot,
ka galvenais mērķis ir informēt par sporta
notikumiem un pasākumiem pilsētā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Startēs amatieru
futbola čempionāts

11. jūnijā sāksies Jelgavas pilsētas 2011.
gada atklātais futbola čempionāts 7 x 7,
ko organizē Zemgales Futbola centrs. Pieteikums jāiesniedz līdz 5. jūnijam sacensību
galvenajam tiesnesim Vasilijam Botošam
personīgi vai pa e-pastu: zemgalesfutbols@
lff.lv (tālrunis 28331381). Sacensībās var
piedalīties spēlētāji, kuri sasnieguši 16 gadu
vecumu un nav pieteikti Latvijas futbola
čempionāta virslīgā un 1. līgā. Maksimālais
spēlētāju skaits komandā ir 15. Dalības
maksa – 120 lati no komandas. Sacensības
notiks no 11. jūnija līdz 29. septembrim reizi
nedēļā ZOC sintētiskajā laukumā. Spēles
ilgums – 2 x 20 minūtes ar piecu minūšu
pārtraukumu. Papildu informācija mājas
lapā: www.zemgalesfutbols.lv.

Eiropā – labāko sešiniekā

Jelgavas basketbolisti izcīnījuši
6. vietu U-17 Eirolīgā. «Uzskatu,
ka nospēlējām
atbilstoši šī brīža
varēšanai – sestā vieta no 32 komandām ir
labs sasniegums,» tā treneris Pēteris Lagzdiņš. Pirmajā spēlē jelgavnieki pieveica
mājiniekus «Hito». Nākamajā – pusfinālā
– ar 10 punktiem zaudēja S.Marčuļona
basketbola skolas audzēkņiem. Kvalifikācijas cīņā spēlei par bronzas godalgām
mūsējie piekāpās BC «Lokomotiv/Kubanj»
un pēdējā spēlē – arī Klaipēdas komandai
ar sešiem punktiem. «Jā, varējām izcīnīt 5.
vietu, bet daži spēlētāji bija guvuši traumas un nespēlēja,» tā P.Lagzdiņš.

Izcīna «Tērvetes kausu»

Sieviešu hokeja turnīrā «Tērvetes kauss»
uzvarējusi Jelgavas komanda «Zemgale».
Pamatturnīrā hokejistes izcīnīja trīs uzvaras un piedzīvoja vienu zaudējumu. Ar 4:0
pieveikta Īrijas izlase «Ireland All Stars»,
ar 2:0 – Somijas «Karhu Kissat», ar 1:0
«bullīšos» – «Laima». Hokejistes piekāpās
«Sāgai» ar 1:2, bet, lai noteiktu uzvarētāju, bija nepieciešama pēcspēles metienu
sērija. Finālā mūsējās tikās ar «Laimu»
un arī šoreiz pretinieces pieveica «bullīšos» – 2:1.
Bronzas
medaļas
izcīnīja trešā Latvijas
komanda
«Sāga».

Pašvaldība izstājas no sporta klubiem, Amerikas latvieši
bet būtiskas pārmaiņas tas nesola
sportos kopā ar jelgavniekiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas domes sēdē pieņemts lēmums, ka pašvaldība izstājas no trīs sporta
klubu valdēm – sieviešu volejbola kluba «Jelgava/LU»,
basketbola kluba «Zemgale»
un futbola kluba «Jelgava».
Paši klubi lēš, ka šis lēmums
būtiskas izmaiņas gan nesola, jo uz pašvaldības atbalstu
tie tāpat varēs pretendēt.
Pašvaldības nostāja ir skaidra – pašvaldība var atbalstīt klubus, arī nebūdama
to dalībniece, un dalība sporta klubos un
to vadībā neietilpst pašvaldības funkcijās. «Mums pilsētā ir vairāk nekā 40
sporta klubu, un pašvaldība nevar būt
visu klubu valdēs. Tāpēc ir sadarbības
līgumi, kas ļauj atbalstīt klubus un to rīkotās aktivitātes,» skaidro Sporta servisa
centra direktors Juris Kaminskis. Viņš
norāda, ka atrašanās kluba valdē un ar
finansēm saistītu lēmumu pieņemšana
var izraisīt pat interešu konfliktu, kas nav
pieļaujams. Jāpiebilst, ka šajos trīs klubos
pašvaldība iestājās 2008. gadā, deleģējot
klubu valdēs savus pārstāvjus.
Klubu pārstāvji norāda, ka būšana
valdē nevienam neuzliek par pienākumu

ziedot līdzekļus kluba vajadzībām, un uzskata, ka šīs izmaiņas būtiski neietekmēs
klubu tālāko darbību. «Tas nozīmē, ka
biedrībā būs par vienu biedru mazāk. Bet,
ja paši mācēsim pierādīt, ka esam godīgi
un gribam strādāt, tāpat varēsim pretendēt uz pašvaldības, valsts un Eiropas
projektu finansējumu,» tā FK «Jelgava»
valdes priekšsēdētājs Ainārs Tamisārs.
Līdzīgi uzskata arī volejbola kluba «Jelgava/LU» prezidents Vladislavs Beitāns.
Viņš norāda, ka Jelgavas pašvaldības
galvenā funkcija klubā bija kontrolēt tās
piešķirto līdzekļu izlietojumu, bet tas ir
būtiski lielajos sporta klubos, kam budžets mērāms simtos tūkstošos latu.
Citādāka situācija ir BK «Zemgale»,
kas jau februārī paziņoja par finansiālo
krīzi un, lai spētu nospēlēt līdz sezonas
beigām, vispirms atbrīvoja viesspēlētājus, pēc tam pārskatīja arī pārējo basketbolistu atalgojumu. Sezonu klubs noslēdza Latvijas basketbola līgas 6. vietā un
Baltijas basketbola līgas izaicinājuma
kausa 5. vietā. Neoficiāla informācija
liecina, ka basketbola klubu gaida
nopietnas pārmaiņas. Ar kluba valdes
priekšsēdētāju Jāni Bacānu «Jelgavas
Vēstnesim» sazināties gan neizdevās.
Tomēr «Jelgavas Vēstnesis» sekos līdzi
kluba liktenim un tam, vai Jelgavā paliks augsta līmeņa basketbols.

 Ilze Knusle-Jankevica

Nākamnedēļ, 10. jūnijā,
Jelgavā ieradīsies Amerikas
Latviešu apvienības (ALA)
delegācija apmēram 50
cilvēku sastāvā, lai mūsu
pilsētā atpūstos, nodotos
sportiskām aktivitātēm un
pēc tam apceļotu Latviju.
Sporta servisa centra projektu vadītāja Guna Trukšāne
stāsta, ka interesantākās būs
ALA biedru volejbola un basketbola sacensības ar mūsu
sporta klubiem.

Delegācija ieradīsies pilsētā piektdien, bet sacensības notiks svētdien
un otrdien – 12. un 14. jūnijā –, kad
viesi mērosies spēkiem ar sieviešu volejbola komandu «Jelgava»,
Jelgavas novada vīriešu volejbola
komandu un pilsētas vīriešu basketbola komandu, kas nokomplektētas
speciāli šim pasākumam. Jāpiebilst,
ka visas aktivitātes notiks Zemgales
Olimpiskajā centrā. «Pirms sacensībām, svētdien pulksten 11, Zemgales
Olimpiskajā centrā notiks Latvijas
Sporta muzeja izstādes «Latvijas
sports laiku lokos» atklāšana. Tajā
BK «Zemgale» dibināts 1995.
būs informācija par Latvijas panākugadā, bet šobrīd kluba tālākā
miem lielajā sportā, starptautiskajā
pastāvēšana ir nopietni
arēnā,» tā G.Trukšāne. Sacensības
apdraudēta. Februārī klubs
sāksies pulksten 12. Ieeja uz spēlēm
paziņoja par finansiālo krīzi un būs bez maksas.
atlaida daļu spēlētāju, bet, lai
ALA pārstāvji Jelgavā viesojās jau
varētu nospēlēt līdz sezonas
pagājušā gada septembrī, kad ar Sporbeigām, piesaistīja sporta sko- ta servisa centru pārrunāja turpmāko
las audzēkņus. Jaunā sezona
sāksies rudenī, un sekosim
līdzi, vai tajā vietu atradīs arī
mūsu basketbola klubs.
Foto: Ivars Veiliņš

Aicinām pievienoties mūsu komandai

Algu grāmatvedi (darba vieta – Dobele)
Darba pienākumi:
• darba samaksas un citu darbiniekiem veicamo izmaksu aprēķinu un grāmatojumu veikšana;
• darba samaksas pareiza nodokļu aprēķināšana;
• atskaišu sagatavošana valsts institūcijām;
• ar darba samaksu saistītu atskaišu sagatavošana uzņēmuma vadībai.
Prasības:
• vēlama augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai grāmatvedībā;
• ļoti labas latviešu valodas zināšanas, krievu un angļu valodas zināšanas labā sarunvalodas līmenī;
• vismaz 2 gadu pieredze algu aprēķināšanā;
• saistošo LR normatīvo aktu pārzināšana;
• labas iemaņas darbā ar datoru («MS Office», grāmatvedības uzskaites programmām);
• precizitāte, patstāvība, augsta atbildības sajūta, spēja strādāt dinamiskā vidē.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• profesionālās izaugsmes iespējas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• interesantu darbu augošā uzņēmumā.
Savu CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi: kristine@eastmetal.lv.

Mācību centrs «AUSTRUMI» piedāvā strādājošām un pašnodarbinātām personām
iespēju mācīties, izmantojot ESF projekta
«Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām
personām» finansējumu.

Profesionālās pilnveides
160 st. programmas:
•
•
•
•

angļu valoda;
tekstilapgleznošana;
mārketinga komunikācija;
datoru lietošana.

Raiņa iela 28, Jelgava. Tālrunis 63025058,
28601555.

Bērnu un jauniešu vasaras
piedzīvojumu un atpūtas nometnes
«Zemūdens valstība»
Diennakts nometne «Be active! Be positive!» – no
27.06.2011 līdz 04.07.2011. bērniem no 11 līdz 15
gadiem.
Diennakts nometne «Darbi un nedarbi» – no 25.07.2011.
līdz 01.08.2011. – bērniem no 7 līdz 11 gadiem.
Nometnes notiek brīvdienu mājā
Ānes muižā Ozolnieku novadā.
Pieteikšanās un sīkāka informācija – pie nometnes
organizētājas un vadītājas Zandas Lambas. Tālrunis
26567439, e-pasts: zandalamba@inbox.lv.

Sporta pasākumi
 2. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensību «Alnis 2011» 8. kārta (Ložmetējkalnā).
 3. jūnijā pulksten 16 – LČ futbolā U-16
grupā (ZOC).
 4. jūnijā pulksten 16 – 1. līgas futbola
čempionāts: FK «Jelgava 2» – JPFC «Spartaks» (ZOC).
 7. jūnijā pulksten 10 – Zemgales
bērnu čempionāts futbolā (ZOC).

Salons «Dīva»
piedāvā

sauso aparāta pedikīru.
Pieraksts pa tālruni
29595839, 63011722.
Adrese: Pumpura iela 2, RAF.

Jelgavas 1. speciālā
internātpamatskola
sadarbību un nolēma jaunuzceltajā
Zemgales Olimpiskajā centrā sarīkot
Jelgavā, Institūta ielā 4, turpina
izglītojamo ar fiziskās attīstības
sporta spēļu turnīru. Sporta aktivitātraucējumiem uzņemšanu 1. klasē
tes mīsies ar ekskursijām pa pilsētu
2011./2012. m.g.
un Zemgali, bet pēc spēļu noslēgšanās
Uzziņas
par nepieciešamajiem
ALA delegācija dosies uz Tukumu.
dokumentiem un pierakstu uz komisiju –
G.Trukšāne norāda, ka šis pilsētas
pa tālruni 67212227 (Valsts pedagoģiskisporta dzīvē ir nozīmīgs notikums,
medicīniskās komisijas sekretāre).
šoreiz gan tāpēc, ka stiprina draudzīgās saites starp abām organizācijām Meklē darbu
un varēs kalpot kā pamats turpmākai sadarbībai. «Tās būs draudzības Kvalificēts santehniķis. Tālrunis 29681585.
spēles, un čempioni šoreiz netiks Veicu dažādus celtniecības darbus. Mūrēju
noskaidroti,» viņa piebilst.
un remontēju kamīnus. Tālrunis 29674324.

Amerikas Latviešu apvienības
(ALA) sacensību kalendārs

Elektriķis. Veicu jebkurus darbus saistībā ar
elektrību. Tālrunis 28342767.

12. jūnijs

Autovadītājs (38) ar B, C profesionālajām
D1 un auto elektrokrāvēja tiesībām. Izglītība – vidējā tehniskā, 2. kategorijas latviešu
valodas zināšanas. Tālrunis 29528681.

Pulksten 11 – Latvijas Sporta muzeja
izstādes «Latvijas sports laiku lokos»
atklāšana
Pulksten 12 – sieviešu volejbola spēle
ALA : VK «Jelgava»

Veicu visu veidu remontdarbus.
Tālrunis 29987357.

Pulksten 14 – vīriešu volejbola spēle ALA :
Jelgavas novada volejbola komanda

Apdares darbu veicējs. Kvalitatīvi veicu
visu veidu remontdarbus. Apdares darbi,
elektroinstalācija, santehnika. No 0 līdz
atslēgai. Tālrunis 28861525.

Pulksten 16 – vīriešu basketbola spēle ALA :
Jelgavas vīriešu basketbola komanda

Divi jauni vīrieši meklē jebkādu darbu. Izskatīs visus piedāvājumus. Tālrunis 28866836.

14. jūnijs

Sieviete (60) – auklītes, mājkalpotājas vai
vecu cilvēku aprūpē. Tālrunis 29788771.

Pulksten 12 – sieviešu volejbola spēle
ALA : VK «Jelgava»
Pulksten 14 – vīriešu volejbola spēle ALA :
Jelgavas novada volejbola komanda
Pulksten 16 – vīriešu basketbola spēle
ALA : Jelgavas vīriešu basketbola komanda

Jelgavas 1. ģimnāzija

2011./2012. mācību gadā uzņems skolēnus 7., 10.
klasē un brīvajās vietās pārējās klašu grupās.
7. klašu skolēnu uzņemšana – no 1. jūnija skolas
kancelejā.

SIA «East Metal» ir ārzemju kapitāla metālapstrādes uzņēmums, kas dibināts 1997. gadā.
Uzņēmums sniedz ārpakalpojumus metālapstrādes jomā - pēc pasūtītāja skicēm vai
rasējumiem izgatavojam nestandarta konstrukcijas.
Uzņēmuma galvenā ražotne atrodas Dobelē. 2006. gada jūnijā tika atvērta struktūrvienība
Daugavpilī. Kopā abās ražotnēs nodarbināti vairāk nekā 380 strādājošo.
14 gadu laikā uzņēmumam ir izdevies iekarot pasūtītāju uzticību ar ražojumu nemainīgo
kvalitāti un piegādes termiņu ievērošanu.
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10. klašu uzņemšanas komisijas darba laiki:
13. – 14. jūnijā – no plkst.9 līdz 15;
15. – 17. jūnijā – no plkst.9 līdz 12.
Komisijas strādās 119. kabinetā.
10. klašu skolēniem tiek piedāvāts daudzveidīgs vispārējās vidējās izglītības programmu klāsts:
1. Vispārizglītojošā virziena programma, kurā skolēni apgūst pilnu fizikas, ķīmijas, bioloģijas kursu, mājsaimniecību
vai 3. svešvalodu;
2. Humanitārā un sociālā virziena programma, kurā ir iespēja padziļināti mācīties angļu valodu, latviešu literatūru.
Šīs programmas skolēni apgūst 3. svešvalodu (krievu vai
vācu), filozofiju, psiholoģiju, ētiku, dabaszinību kursu;
3. Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma ar plašām stundu plānu variācijas iespējām:
3.1. matemātikas novirziens – padziļināti tiek piedāvāta
matemātika, fizika, skolēni mācās programmēšanu,
informātiku;
3.2. inženierzinātņu novirziens – skolēniem iespēja mācīties tehnisko grafiku, ievadu inženierzinātnēs, datorizēto
projektēšanu, padziļināta fizikas, matemātikas apguve;
3.3. JAUNUMS 2011./2012. m.g. – informācijas tehnoloģiju
novirziens, kurā skolēni mācīsies informātiku, programmēšanu, lietojumprogrammatūru, padziļināti – fiziku.
Inženierzinātņu un IT novirziena realizācija skolā notiek
sadarbībā ar LLU Tehnisko un IT fakultāti, nodrošinot
šo klašu beidzējiem atvieglojumus, mācoties minētajās
fakultātēs.
Informācija – skolas mājas lapā www.1gim.jelgava.lv, pa
tālruni 63020277, 63045548.

Piedāvā darbu
SIA «Delanas» aicina darbā virtuves
strādnieci(-ku) ar darba pieredzi. Vēlamās
prasības: spēja strādāt aktīvi, augsta atbildības sajūta, prasme strādāt komandā, bez
kaitīgiem ieradumiem (t.sk. smēķēšanas).
Tālrunis 27104038, e-pasts: gbs@inbox.lv.

Pērk
Pērku gleznas, porcelāna figūras, dekoratīvos šķīvjus, vāzes un sudraba, zelta
monētas. T. 27166669.
Firma pērk cirsmas, meža īpašumus.
Samaksa tūlītēja. T.20371498, 26596934.

Dažādi
Kravu pārvadājumi un autoevakuācija.
T. 25904905.
Diplomēta astroloģe ar pieredzi. Irita
Krūmiņa palīdzēs risināt dzīves problēmas.
Taro kārtis. T. 26138578

Līdzjūtība
Tavs mūžs kā ābeļu dārzs
Paliks tiem, kas tālāk iet.
/J.Rūsiņš/
Izsakām līdzjūtību Veronikai Protasovai
un viņas tuviniekiem, no tēva uz mūžu
atvadoties.
ABLV Bank, AS, kolēģi

Aizsaulē aizgājuši
VOLDEMĀRS STRUPIS (dz. 1926. g.)
VALIJA ANUZE (dz. 1932. g.)
VERONIKA MANDROVICKIENE (dz. 1928. g.)
EDGARS BRUNO KLUBURS (dz. 1933. g.)
LARISA ČUBANOVA (dz. 1947. g.)
BIRUTA BIEZĀ (dz. 1944. g.)
OJĀRS MAJORS (dz. 1932. g.)
EDVĪNS TRĒDE (dz. 1960. g.)
EMĪLIJA MEIJA (dz. 1916. g.).
Izvadīšana 02.06. plkst.13 Baložu kapsētā.
ANATOLIJS ANDRIANOVS (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 03.06. plkst.12 Bērzu kapsētā.
TATJANA FJODOROVA (dz. 1924. g.).
Izvadīšana 02.06. plkst.15 Bērzu kapsētā.
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6. jūnijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1214.sērija.
9.25 «Četri gadalaiki. Vasara». Drāma. 2008.g. 1.filma.
11.05 «Es – savai zemītei».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Discovery atlants: Dienvidāfrika».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.35 «Šeit un tagad».*
15.00 «Gavilējiet, debesis! Rihards Dubra». Dokumentāla filma.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Surikātu raibā dzīve 2».
Dokumentālu filmu seriāls. 22.sērija.
16.10 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas seriāls. 26.(noslēguma) sērija.
16.37 «Bērnu stāsti».*
17.03 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1214.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 7.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 44.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.25 «Skats no malas».*

LTV7
7.35 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 332.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 22.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 141. un 142.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 49.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 2006.gada Grand Prix izcīņa spīdvejā Daugavpilī.
2006.g. 9.septembris.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 22.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 141.sērija.
17.05 «Troksnis».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.) Seriāls. 332.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 6.sērija.
20.55 «Joka pēc». Seriāls. 142.sērija.
21.25 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 18.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 49.sērija.
22.55 «D’Artanjans un trīs musketieri».
Piedzīvojumu filma. 2005.g. 1.sērija.
0.35 «Troksnis».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 30.sērija.
10.05 «Vasaras guvums». Sporta komēdija jauniešiem. 2001.g.
12.05 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.45 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
13.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 130.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 19.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 1.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 67.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 68.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Nāvējošais ierocis». Spraiga sižeta filma. 1987.g.
23.30 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 9.sērija.
0.40 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 18.sērija.
1.35 LNT ziņu Top 10.*
2.25 «Viss ir izgaismots». ASV drāma. 2005.g.
4.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 67. un 68.sērija.

TV3
5.00 «Kibersieviete». 6.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 18.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 3.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 6.sērija.
7.20 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 26.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 9.sērija.
8.05 «Simpsoni 20». Anim. ser. 12. un 13.sērija.
9.00 «Iepirkšanās rokenrols».
9.30 «Garšu laboratorija».
10.15 «Māmiņu klubs».
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 27.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 105.–107.sērija.
14.00 «Kobra 13». Seriāls. 5.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 98.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 80.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle». Seriāls. 14. un 15.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 364.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 30.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 3.sērija.
23.00 «Vīrietis uz paklāja». Sarunu šovs.

23.40 «Nekā personīga».
0.35 «Taras piecas personības 2». ASV seriāls. 24.sērija.
1.15 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 223.sērija.
2.10 «Karstās ziņas». Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.00 «Kobra 13». Seriāls. 5.sērija.
3.50 «Kibersieviete». Seriāls. 6.sērija.
4.35 «Nakts joki».

7. jūnijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1215.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 44.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.05 «Taksiste». Daudzsēriju komēdija. 2004.g. 1.sērija.
12.55 Projekts «Vizuālā Latvija». Jūrkalnes pagasts.*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Viss notiek».*
14.00 «Latvija var!»*
14.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 22.sērija.
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 1.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1215.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 8.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 45.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «...Un Igarka (Cerība un Taurenis)».
Latvijas dokumentāla filma. 2008.g.
23.00 «Naudas zīmes».
23.15 «Nakts ziņas».
23.30 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
sociālantropologs Klāvs Sedlenieks. Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 19.sērija.
9.45 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 333.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 23.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 143. un 144.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 50.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Grand Prix izcīņa spīdvejā Daugavpilī. 2007.g.
25.septembris.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 23.sērija.
16.35 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 144.sērija.
17.05 «Troksnis».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.) Seriāls. 333.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.05 «Stāsts par Mežonīgajiem Rietumiem». Dokumentāla filma.
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 50.sērija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Motociklisti».*
23.35 «Troksnis».*
0.35 «Joka pēc». Seriāls. 143.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 31.sērija.
10.05 «Burve Ella». ASV fantāzijas komēdija. 2004.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 7.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 131.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 20.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 2.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 69.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 70.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mīlestība pēdējā minūtē». Melodrāma. 2003.g.
23.00 «Agata Kristi: Mirušā vīra kļūda». Detektīvfilma. 1986.g.
1.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 19.sērija.
1.50 «Nāvējošais ierocis». Spraiga sižeta filma. 1987.g.
3.40 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 9.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 69. un 70.sērija.

TV3
5.00 «Kibersieviete». 7.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 19.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 4.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 7.sērija.
7.20 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 27.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 10.sērija.
8.05 «Simpsoni 20». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
9.00 «Trakais pērtiķēns». Kanādas ģim. komēdija. 2003.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 28.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 108.–110.sērija.
14.00 «Kobra 13». Seriāls. 6.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 99.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 81.sērija.

tv programma
18.05 «Mana mīļā aukle». Komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 365.sērija.
21.00 «Melu teorija 2». ASV seriāls. 22.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». ASV seriāls. 3.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». ASV seriāls. 15.sērija.
24.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 224.sērija.
1.00 «Nozieguma skelets 3». Seriāls. 58.sērija.
1.50 «Kobra 13». Seriāls. 6.sērija.
2.45 «Kibersieviete». Seriāls. 7.sērija.
3.25 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 19.sērija.
4.15 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 99.sērija.

8. jūnijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1216.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 45.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Jauna nedēļa».*
11.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.50 «100. panta preses klubs».*
13.05 Projekts «Vizuālā Latvija». Vecpiebalga – Staburags.*
13.20 «Latvijas dabas un mūzikas pērles». Daugavas loki.*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.45 «Naudas zīmes».*
14.00 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
15.05 «Kopā» (ar subt.).*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Avārijas brigāde. Lidosta».*
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 2.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1216.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 9.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 46.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Troksnis».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 334.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 24.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 145. un 146.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 51.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Grand Prix izcīņa spīdvejā Kārdifā. 2008.g. 29.jūnijs.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 24.sērija.
16.35 «Joka pēc». Seriāls. 145.sērija.
17.05 «Troksnis».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.) Seriāls. 334.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Eiropas meistarsacīkšu rokasbumbā atlases spēle.
Latvija – Islande.
21.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.40 «Ātruma cilts».
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 51.sērija.
22.55 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 11.sērija.
0.05 «Troksnis».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 32.sērija.
10.05 «Raganas». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1990.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 8.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 132.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 21.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 3.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 71.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 72.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 22.sērija.
23.00 «Atmaksa». ASV trilleris. 1999.g.
1.05 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 20.sērija.
1.55 «Agata Kristi: Mirušā vīra kļūda». Detektīvfilma. 1986.g.
3.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 71. un 72.sērija.

TV3
5.00 «Kibersieviete». 8.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 20.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 5.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 8.sērija.
7.20 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 28.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 11.sērija.
8.05 «Simpsoni 20». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
9.00 «Badijs spēlē beisbolu». Ģim. f. 2002.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 29.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 2. jūnijs
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 111.–113.sērija.
14.00 «Kobra 13». Seriāls. 7.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 100.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 82.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle». Komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 366.sērija.
21.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
22.05 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi»
(ar subt.). Krievijas detektīvfilma. 1980.g.
23.35 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
0.35 «Nacionālās drošības aģents 6». Seriāls. 9.sērija.
1.35 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 3.sērija.
2.25 «Kobra 13». Seriāls. 7.sērija.
3.15 «Kibersieviete». Seriāls. 8.sērija.
4.00 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Real. šovs. 20.sērija.
4.45 «Nakts joki».

9. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1217.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 46.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Meža stāsti. Vabole». Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
15.00 «Vertikāe».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 1. un 2.sērija.
16.16 «Dabas grāmata».*
16.46 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1217.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 10.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 47.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Atklātā ceturtdiena».
22.00 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 15.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
sociālantropologs Klāvs Sedlenieks. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

7.20 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 29.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 12.sērija.
8.05 «Simpsoni 20». Anim. ser. 17. un 18.sēr.
9.00 «Holivudas safari». ASV ģim. komēdija. 1997.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 30.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 114.–116.sērija.
14.00 «Kobra 13». Seriāls. 8.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 101.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 83.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle». Komēdijseriāls. 20. un 21.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 367.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 20.sērija.
22.00 «Ārpus uztveres zonas».
ASV un Polijas spraiga sižeta drāma. 2004.g.
23.40 «Dubultspēle 7». ASV seriāls. 7.sērija.
0.50 «Mandžūru kandidāts». ASV trilleris. 2004.g.
3.05 «Kobra 13». Seriāls. 8.sērija.
4.00 «Vai gribi precēt manu tēti?» Real. šovs. 1.sērija.
4.40 «Nakts joki».

10. jūnijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists 4». Vācijas seriāls. 12.sērija.
9.25 «Būt mīlētai». LTV seriāls. 47.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Goda lieta». Seriāls. 19.sērija.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.45 «Atklātā ceturtdiena».*
14.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 3. un 4.sērija.
16.15 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 38.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Midsomeras slepkavības».
Detektīvseriāls. 4.sērija.
0.10 «Nakts ziņas».
0.25 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 15.sērija.

LTV7

LTV7

7.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Troksnis».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 335.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 25.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 147. un 148.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 52.sērija.
13.20 «Joka pēc». Seriāls. 146.sērija.
13.50 Grand Prix izcīņa spīdvejā Prāgā. 2008.g. 2.augusts.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 25.sērija.
16.35 «Joka pēc». Seriāls. 147.sērija.
17.05 «Troksnis».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.) Seriāls. 335.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm. Latvija – Anglija.
21.30 «Ar makšķeri».
22.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 52.sērija.
22.55 Spēkavīru sacensības «2010 World’s Strongest Man».
23.55 «Zebra».*
0.10 «Troksnis».*

7.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
8.55 «Troksnis».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 336.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 26.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 149. un 150.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 53.sērija.
13.20 «Joka pēc». Seriāls. 148.sērija.
13.50 Grand Prix izcīņa spīdvejā Daugavpilī. 2008.g.
30.augusts.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 26.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 149.sērija.
17.05 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.) Seriāls. 336.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 3.sērija.
20.55 «Zveja» (ar subt.).
21.25 «Motociklisti».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 53.sērija.
22.55 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Seriāls. 13. un 14.sērija.
0.35 «Joka pēc». Seriāls. 150.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 33.sērija.
10.05 «Skubijs Dū un Lohnesa briesmonis».
ASV animācijas filma. 2004.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 9.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 133.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 22.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 4.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 73.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 74.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 27.sērija.
22.05 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
23.10 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.
0.15 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 19.sērija.
1.10 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 21.sērija.
2.00 «Atmaksa». ASV trilleris. 1999.g.
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 73. un 74.sērija.

TV3
5.00 «Blēži 2». 14.sērija.
5.45 «Vai gribi precēt manu tēti?» Real. šovs. 1.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 6.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 9.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 34.sērija.
10.05 «Vismeklētākais Malibu». Kriminālkomēdija. 2003.g.
12.05 «120 stundu». Piedzīvojumu šovs.*
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 134.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 14.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 23.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 5.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 75.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 76.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Policijas akadēmija 5». Piedzīvojumu komēdija. 1988.g.
23.00 «Veiksmes kareivji». Spraiga sižeta filma. 1994.g.
1.05 «Vientuļās sirdis». ASV krimināldrāma. 2006.g.
2.55 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
3.45 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 27.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 75. un 76.sērija.

TV3
5.00 «Blēži 2». 15.sērija.
5.45 «Vai gribi precēt manu tēti?» Real. šovs. 2.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 7.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 10.sērija.
7.20 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 30.sērija.

TV programma

Ceturtdiena, 2011. gada 2. jūnijs
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 13.sērija.
8.05 «Simpsoni 20». Anim. ser. 19. un 20.sēr.
9.00 «Princešu aizsardzības programma». Komēdija. 2009.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 31.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 117.–119.sērija.
14.00 «Kobra 13». Seriāls. 9.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 102.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 84.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle». Komēdijseriāls. 22. un 23.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 368.sērija.
21.00 «Ducis ir lētāk 2». Komēdija. 2005.g.
23.00 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
0.55 «Klausoties klusumā» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
2.45 «Kobra 13». Seriāls. 9.sērija.
3.35 «Blēži 2». Seriāls. 15.sērija.
4.15 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 102.sērija.

11. jūnijs, sestdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 85. un 86.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 1. un 2.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata». Latvijas zaļākā pilsēta Rīga.
Jaunumi Kalvenes zoodārzā.
10.00 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Sveika, Robij!» Seriāls. 35. un 36.sērija.
12.55 X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki.
Tautas mūzikas koncerts Saule sēja sidrabiņu.*
14.50 “Es aiziet nevaru…” V.Belševicai – 80.*
15.50 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.45 «Meža stāsti. Vabole». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subtitriem).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Rīgas un Pils ielas Alūksnē.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Hitlers, ļaunuma dzimšana». Drāma. 2003.g. 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.10 «Hitlers, ļaunuma dzimšana». Drāma. 2003.g. 2.sērija.

LTV7
7.50 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».

TRAKTORTEHNIKAS
KURSI
Kategorijas, kurās apmācām:

A Traktori, komunālā pašgājē-

ja traktortehnika un universālās
pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz
7500 kg

B Visi traktori, komunālā pašgājēja traktortehnika, buldozeri un
universālās pašgājējmašīnas

C
D
E
F

Ekskavatori un pašgājēji iekrāvēji
Kombaini
Autogreideri

Meža izstrādes un kopšanas
mašīnas

G Ceļu būves mašīnas
Kursu sākums 16. jūnijā
Mob.t. 26670888
Fakss 67552531
E-pasts: jelgava@mcliepa.lv

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Viss tevis dēļ, Vika!» (ar subt.).
Daudzsēriju melodrāma. 2011.g. 3. un 4.sērija.
13.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Kopenhāgenā. 2009.g.
13.jūnijs.*
16.00 Spēkavīru sacensības
«2010 World’s Strongest Man».*
17.00 Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm. Latvija
– Slovākija.
19.05 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 1.sērija.
19.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 2.sērija
20.00 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.00 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti».
3.sērija.
21.55 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
22.00 «Prezidenta sargs 2. Epicentrs».
Spraiga sižeta filma. 2002.g.
23.35 «La Nouba: Dzīves svinēšana».
Saules cirka izrāde.*

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
6.45 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.10 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 16.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 6.sērija.
11.00 «Multeņu sazvērestība». ASV ģimenes filma. 2006.g.
12.35 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 3.sērija.
13.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.20 «Avalonas miglāji». Čehijas, Vācijas un ASV fantāzijas filma. 2001.g. 3. un 4.sērija.
16.20 «Mežrožu ieleja. Jūtu pārbaude».
Vācijas un Kanādas melodrāma. 2008.g.
18.15 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.
19.00 «Komisārs Reksis 9».
Vācijas, Austrijas un Itālijas seriāls. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «120 stundu». Piedzīvojumu šovs.
21.35 «Hanija». ASV muzikāla drāma. 2003.g.
23.35 «Naktis bugi stilā». ASV drāma. 1997.g.

2.25 «Veiksmes kareivji».
ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
4.05 «Policijas akadēmija 5».
Piedzīvojumu komēdija. 1988.g.
5.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Blēži 2». 16.sērija.
5.45 «Vai gribi precēt manu tēti?» Real. šovs. 3.sērija.
6.30 «Paldies par pirkumu! 2». 5.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 14.sērija.
7.20 «Bakugani». Anim. ser. 12.sērija.
7.45 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 8. un 9.sērija.
8.45 «Mūmija». Anim. ser. 7.sērija.
9.05 «Simpsoni 17». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
10.00 «Esi gardēdis».
10.35 «Dinozauru mednieki 3». 2.sērija.
11.35 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Vīrietis uz paklāja».*
13.50 «Greizais spogulis» (ar subt.). Krievijas humora šovs.*
15.40 «Ducis ir lētāk 2». Komēdija. 2005.g.
17.45 «Spēlē kā Maikls». ASV komēdija. 2002.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Vidusskolas mūzikls 2». ASV mūzikls. 2007.g.
22.35 «Tomasa Krauna afēra». ASV kriminālkomēdija. 1999.g.
1.00 «Nāvējošais vilnis». ASV un Kanādas spriedzes
filma. 2007.g. 1. un 2.sērija.
4.15 «Blēži 2». Seriāls. 16.sērija.

12. jūnijs, svētdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 87. un 88.sērija.
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 3. un 4.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Zaķīšu piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 38.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 23.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve 2».
Dokumentālu filmu seriāls. 23.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Florida». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.30 «Pēdējā relikvija». Romantiska drāma. 1971.g.
17.10 «Latvijas dabas un mūzikas pērles». Gaujas senleja.*
17.15 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Engure.*
17.20 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Ventspils.*
17.25 «Izvēlies zaļi!» Māja no salmiem.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».

18.20 «Province». “Tempļa vīrs”. Latvijā šogad atkal ir
kāda skumja apaļā jubileja.
18.50 «Četri gadalaiki. Rudens». Drāma. 2008.g. 2.filma.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Margo». Lielbritānijas biogrāfiska drāma. 2009.g.
23.15 «Nakts ziņas».
23.25 «Laiks vīriem?»*
23.55 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 4.sērija.

LTV7
7.50 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «La Nouba: Dzīves svinēšana». Saules cirka izrāde.*
13.45 Grand Prix izcīņa spīdvejā Kārdifā. 2009.g. 27.jūnijs.*
15.45 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
16.45 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
16.50 «Viss tevis dēļ, Vika!» (ar subt.). Krievijas daudzsēriju melodrāma. 2011.g. 3. un 4.sērija.
18.30 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 1.sērija. Havaju salās
atrodas mūsu planētas pieci visaktīvākie vulkāni .
Franču vulkanologs no Kilauea vulkāna lavas ezera puses dodas izpētīt vulkānu. Tur temperatūra
sasniedz 1250 grādus.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Seriāls. 13. un 14.sērija.
21.10 «Pēdējais liecinieks». Vācijas kriminālseriāls.
19.sērija. Padomnieka Imhofa šoferim ceļā uz
darbu pēkšņi sākas stipras sāpes. Pēc brīža
kļūst slikti arī padomniekam. Notiek avārija,
kurā šoferis iet bojā, bet Imhofu izdodas glābt.
Dakteri Kolmāru satrauc savādie simptomi.
Komisārs Džo Hofers ar nepatiku noskatās,
kā notikuma izmeklēšanā iesaistās arī Valsts
drošības dienests.
22.05 «D’Artanjans un trīs musketieri».
Francijas, Kanādas, Lielbritānijas un Čehijas
piedzīvojumu filma. 2005.g. 2.sērija.
23.45 «Prezidenta sargs 2. Epicentrs».
ASV spraiga sižeta filma. 2002.g.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
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6.35 «Kāpēc tā gadījās».
ASV dokumentāla programma. 26.sērija.
7.05 «Pīle Dodžers». ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
7.25 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.35 «Dabas stihiju varā».
ASV dokumentāla programma. 7. un 8.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Neparastie suņi».
Lielbritānijas dok. f. 13.sērija.
11.10 «Gremlini 2». ASV šausmu komēdija. 1990.g.
13.25 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
13.35 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.*
14.35 «Mentālists». ASV seriāls. 4.sērija.
15.30 «Nelūgtie viesi». ASV komēdija. 2005.g.
18.05 «Mājokļa jautājums».*
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Jaunā pasaule».
ASV un Lielbritānijas biogrāfiska drāma. 2005.g.
23.25 «Pagātnes nasta».
Kanādas, Honkongas un Lielbritānijas trilleris.
2003.g.
1.15 «Hanija». ASV muzikāla drāma. 2003.g.
2.55 «Naktis bugi stilā». ASV drāma. 1997.g.
5.20 «Avalonas miglāji».
Čehijas, Vācijas un ASV fantāzijas filma. 3. un
4.sērija.

TV3
5.00 «Blēži 2». 17.sērija.
5.45 «Vai gribi precēt manu tēti?» Real. šovs. 4.sērija.
6.30 «Paldies par pirkumu! 2». 6.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 15.sērija.
7.25 «Bakugani». Anim. ser. 13.sērija.
7.50 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2».
Anim. ser. 10. un 11.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Dejo ar zvaigzni 3». 2.raidījums.
14.40 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
16.10 «Tomasa Krauna afēra».
ASV kriminālkomēdija. 1999.g.
18.30 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «xXx». ASV spraiga sižeta filma. 2002.g.
23.25 F-1: Kanādas Grand Prix izcīņa.
2.05 «Aplis 2». ASV šausmu trilleris. 2005.g.
3.50 «Blēži 2». Seriāls. 17.sērija.
4.35 «Nakts joki».

Jelgavas Mākslas skolā

SIA «Mītavas elektra»
PII «Varavīksne»

Vasaras brīvdienās tiek organizētas
nodarbības zīmēšanā, gleznošanā un
kompozīcijā bērniem vecuma grupās
no 7 līdz 9 gadiem
un no 9 līdz 12 gadiem.
Pieteikšanās nodarbībām – 4.
un 11. jūnijā pulksten 10
Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2
vai pa tālruni 26173276 pie skolotājas
Kristīnas Landau-Junkeres.

Uzņemam bērnus no 1 gada vecuma!
Mūsu pieredzējušie pedagogi rūpējas par bērniem no viena gada vecuma. Un mums ir ļoti elastīga mācību
maksa! Gaidām ciemos!
Tālrunis 63021000, 27221402.
Adrese: Vaļņu iela 6, Jelgava.

KURSI
Piedāvājam šāda veida apmācību Jelgavā:
• Motorzāģa un krūmgriezēja operators;
• Hidroceltņa (FISKARS) operators;
• Autoiekrāvējs/Elektroiekrāvējs.
Veicam arī izbraukuma apmācību
(grupām, sākot no 5 cilvēkiem).
Apliecībām iespējams arī notariālais
tulkojums, ar kuru apliecības derīgas
darbam Eiropā.
Tel: 26670888; fakss: 6755253;
www.mcliepa.lv

Jelgavas pilsētas dome lūdz pieteikties personas, kuru manta atrodas bijušā lidlauka teritorijā
Jelgavā, Meiju ceļā 66 (turpmāk – teritorija).
Pieteikumi iesniedzami līdz 2011. gada 10. jūlijam Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Informācijas aģentūrā, 131. kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no plkst.8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14.30
(pusdienas pārtraukums no plkst.12 līdz 12.30).
Pieteikumā jānorāda mantas īpašnieka vai tā pilnvarotās personas nosaukums (fiziskām
personām – vārds, uzvārds, personas kods), kontakttālrunis un juridiskā adrese, kā arī dokuments, kurš apliecina personas tiesības darbībām teritorijā.
Pēc 2011. gada 10. jūlija nekādas pretenzijas netiks pieņemtas un visa teritorijā esošā manta
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks uzskatīta par bezsaimnieka mantu.

2,9069 cm

Aicina darbā pasniedzēju
– instruktoru ar savu
		
autobusu.
Lielajā ielā 19
Tālrunis 29641277,
63024355
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 2. jūnijā pulksten 18 – Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde
«Precības» (krievu valodā). Režisori
A.Matisons un A.Bolmanis. Biļešu cena
– Ls 2 (pieaugušajiem); 1,50 (skolēniem
un pensionāriem) (kultūras namā).
 3. jūnijā pulksten 19 – tautas deju
ansamblis «Diždancis» aicina uz brīvdabas koncertu «Dej` deviņi novadiņi».
Ieeja – bez maksas (pie bērnudārza
«Varavīksne» Vaļņu ielā 6).

reportāža

 4. jūnijā pulksten 17 – vidējās paaudzes
deju kolektīva «Laipa» 16. dzimšanas dienas
koncerts «Jau kuro reizi pirmo reizi...». Kolektīva mākslinieciskā vadītāja Mārīte Skrinda.
Piedalās viesi: māsas Legzdiņas, deju kolektīvi «Gatve» (Rīga), «Mēmele» (Bauska),
«Robežnieki» (Auce), «Nākotne» (Jelgavas
novads), deju kopa «Ozolnieki». Biļešu cena
– Ls 1 (pieaugušajiem); 0,50 (pensionāriem
un skolēniem) (kultūras namā).
 9. jūnijā pulksten 18 – Ādolfa Alunāna
Jelgavas teātra izrāde «Jo pliks, jo traks».
Režisori A.Bolmanis un A.Matisons. Biļešu

cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 10. jūnijā no pulksten 20 līdz 4
– vieglās popmūzikas svētki «Hameleonu vasara 2011». Grupa «Hameleoni»,
Harijs Ozols un Santa Zapacka. Biļešu
cena – Ls 4 (iepriekšpārdošanā); Ls 5
(pasākuma dienā) (Uzvaras parkā).
 12. jūnijā pulksten 18 – Karaliskais
anekdošu turnīrs. Biļešu cena – Ls 5; 4;
3 (kultūras namā).
 18. jūnijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 23. jūnijā no pulksten 9 līdz 14 – Zāļu

Ceturtdiena, 2011. gada 2. jūnijs

tirgus (Hercoga Jēkaba laukumā).

Izstādes
 Līdz 6. jūnijam – gleznotājas Annas Siļivončikas (Baltkrievija) izstāde «Fantāzijas»
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 No 7. jūnija – Čehijas vēstniecība piedāvā izstādi «Čehijas UNESCO pieminekļi
– divpadsmit čehu pasaules brīnumi» (kultūras nama 1. stāva Lielajā foajē).
 Līdz 19. jūnijam – Jelgavas, Šauļu un
Pērnavas mākslinieku gleznu izstāde «2 x
3 = 6» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures

un mākslas muzejā).
 Līdz 30. jūnijam – fotokonkursa
«Es mīlu Jelgavu» dalībnieku darbu
izstāde (kultūras namā).
 Līdz 30. jūnijam – U.Rogas audzēkņu darbu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 5. jūnijam – izstāde «Sarkans»
(Jelgavas pilī).
 Līdz 1. augustam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu
izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Visu vasaru – Baltijas medaļu triennāle
(Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).

Nedēļa mīlot un svinot!
Dodoties gājienā, vairāki tūkstoši jelgavnieku, līdzi ņemot papīra sirdis, balonus un citus atribūtus, piektdienas vakarā apliecināja,
ka mīl savu pilsētu un ir neatņemama tās daļa. Svētku gājiens ar moto «Es mīlu Jelgavu!» ilga pusotru stundu, tajā vienojās pilsētas
vadība, skolēni, iestāžu, dažādu kolektīvu un uzņēmumu darbinieki, katrs cenšoties sevi parādīt pēc iespējas krāšņāk. «Manuprāt,
gājiens ir tā reize, kad pārliecināties, cik jelgavnieki ir radoši un aktīvi,» tā Ilze Kovšuka, kura kopā ar bērniem Sandri un Lauru gājienā
devās zem pirmsskolas izglītības iestādes «Sprīdītis» karoga.
Ja par katru pasākumu piešķirtu zvaigznes, tad visvairāk jelgavnieki tās dotu ūdens strūklaku šovam sestdienas pusnaktī
Uzvaras parkā. Pirmais Latvijā veidotais ūdens strūklaku šovs,
kas apvienoja arī gaismu
spēli un mūziku, izpelnījās
milzīgu atzinību. «Šoreiz
nav jāsaka: solīts makā
nekrīt. Šovs tik tiešām
bija iespaidīgs un izdevies,» tā jelgavniece
Liene Rozīte. Vēl pirms
šova jelgavnieki aktīvi dziedāja kopā ar
«Labvēlīgo tipu».

«Mūsu
pilsētā ir čaklākie skolotāji un labākie bērni,» apgalvo Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza. To
apstiprina skolēnu pieņemšana pie pilsētas
domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa, kurā
mērs nu jau 102 skolēniem pasniedza Atzinības rakstus par sasniegumiem olimpiādēs
un konkursos un pateicās 72 pedagogiem
par audzēkņu sagatavošanu.

Īsta mistērija svētdien pirms
pusnakts valdīja Zemgales
Olimpiskā centra (ZOC) stadionā. Pilsētas svētki noslēdzās
ar iespaidīgu mūsdienu deju
lieluzvedumu «Jāņu nakts mistērija Lielupes krastā». Tas bija
pirmais deju uzvedums ZOC
stadionā, kurā apvienojās ap
800 dejotāju, bet tajā noraudzījās
vismaz divas reizes vairāk skatītāju.
«Pilsētas svētku nedēļā esam parādījuši, cik stipri, vienoti un radoši spējam
būt. Cik rūpīgi un cītīgi esam strādājuši, lai parādītu to ar lepnumu,» tā
pēc koncerta pilsētas mērs Andris Rāviņš, sakot lielu paldies dejotājiem un
režisorei Annikai Andersonei.

Turpinot tradīcijas, arī šogad pilsētas mērs Andris Rāviņš Pilsētas
svētku laikā sveica «zelta» pārus – pārus, kuri gredzenus mija 1961.
gadā. Gunārs un Mudīte Kalniņi, kuru kāzu diena ir 31. decembris, savulaik viens otrā ieskatījušies mediķu jaungada ballē.

Svētki nav iedomājami bez dāvanām.
Pilsētas svētkos ne vienu vien vērtīgu lietu
akcijā «Dāvināsim muzejam!» saņēmis
arī Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs. Kopā tam pasniegtas 290
dāvanas. Vērtīgākās – mājas grāmata, kas sākta rakstīt 1948. un beigta
1996. gadā, skolas liecības, foto no padomju laika svētkiem, plakāti,
etiķetes. Papildus šai akcijai saņemts arī dāvinājums no mākslinieka
jelgavnieka Viestarda Aistara – 14 gleznas, kas šobrīd jau apskatāmas
izstādē.
Pieņemšanā pie pilsētas mēra Andra Rāviņa augstāko pilsētas apbalvojumu
«Goda zīme» šogad saņēma jelgavnieks LLU profesors Kaspars Vārtukapteinis (otrais no labās), bet «Goda rakstu» seši cilvēki – «Pasaciņas»
vadītāja Zinta Strika (trešā no labās), pauerliftinga kluba «Apolons» vadītājs Edmunds Jansons (pirmais
no labās), Jelgavas bigbenda vadītājs
Raitis Ašmanis (pirmais no kreisās),
Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas trenere Astra Ozoliņa
(otrā no kreisās), Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa priekšniece Zenta
Tretjaka (trešā no kreisās) un
tēlnieks Kārlis Īle, kurš tobrīd
bija devies uz metāla skulptūru festivālu Krievijā.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš

«O, super! Nesaprotu, kā to var izdarīt. Dažbrīd bīstamākajos trikos pat acis
aizvēru, bail skatīties,» tādas ir jelgavnieka
Ata Krūmiņa sajūtas tūlīt pēc motociklu šova
«Streetbike freestyle» Pasta ielā, kur trikus
rādīja jelgavnieks Lauris un sportists no Inčukalna Jānis kopā ar savu sievu Sandru. Kurš vēl
māk dejot ar sievu uz moča?!

Ar moto «Es mīlu Jelgavu!» noslēgušies Pilsētas svētki. Cik cilvēku iesaistījušies
svētku pasākumos, precīzi fiksēt ir grūti, taču aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics atzīst – tie noteikti ir vairāki tūkstoši. «Pats galvenais – mūs
nepievīla laika apstākļi, un tas ir pirmais, kas liecina par svētku izdošanos. Šogad
īpaši gribu uzteikt vērienīgo mūsdienu deju lieluzvedumu «Jāņu nakts mistērija
Lielupes krastā», kas spēja sapulcināt ap 2000 skatītāju, turklāt tas ir mūsu resursu
veidots. Mēs lepojamies ar Anniku Andersoni, kura spēja to noorganizēt, ar mūsu
un tuvāko kaimiņu deju kolektīviem, kuri to izdejoja. Šis bija labs pieteikums, lai
līdzīgus lieluzvedumus mēs ieviestu par svētku tradīciju. Varbūt izpausties vēlas
arī dziedātāji un pūtēju orķestri – vieta un iespējas ir,» tā M.Buškevics.

