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Šogad skolu
beigs 1257 absolventi
 Ilze Knusle-Jankevica

kur, bet, aptaujājot skolas,
parādās tendence – arvien
Šogad 9. vai 12. klasi
vairāk pamatskolas absolventu
kādā no Jelgavas izglīizvēlas mācības turpināt protības iestādēm absolfesionālās izglītības iestādē,
vēs 1257 skolēni – 532
turklāt izvēle ir par labu tehdevītklasnieki un 725
niskām profesijām. Iecienītas
divpadsmitie, informē
ir arī Jelgavas profesionālās
Izglītības pārvaldes
izglītības iestādes – Amatu un
galvenā speciāliste izAmatniecības vidusskola.
glītības jautājumos
Savukārt vidusskolas absolInita Mazūdre.
venti kā studiju jomu visbiežāk
min tūrismu, biznesa vadību,
Pagaidām gan vēl nevar sabiedriskās attiecības, jurisprecīzi pateikt, cik no absol- prudenci. Daļa jauniešu plāno
ventiem turpinās mācības un studēt arī tepat Jelgavā, LLU.

Izlaidumi Jelgavas izglītības iestādēs 2011./2012. m.g.
Datums

Laiks

Skola

31. maijs
8. jūnijs
9. jūnijs

13
17
12 un 14
14
13 un 15
12 un 15
16
17
17
17
13 un 15
16
16
18
12
16
12, 14 un 16
18
12 un 15
16
12 un 14
12 un 14

Jelgavas Speciālā pamatskola
Jelgavas 1. speciālā internātpamatskola
Jelgavas 1. ģimnāzijas 9. klase
Jelgavas 4. vidusskolas 9. klase
Jelgavas Valsts ģimnāzijas 9. klase
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 9. klase
Jelgavas 2. pamatskolas 9. klase
Jelgavas 6. vidusskolas 9. klase
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas 9. klase
Jelgavas Mūzikas vidusskola
Jelgavas 5. vidusskolas 9. klase
Jelgavas 6. vidusskolas 12. klase
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas 12. klase
Jelgavas 4. vidusskolas 12. klase
Jelgavas Speciālā internātpamatskola
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12. klase (kultūras namā)
Jelgavas Amatu vidusskola
Jelgavas Valsts ģimnāzijas 12. klase
Jelgavas 1. ģimnāzijas 12. klase
Jelgavas 5. vidusskolas 12. klase
Jelgavas Amatniecības vidusskola
Jelgavas Amatniecības vidusskola
Avots: Jelgavas Izglītības pārvalde

10. jūnijs
13. jūnijs
15. jūnijs

Foto: Ivars Veiliņš
40 dzīvokļu māja K.Barona ielā 19 būs jau ceturtā renovētā daudzdzīvokļu māja, ko apsaimnieko SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde».
Siltināšanas darbi tur jau sākušies, un, visticamāk, jau jaunajā apkures sezonā tās iedzīvotāji par siltumu maksās gandrīz uz pusi mazāk.

16. jūnijs

 Sintija Čepanone

19. jūnijs
20. jūnijs

Pēdējā laikā akceptēta
divu SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) apsaimniekoto māju renovācija
– K.Barona ielā 19 siltināšanas darbi jau sākušies,
bet Brīvības bulvāra 28
iedzīvotāji tos cer uzsākt
jau jūnijā. JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis norāda,
ka līdzīgā darbu etapā ir
vēl divas daudzdzīvokļu
ēkas – Raiņa ielā 10 un
Lāčplēša ielā 19a – un rindā uz siltināšanu gaida
vēl vairākas JNĪP apsaimniekotās mājas, kas to
iedzīvotājiem maksu par
siltumu ļaus samazināt
gandrīz uz pusi.

Gan K.Barona ielas 19 dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotā persona Agris
Černovskis, gan Brīvības bulvāra 28
mājas vecākie Dzintars Taruntājevs
un Aina Priekule atzīst, ka panākt
dzīvokļu īpašnieku atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai
nebija sevišķi grūti, jo ar katru gadu
iedzīvotāju izpratne par šo darbu nepieciešamību aug. «Netipiski situācijai citās mājās mums bija tā: kad
radās ideja par ēkas renovāciju un
par to biju aprunājies ar vairākiem
iedzīvotājiem, jau pirmajā sapulcē
divas trešdaļas dzīvokļu īpašnieku
pauda atbalstu, un nu darbi jau rit
pilnā sparā,» stāsta K.Barona ielas
19 mājas vecākais A.Černovskis.
Arī Dz.Taruntājevs atzīst, ka pret
mājas Brīvības bulvārī 28 renovāciju
nobalsojuši vien ap 15 procentu dzīvokļu īpašnieku, un reāli darbi tur
varētu sākties jau jūnijā. Tādējādi, ja

neradīsies būtiski šķēršļi arī Raiņa
ielas 10. nama un Lāčplēša ielas 19a
siltināšanai, līdz jaunajai apkures
sezonai pilsētā būs jau septiņas renovētas daudzdzīvokļu dzīvojamās
ēkas, ko apsaimnieko JNĪP.
J.Vidžis skaidro, ka 1971. gadā
ekspluatācijā nodotā 40 dzīvokļu ēkā K.Barona ielā 19 līdz šim
bija nomainīti atsevišķu dzīvokļu
koka logi, kā arī nomainīts jumta
segums. «Pamatojoties uz ēkas
tehniskās apsekošanas rezultātiem,
tās nolietojums bija teju piecdesmit
procenti,» tā J.Vidžis, piebilstot, ka
pēc renovācijas projekta realizācijas
plānotais siltumenerģijas patēriņa
ietaupījums, salīdzinot ar esošo, būs
vismaz 44 procenti. Un līdzīgi ir arī
72 dzīvokļu mājā Brīvības bulvārī.
«Kad termogrāfijas uzņēmumos
ieraudzījām, kādi siltuma zudumi
ir mūsu mājai, bijām šokā – kaut

arī atsevišķi dzīvokļi ir nosiltināti no
iekšpuses, paneļu salaiduma vietās
māja ir pilnīgi «caura», arī jumts
ir katastrofālā stāvoklī, daudziem
vēl aizvien nav nomainīti logi,» tā
A.Priekule, piebilstot, ka iepriekš
vieni sūdzējušies par aukstumu,
citiem bijis pārāk karsts, taču plānotie darbi temperatūru izlīdzinās.
«Būtiski arī tas, ka katram radiatoram būs uzstādīts termoregulators
un alokators, un tas nozīmē, ka
temperatūru savā mājoklī katrs
varēs regulēt pats un atbilstoši tā
rādījumiem arī maksāt par patērēto
siltumu. Turklāt kopējais siltuma
patēriņš samazināsies par vismaz
40 procentiem,» tā viņa, piebilstot,
ka iepriekš par siltumu maksājuši
vidēji 80 – 90 santīmus kvadrātmetrā, aukstajā februārī – pat 1,05 latus
par kvadrātmetru.
Turpinājums 3.lpp.

Brīvlaikā – vasaras skolas, spēles, ekskursijas un brīvprātīgais darbs
 Ritma Gaidamoviča

Šodien ir pēdējā skolas
diena, un jau rīt, 1. jūnijā,
sākas vasaras brīvlaiks.
Saturīgi pavadīt brīvo
laiku skolēniem no nākamās nedēļas piedāvā
Jelgavas Jauniešu centrs
Sarmas ielā 4. Tāpat skolēni šovasar var iesaistīties brīvprātīgajā darbā
un apmeklēt draudžu
Bībeles vasaras skolas.
Jelgavas Jauniešu centrs no 4.
līdz 21. jūnijam 13 – 20 gadus veciem jauniešiem brīvlaiku piedāvā
pavadīt, sportojot, attīstot radošumu un atjautību, piedaloties mini
smilšu skulptūru veidošanā, dodoties ekskursijās uz uzņēmumiem,

iepazīstot vēsturiskos objektus
pilsētā un braucot uz Jūrmalu.
Centra vadītāja Jeļena Grīsle informē, ka 6. jūnijā paredzēta tūrisma
diena, 12. jūnijā – velopārgājiens,
20. jūnijā – ekskursija uz Jūrmalu.
Aktivitātes Jauniešu centrā notiks
darba dienās no pulksten 13 līdz
16.30. Jāpiebilst, ka visi pasākumi,
izņemot ekskursiju uz Jūrmalu, ir
bez maksas. Ekskursijas izmaksas
atkarīgas no dalībnieku skaita.
Pieteikties braucienam uz Jūrmalu var līdz 13. jūnijam pa tālruni
27842165. Precīzāka aktivitāšu
programma atrodama mājas lapā
www.sib.jelgava.lv.
Bet svētdienas skolā Romas
Katoļu katedrālē no 4. līdz 8. jūnijam var piedalīties bērni vecumā
no sešiem līdz 14 gadiem. Vasaras
skolas organizatore Marija Ruščaka

informē, ka nedēļas laikā bērni varēs piedalīties dievkalpojumos, radošajās nodarbībās Katehēzes centrā
Akadēmijas ielā 14, bet pēcpusdienās paredzētas sporta nodarbības,
boulings, baseina apmeklējums,
ekskursija uz kādu no tuvākajiem
tūrisma objektiem. Visas nedēļas
garumā paralēli aktivitātēm skolēni veidos priekšnesumus īpašam
koncertam, kas notiks piektdien
pēc Svētās mises un pusdienām,
kurās piedalīsies arī bīskaps. Dalības maksa – desmit lati par nedēļu.
Vasaras skolai var pieteikties pa tālruni 63081601, 29842811. Pēdējais
brīdis, kad pieteikties, ir 4. jūnija
rīts. Vasaras skolā plānots uzņemt
80 bērnus, un dalībniekiem tiks
nodrošinātas arī pusdienas.
Vasaras skola «Piedzīvojumi
Ņujorkā» Baptistu draudzē Mātera

ielā 54 notiks no 9. līdz 13. jūlijam
no pulksten 9 līdz 14. Gaidīti bērni
vecumā no sešiem līdz 13 gadiem.
Nometnes organizatore Ruta Majevska stāsta, ka nav nepieciešama
īpaša pieteikšanās – bērni droši var
nākt uz baznīcu norādītajā laikā.
Dienas gaitā paredzētas sportiskas
aktivitātes, mūzikas, rokdarbu nodarbības, Bībeles stāstu lasīšana, kā
arī filmas par Ņujorku demonstrēšana. Nedēļas garumā tiks veidoti
priekšnesumi, ko bērni vecākiem
rādīs nometnes noslēgumā.
Bezmaksas nometni no 4. jūlija
līdz 1. augustam bērniem ar īpašām
vajadzībām, maznodrošināto ģimeņu bērniem rīko Latvijas Bērnu fonda Jelgavas nodaļa. Pieteikties var
līdz 11. jūnijam, sīkāka informācija
pa tālruni 26702262, 63046730.
Turpinājums 3.lpp.

21. jūnijs
22. jūnijs
26. jūnijs
27. jūnijs

Izdota Jelgavas karte

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs (JRTC) sadarbībā ar «Jāņa
sētu» izdevis Jelgavas karti ar zīmētiem objektiem. JRTC vadītāja
Anda Iļjina stāsta, ka karte veidota, lai to būtu ērti paņemt līdzi
un tajā būtu redzami visi zināmākie pilsētas apskates objekti.
«Karte būs pieejama bez maksas tūrisma informācijas centros gan
Jelgavā, gan citviet Latvijā, Jelgavas dzelzceļa stacijā, autoostā,
viesnīcās un objektos, kuros apgrozās tūristi,» tā A.Iļjina. Karte
izdota trīs valodās – latviešu, krievu un angļu.
Foto: JV
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Hipotēku banka: «Šodien uzņēmēju
radītā pievienotā vērtība ir darba vietas»
 Kristīne Langenfelde

«Jā, mēs visi no uzņēmējiem gaidām Latvijā ražotu produkciju
ar augstu pievienoto
vērtību, kas tādējādi
veicinātu mūsu valsts
ekonomikas izaugsmi,
bet šodien, manuprāt,
vienlīdz svarīgs ir cits
aspekts – veicināt jaunu uzņēmumu rašanos, kas nodrošina
jaunas darba vietas,
un tieši šīs jaunās darba vietas šodien ir neatsverama pievienotā
vērtība,» uzskata Hipotēku bankas Bauskas
filiāles vadītāja Anita
Kleina, kuras vadītā
bankas filiāle koordinē
valsts atbalsta programmas jaunajiem un
esošajiem uzņēmējiem
Zemgalē, tostarp arī
Jelgavā.
Jau pirms gada Hipotēku
banka uzsāka reorganizāciju,
šobrīd veidojot desmit centrālās
filiāles Latvijā un 22 norēķinu
grupas. Zemgalē centrālā filiāle
nu atrodas Bauskā, bet Jelgava
ir tās pakļautībā esošā norēķinu
grupa. Klienti to varbūt pat nav
pamanījuši, jo bankas apkalpojošajā sfērā būtiskas izmaiņas
tas nav ieviesis – tāpat kā līdz
šim nepieciešamās darbības
klienti var veikt tepat – bankas
norēķinu grupā Jelgavā –, lai
gan tās vadība atrodas Bauskā.
2009. gadā Ministru kabinets
noteica, ka banka pakāpeniski
sāk pildīt valsts attīstības bankas funkcijas, realizējot dažādas
valsts atbalsta programmas
uzņēmējiem.

brīdī neapstātos, bet soli pa
solim virzītos uz priekšu. Tieši
tāpēc valsts šajās programmās
ir iekļāvusi ne tikai iespēju
saņemt regulāras speciālistu
konsultācijas, bet arī piedāvā 80
stundu garu mācību programmu, lai apgūtu pašus pamatus
uzņēmējdarbības uzsākšanai.
Un abas šīs iespējas jaunajam
uzņēmējam ir bez maksas.
Kas šodien bieži vien notiek?
Jauns cilvēks vēlas uzsākt biznesu, bet projektu rakstīt īsti
neprot, arī ar bankām nav
strādājis, un viņš dodas meklēt
konsultantu, kurš par naudu
uzrakstīs projektu, iesniegs to
bankā, un tad gaida rezultātu.
Mēs sakām – nē, tas nav pareizais variants. Pirmkārt, cilvēks
būs lieki tērējis savus līdzekļus
un laiku, maksājot kādam par
darbu, ko viņš var izdarīt pats
kopā ar mūsu konsultantiem.
Otrkārt, nav nekādu garantiju,
ka šis konsultants projektu
izveidos tā, lai tas atbilstu konkrētās programmas prasībām.
Tieši tāpēc mēs vienmēr uzsveram: ja tev ir ideja – nāc uz
banku, runā ar konsultantu, soli
pa solim ej uz priekšu pats – tas
tev nemaksās neko!

«Valstī izveidojot attīstības
banku, mēs nekonkurēsim
ar komercbankām, bet
gan sadarbosimies. Jau
šobrīd komercbankās iegūt
līdzekļus biznesa uzsākšanai ir ļoti grūti – bankai tas
neatmaksājas –, tāpēc tā arī
turpmāk būs mūsu funkcija. Tāpat ir ar lielajiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešami ievērojami kredīti,
– arī te redzam sadarbības
iespēju ar komercbankām: mēs kā valsts banka
palīdzēsim finansēt kredīta
riskanto daļu, ko neuzņemtos komercbanka,» skaidro
Hipotēku bankas
Bauskas filiāles vadītāja
Anita Kleina.
Foto: Ivars
Veiliņš

Vai nerodas bažas, ka nauda
tā arī paliks neizmantota?
Viens no argumentiem, kas
mums jāņem vērā, ir ekonomiskās krīzes periods, kad jaunie
uzņēmēji bija mazāk aktīvi un
ļoti piesardzīgi izvēlējās kreditēšanas iespējas. Otrs aspekts
– sākotnēji, valstī veidojot šo
programmu, bija paredzēts, ka
viena projekta realizēšanai būs
nepieciešami vairāk līdzekļu,
bet prakse pierādīja, ka jaunie
uzņēmēji ir gatavi sākt biznesu,
neprasot maksimālo aizdevuma
summu. Tāpēc te ir arī pozitīvā
puse, jo kopumā mēs nebijām
rēķinājušies, ka tiks atbalstīti
tik daudz projektu – vairāk nekā
600. Vienkārši sakot – projektu
ir vairāk nekā bija plānots, bet
pieprasītā summa kopumā ir
mazāka. Tāpēc pagaidām mums
nav bažu par līdzekļu neapgūša-

Bet ja nu cilvēks iet šo
ceļu – nāk uz banku ar savu
ideju, konsultējas vienu,
otru, trešo reizi, pieņem jūsu
piedāvājumu iziet apmācību, bet rezultātā saprot:
uzņēmējdarbība nav domāta
man?
Arī tāds scenārijs var būt, un
tas ir tikai normāli – ne visi mēs
varam būt uzņēmēji. Taču labāk,
ka to saprot savlaicīgi, nevis pēc
tam, kad bizness jau uzsākts,
aizdevums saņemts, bet lietas
uz priekšu nevirzās, tādēļ rodas
problēmas ar kredīta atmaksu.
Kādas valsts atbalsta prog- Taču būtiski uzsvērt, ka arī
rammas uzņēmējiem šobrīd
ir pieejamas?
Valstī kopā apstiprināto projektu skaits un piešķirtie līdzekļi
Kopumā tās ir piecas prog(Hipotēku bankas dati uz 30.04.)
rammas, kurās uzņēmēji var
pretendēt uz valsts atbalstu, Programmas nosaukums
Apstiprināto projektu skaits Finansējums projektiem/milj. Ls
bet mēs tās sadalām vēl trīs
712
8,45
blokos. Pirmais – uzņēmējdar- Starta programma
Mikrokredīti/Šveices
395/304
1,07/1,807
bības sākšanai. Tajā ir Starta
mikrokreditēšanas programma*
programma, ko finansē Ei- MVU Izaugsmes aizdevumi
496
23,975
ropas Sociālais fonds, un uz Konkurētspējas atbalsta programma 381
163,354
aizdevumu līdz 54 000 latu var Aizdevumi lauksaimniekiem kopā 749
50,677
pretendēt jaunie uzņēmēji, kuri
līdz šim ar uzņēmējdarbību nav * mikrokredītu programma beidzās 2011. gadā, no 2011. gada rudens tiek izsniegti aizdevumi
nodarbojušies, kā arī tie, kuri Šveices mikrokredītu programmā
sākuši uzņēmējdarbību nesen.
Tāpat šī programma piedāvā šajā gadījumā cilvēks bankai nu. Gluži pretēji – pēdējā laikā
grantu iespējas un mācības. Un neko nav parādā – kā jau teicu, uzņēmēju interese tikai aug.
Mikrokreditēšanas programma, konsultācijas un mācības šajās
kas darbojas ar Šveices valdības programmās ir bez maksas.
Starta programma it kā
atbalstu. Tajā aizdevumu mak- Cilvēks vienkārši ir izglītojies, paredz arī aizdevumu ar
simālā summa ir 10 000 latu, kā un arī tas ir ieguvums.
nelieliem un pat nulles proarī nelieli granti – Jelgavā līdz
centiem. Vai tas praksē ir
500 latiem.
Mūsu valstī tā jau ir sistē- iespējams?
Abu šo programmu mērķis ma: virkne dažādu projekAtsevišķi gadījumi ir bijuši,
ir iedrošināt cilvēkus veidot tiem piešķirtu finansējumu, bet tad, protams, banka ir jāspēj
jaunus, sākotnēji nelielus uz- bet mēs tos laicīgi apgūt tik ļoti pārliecināt, lai tai nav ne
ņēmumus.
nespējam. Kā ir ar šo pro mazāko šaubu, ka bizness uzreiz
grammu – vai jaunie uzņē- būs sekmīgs. Vēl būtiski uzsvērt,
Ja mēs runājam par tā mēji valstī ir pietiekami ak- ka maksimālajā gadījumā no
sauktajām starta program- tīvi, lai izmantotu piešķirto aizdevuma summas jaunajam
mām, tad kas ir tas iegu- finansējumu?
uzņēmējam nav jāatmaksā banvums, neskaitot iespēju saStarta programma turpinā- kai līdz pat 5600 latiem – tas ir
ņemt aizdevumu uz izde- sies līdz 2013. gada beigām, un grants, ko iegūst uzņēmējs.
vīgiem procentiem, ko šis kopējais pieejamais finansējums
jaunais uzņēmējs var iegūt ir 16,5 miljoni latu – šobrīd esam
Lai cik pievilcīgi tas izno valsts bankas?
apguvuši nepilnus astoņus mil- klausītos, daļa uzņēmēju
Bieži vien ir tā, ka cilvēkam jonus latu. Kopš 2009. gada, kad joprojām uzskata, ka vārds
ir kaut kāda ideja, vīzija, vēlme programma sākās, finansējums «projekts» jau vien jebkuveidot savu biznesu, bet nav piešķirts 636 projektiem.
ru darbību sadārdzina un
pamatbāzes – zināšanu, ar ko
rezultātā ieguvums ir visai
sākt, kā to īstenot... Mūsuprāt,
Tātad trīs gadu laikā apgū- niecīgs, ja vēl ņem vērā pair ļoti būtiski, lai cilvēks šajā ta tikai puse no finansējuma. tērēto laiku un papīru biro-

krātiju, kam jāiziet cauri, lai
projekts tiktu apstiprināts.
Es gan nepiekrītu, ka, rakstot
projektu, idejas realizācija kļūst
ievērojami dārgāka... Banka šajā
gadījumā neko nevar sadārdzināt,
protams, ja mēs neapskatām
tādus variantus, kā kaut ko
būvēt bez atļaujas vai veikt citas
nelegālas darbības. Ja bizness ir
legāls, dārgāks nekas nekļūst. Arī
tad, ja mēs pieņemam, ka kāds
joprojām grēko un daļu algas
maksā aploksnē, algas daļa nekādi uz projektu neattiecas. Cita
lieta, ka šādas darbības nākotnē
var sarežģīt uzņēmēja dzīvi, jo, lai
saņemtu nākamo atbalstu, viņam
būs grūti pierādīt savu patieso
apgrozījumu, ja daļu naudas viņš
būs maksājis nelegāli. Nu jau to
sāk saprast arī uzņēmēji...
Un kā ir ar jau esošajiem
uzņēmējiem – kādas ir atbalsta programmas viņiem?
Tas ir otrais bloks, kurā ir
divas programmas esošiem
uzņēmējiem. Pirmā – «Izaugsmes aizdevumi» mazajiem
un vidējiem uzņēmējiem, kur
maksimālā aizdevuma summa
ir 300 000 latu, otrā – «Konkurētspējas veicināšanas pro
gramma», ko finansē Eiropas
Reģionālās attīstības fonds,
un tajā maksimālā aizdevuma
summa jau ir 7,5 miljoni latu.
Šajos gadījumos ir būtiski, ka
mūsu programmā atšķirībā no
komercbanku piedāvājumiem
aizdevuma saņemšanai ķīla var
būt pat mazāka nekā aizdevuma summa, kas uzņēmējiem ir
būtiski. Valsts banka vienkārši
uzņemas lielāku risku, ko nedarītu komercbanka.
Taču mums noteikti jāpiemin arī trešais bloks, kas gan
jelgavniekiem varbūt ir mazāk
svarīgs, un tas ir atbalsts lauksaimniekiem.
Ja mēs paskatāmies kopumā – kura no atbalsta pro
grammām ir pieprasītākā?
Noteikti programma uzņēmējdarbības uzsākšanai, un tas
šajos ekonomiskajos apstākļos
ir būtiskākais – cilvēks veido
nelielu biznesu un šodien jau
spēj ar darbu nodrošināt sevi,
savus ģimenes locekļus.
Hipotēku banka regulāri
rīko arī dažādus bezmaksas

seminārus, diskusijas ar
uzņēmējiem. Kādas replikas
jums nākas dzirdēt no uzņēmējiem par bankas piedāvātajām programmām?
Protams, uzņēmēji vēlētos
vēl mazāk birokrātijas un vēl
ātrāku aizdevuma saņemšanu.
Taču jāsaprot, ka banka, kas izsniedz aizdevumu, arī uzņemas
risku, tai ir jāseko līdzi projekta
virzībai, jāiegūst pārliecība par
tā dzīvotspēju. Lai gan kopumā
mēs uzskatām, ka aizdevuma
saņemšana mūsu programmās
jau šobrīd neprasa milzīgu laiku
– no biznesa plāna līdz kredīta
saņemšanai paiet maksimums
mēnesis.
Vai šajās programmās ir
tādas uzņēmējdarbības jomas, kurām atbalsts netiek
izsniegts?
Ir gan. Uz atbalstu šajās
programmās nevar pretendēt
uzņēmēji, kas nodarbojas ar
vairumtirdzniecību, tabakas,
alkohola un ieroču biznesu,
kā arī tie, kuri sniedz finanšu
pakalpojumus.
Banka jau šobrīd faktiski
pilda valsts attīstības bankas funkcijas. Par šādas bankas izveidi runā jau ilgi – cik
tālu šobrīd ir šis process?
Šobrīd valdība vēl nav pieņēmusi lēmumu, vai tā būs kāda
finanšu institūcija vai attīstības
banka, taču ir skaidrs, ka, tiklīdz tas notiks, bankas komercdaļa tiks nodalīta no pārējās
darbības un mūsu vienīgais
uzdevums būs realizēt valsts
izstrādātās atbalsta programmas juridiskiem klientiem. Mēs
nekonkurēsim ar komercbankām, bet gan sadarbosimies.
Jau šobrīd komercbankās iegūt
līdzekļus biznesa uzsākšanai ir
ļoti grūti – bankai tas vienkārši
neatmaksājas –, tāpēc tā arī
turpmāk būs mūsu funkcija. Tāpat ir ar lielajiem uzņēmumiem,
kuriem nepieciešami ievērojami
kredīti darbības paplašināšanai, – arī te redzam sadarbības
iespēju ar komercbankām: mēs
kā valsts banka palīdzēsim
finansēt kredīta riskanto daļu,
ko neuzņemtos komercbanka.
Protams, paralēli mūsu darbs
būs kopā ar ministrijām izstrādāt jaunas atbalsta programmas
uzņēmējiem.

Pilsētnieks vērtē

Kurās vietās pilsētā,
jūsuprāt, vajadzētu
izvietot stacionāros
fotoradarus?
Arīna, pārdevēja:
– Jelgavā fotoradari vispār nav vajadzīgi. Ikdienā
bieži pārvietojos ar automašīnu, un man
šķiet, ka neviens īpaši neskrien.
Labi, varbūt nedaudz virs 50 kilometriem stundā brauc, taču tas
nav nekas traks. Pati arī cenšos
braukt pēc noteikumiem.
Rimants, virpotājs frēzētājs:
– Dažkārt
šķiet, ka Pasta
un Lielajā ielā
dažās vietās
fotoradars derētu. Īpaši pie krustojumiem, kur citreiz daži tā
skrien, lai nezin kur paspētu. Arī
Dobeles šosejā posmā līdz Svētes
tiltam tas derētu.
Artūrs, students:
– Tos vajadzētu vietās,
kas ir ārpus
centra – Dobeles virzienā,
Lietuvas šosejā, arī uz citām
pusēm, izbraucot no Jelgavas.
Vietās, kur dažkārt autobraucējiem šķiet – no pilsētas ārā, tad
jau var spiest pedāli grīdā. Jau
tagad, pavērojot vietas, kur stāv
pārvietojamie radari, šķiet: jā, te
vajadzēja. Taču tie ir arī nolikti pilnīgi nejēdzīgās vietās. Bet, šķiet,
radari tomēr maina braukšanas
kultūru. Jelgavā gan tas nav tik
izteikti, bet Rīgā – jūtams.
Gundars,
zemnieks:
– Tos vajag tur,
kur pilsētā lielāka drūzmēšanās, nevis,
kā tagad pārvietojamie nolikti, labi pārredzamos taisnos ceļa posmos ārpus
centra. Ja šoferim uz taisna, labi
pārskatāma ceļa saspringti visu
laiku jāskatās spidometrā, lai nepārsniegtu 50 kilometrus stundā,
tas ir apgrūtinoši un traucē. Kas
notiks, ja būs 60?
Sarma, autobraucēja:
– Manuprāt,
to varētu
uzstādīt Atmodas ielā,
Rūpniecības
ielas galā, kur bieži autobraucēji pārsniedz ātrumu. Pati bieži
braucu Rīgas virzienā, un man
šķiet, ka fotoradars būtu nepieciešams arī Rīgas ielas posmā
no RAF dzīvojamā masīva līdz
tirdzniecības centram «Valdeka». Jo tur bieži cilvēki brauc, kā
pagadās, bieži pat ātrāk par 70
kilometriem stundā.
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Sociālo lietu pārvaldē
rindu regulēs automatizēti
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai apmeklētājiem būtu
skaidrs, kurā kabinetā
un pie kura speciālista
jāvēršas, risinot savu
problēmu, Sociālo lietu
pārvaldē tiks uzstādīts
rindas regulators. Tas
nozīmē, ka apmeklētājiem būs jāizvēlas kāda
no ierīces piedāvātajām
opcijām, jāsaņem kārtas
numurs un jāsagaida
sava rinda – līdzīgi kā
tas ir bankās, pastā, VID
un citviet.
«Apmeklētāju skaits mums ir
pietiekams, lai reizēm rastos rindas un nekārtības. Ir pat bijis, ka
jāiesaistās pašvaldības policistiem,
bet tas ir nepieļaujami!» rindu
regulatora nepieciešamību pamato
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita
Stūrāne. Viņa uzskata, ka jaunā
kārtība ne vien disciplinēs apmeklētājus, bet arī kliedēs viņu neziņu
un mulsumu, ja pārvaldē gadījies
vērsties pirmo reizi.
Sociālo lietu pārvaldes datortīkla administrators Edgars

Vītols lēš, ka jaunā sistēma sāks
darboties jūnija vidū. «Iekārtu
saņemsim jūnija sākumā, un
dažas dienas paies, līdz tā tiks
uzstādīta un ieprogrammēta,»
tā viņš. Ierīce būs piesaistīta 17
pārvaldes darbiniekiem, un tās izvēlnē tiks izdalītas šādas opcijas:
deklarāciju iesniegšana, līgumu
par līdzdalības pienākumiem
slēgšana, braukšanas apliecību izgatavošana, informācija, sektors
darbam ar ģimeni un bērniem,
sociālās rehabilitācijas jautājumi.
«Iespējams, ar laiku kāda opcija
nāks klāt,» piebilst E.Vītols.
Vadītāja uzsver, ka rindu regulatora uzstādīšana pārvaldes
darbu neietekmēs. Plānots, ka
pirmos mēnešus pie rindu regulatora dežūrēs darbinieks,
kurš paskaidros un pamācīs, kā
jārīkojas. Sistēma ir vienkārša:
klients izvēlas nepieciešamo
opciju, nospiež attiecīgo pogu uz
izvēlnes, paņem izdruku ar savu
kārtas numuru un gaida, kamēr
uz ekrāna parādīsies viņa numurs
un kabinets, uz kuru jādodas.
Rindu regulatoru piegādās un
uzstādīs SIA «Hansab». Līgumcena ir 7431,02 lati ar PVN.

Jauno apkures sezonu
sagaidīs renovētās mājās
No 1.lpp.

«Kopējie renovācijas darbi 64
kvadrātmetrus plašam dzīvoklim,
provizoriski rēķinot, varētu maksāt
ap 4000 latu,» tā Dz.Taruntājevs.
Savukārt A.Černovskis lēš: ja
par siltumu Barona ielā 19 vidēji
maksājām latu kvadrātmetrā, tad
pēc siltināšanas maksāsim tikai 60
santīmus; ja līdz šim apsaimniekošanas maksa bija 35 santīmi, tad
pēc ēkas renovācijas apsaimniekotājs to pazeminās vismaz līdz 15
santīmiem, un tas vien jau mēnesī
radīs 60 santīmu ietaupījumu par
kvadrātmetru. «Tad nu sanāk, ka,
daudz vairāk nemaksājot, kādu
piecu gadu laikā par veiktajiem
darbiem ar apsaimniekotāju būsim
norēķinājušies,» tā mājas vecākais,
novērtējot JNĪP pretimnākšanu,
būtiski pazeminot apsaimniekošanas maksu. Viņš stāsta, ka,
piemēram, mājas trīs kāpņutelpas
remontu nav piedzīvojušas kopš
ēkas uzcelšanas. «Kad apsvērām iespēju to izdarīt, izrādījās, ka vienas
kāpņutelpas remonts izmaksātu ap
3000 latu, tas ir, kopā 9000. Tagad

šie darbi iekļauti projektā, un mēs
maksāsim tikai pusi!» tā viņš.
Jāpiebilst, ka energotaupības
pasākumi abās mājās tiks veikti,
piesaistot ERAF līdzfinansējumu.
Līgums par daudzdzīvokļu mājas K.Barona ielā 19 renovāciju
parakstīts starp JNĪP un SIA
«Bonum», tā kopējā summa – 145
220,10 lati, ieskaitot PVN. Savukārt Brīvības bulvāra 28. mājas,
kurā ir 72 dzīvokļi, renovācijas
darbu izmaksas ir 351 946,75 lati,
un siltināšanu veiks SIA «Arco
Construction».
Tiesa gan – iedzīvotāju neapmierinātību izpelnījās ilgais laiks
no projekta iesniegšanas Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) līdz apstiprināšanas
brīdim. «Mums tas prasīja vairāk
nekā gadu!» sašutumu par gauso
LIAA darbu pauž A.Černovskis.
Un viņam piekrīt arī Brīvības bulvāra 28 mājas vecākie: «Šo procesu
sākām 2010. gadā, un likumsakarīgi, ka salīdzinājumā ar laiku, kad
rakstīts projekts, būvdarbu izmaksas ir būtiski mainījušās.»

Brīvlaikā – vasaras skolas, spēles,
ekskursijas un brīvprātīgais darbs
No 1.lpp.

Aktivitātes vasarā skolēniem
piedāvā arī pilsētas bibliotēkas.
Bērnu bibliotēkā «Zinītis» septiņus
un astoņus gadus vecie bērni 6., 13.,
20., 27. jūnijā, 4., 11., 18. un 25. jūlijā, kā arī 1., 8., 15., 22., 29. augustā
no pulksten 14 līdz 15 gaidīti uz
lasīšanas pasākumiem. 14. jūnijā
no pulksten 14 līdz 15 bibliotēkā 10
– 18 gadus veciem jauniešiem notiks
radošā darbnīca «Leļļu gatavošana»,
28. jūnijā – «Darbosimies ar tautasdziesmām un ticējumiem», 12. jūlijā
– «Dekupāža», 26. jūlijā – «Veidojam
no plastilīna», 9. augustā – «Bērnu
maskas», 23. augustā – «Multfilmu
kolāža». Dažādas aktivitātes paredzētas arī bibliotēkā «Pārlielupe»:
otrdienās – pasaku dienas, trešdienās – zīmējumu krāsošana, ceturtdienās – galda spēļu sacensības,
piektdienās – datordejas.
Šajā vasarā tiek piedāvāta arī
kāda jauna aktivitāte, proti, vairākas iestādes skolēniem piedāvā
vasarā savu redzesloku paplašināt
un gūt pieredzi, iesaistoties brīv-

prātīgajā darbā. Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks Aigars
Rublis uzsver, ka tas ir uzteicams
solis. «Tā ir laba iespēja jaunietim
saturīgi pavadīt brīvo laiku, gūstot
pieredzi, kas noteikti dzīvē noderēs,» tā A.Rublis, aicinot skolēnus
izmantot šo iespēju. Brīvprātīgos
gaida aģentūra «Kultūra» – jaunieši
varēs palīdzēt vasaras pasākumu
organizēšanā. Tāpat arī Jelgavas Zinātniskā bibliotēka, Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs. A.Rublis par brīvprātīgo
darba piedāvājumu aicina padomāt
arī citas iestādes un nevalstiskās
organizācijas.
Jāpiebilst, ka nākamnedēļ ar
pašvaldības atbalstu astoņās pilsētas izglītības iestādēs sākas vasaras
skolas bērniem no pilsētas maznodrošinātajām ģimenēm. Tajās
iesaistīti vairāk nekā 200 bērnu. Bet
546 skolēniem šovasar pašvaldība
nodrošina iespēju strādāt pašvaldības iestādēs un aģentūrās, saņemot
par to samaksu.

ziņas
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Tiesas aprīkotas
ar videoiekārtām
Projekta gaitā visas trīs
Jelgavas tiesas aprīkotas
ar aparatūru, kas ļauj
rīkot videokonferenci
un veikt sēdes audioierakstu. Turpmāk, ja kāds
no sēdes dalībniekiem
nevarēs ierasties tiesā,
jo, piemēram, atrodas
citā Latvijas pilsētā vai
ārzemēs, ieslodzījuma
vietā vai ārstniecības
iestādē, varēs izmantot
videokonferenci.

Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Šodien Zemgales apgabaltiesā tiks prezentēta jaunā aparatūra, kas
turpmāk gadījumos, ja
tiesas dalībnieks nevar
ierasties tiesā, ļaus organizēt videokonferences.
Ar šādām iekārtām nu
ir aprīkotas visas trīs Jelgavas tiesas – Zemgales
apgabaltiesa, Jelgavas
tiesa un Administratīvās
rajona tiesas Jelgavas
tiesu nams.
Tiesas aprīkotas, īstenojot Latvijas–Šveices sadarbības programmas
projektu «Tiesu modernizācija
Latvijā». Tiesu administrācija ak-

Jūnijā būs slēgta
Nakts patversme
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau trešo gadu no
1. jūnija uz mēnesi
tiks slēgta Nakts patversme – kā norāda
iestādes direktors Artis Āns, šajā laikā visi
deviņi patversmes darbinieki dosies atvaļinājumā un tiks iztīrītas
un dezinficētas telpas.
Siltajā laikā nakti pa
tversmē vidēji pārlaiž
ap 20 cilvēku.

centē, ka videokonferences varēs
izmantot, ja lietas dalībnieks nevar
ierasties uz tiesas sēdi, jo, piemēram, atrodas ārstniecības iestādē,
mājas arestā, citā pilsētā vai valstī.
«Videokonferenču izmantošana
ļaus saīsināt laiku, kas veltāms
apsūdzēto sagatavošanai tiesas
sēdei, uzlabos sabiedrības drošību,
kā arī tiesu pieejamību, jo būtiski
samazināsies lietas dalībnieku ceļa
izdevumi un patērētais laiks. Savukārt tiesas sēžu zāļu aprīkošana ar
skaņas ieraksta aparatūru palīdzēs
uzlabot tiesas procesa un tiesas sēžu
protokolu kvalitāti, kā arī samazināt tiesu darba apjomu dokumentu
sagatavošanā,» skaidro projekta
pārstāve Liene Krīvena.
Lai gan tehnoloģijas tikai tagad
ienāk Latvijas tiesās, Jelgavas tiesā

jau ir bijis gadījums, kad izmantota videokonference, stāsta tiesas
priekšsēdētājs Alberts Kokins.
Lietas dalībnieks atradies cietuma
slimnīcā. Toreiz izmantota pārvietojamā aparatūra, jo Jelgavas tiesā
šādu iespēju vēl nebija. A.Kokins
spriež, ka tehnoloģijas atvieglos
tiesu darbu, tomēr procesuālā daļa
ir visai sarežģīta – abās pusēs jābūt
procesa virzītājam, tulkiem, jāspēj
savienot ierīces.
Projekts «Tiesu modernizācija
Latvijā» aizsākts 2009. gadā, un
līdz jūnija beigām visas Latvijas
tiesas tiks aprīkotas ar skaņas
ieraksta iekārtām un vismaz vienu
videokonferences ierakstu iekārtu
komplektu. Šobrīd jau aprīkotas
42 tiesas un sešas ieslodzījuma
vietas.

ZOC – mēbeļu izstāde gadatirgus
 Ilze Knusle-Jankevica

No 8. līdz 22. jūnijam
Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC) notiks
mēbeļu izstāde gadatirgus. Ieeja tajā – bez
maksas, informē ZOC
pārstāve Sanda Andersone.

Izstādi gadatirgu rīko «Mēbeļu outlets Gigant». Tā direktors
Kārlis Ginters stāsta, ka, lai gan
piedāvātais klāsts būs plašs,
uzsvars tiks likts uz mīkstajām
mēbelēm. «Būs dažādi dīvāni,
«Šāda prakse ir jau trešo gadu, stūra dīvāni, gultas, matrači,
un līdz šim nekādas pretenzijas ādas mēbeles, turklāt visas mēno klientiem neesam saņēmuši. beles tiks piedāvātas par ražotāPatversmes apmeklētājus par
to, ka iestāde mēnesi būs slēgta,
informējām laikus – trīs mēnešus
iepriekš –, un daudzi jau tagad ir  Ritma Gaidamoviča
atraduši sev citu dzīvesvietu un
No rītdienas, 1. jūnija,
uz patversmi vairs nenāk,» stāsta
Jelgavas Zinātniskā
A.Āns, piebilstot, ka šo mēnesi
bibliotēka un tās filiānedarbosies arī zupas virtuve, kas
les – bibliotēka «Pāratrodas patversmes telpās.
lielupe», bērnu biblioLai gan sākotnēji patversme uz
tēka «Zinītis» – sāks
mēnesi tika aizvērta, lai ietaupītu
strādāt pēc vasaras
līdzekļus, prakse ir apliecinājusi
darba laika.
– daudziem patversmes klientiem tas ir stimuls dzīvē kaut ko
JZB pārstāve Ligita Lapiņa
mainīt. Lai gan precīzu datu nav,
patversmes direktors uzsver, ka informē, ka no 1. jūnija līdz 31.
ik gadu ir cilvēki, kuri pēc mēnesi augustam Zinātniskās biblioilgā «pārtraukuma» patversmē tēkas darba laiks darba dienās
būs par vienu stundu īsāks – no
vairs neatgriežas.
Patversme un zupas virtuve, pulksten 10 līdz 18, bet sestkas atrodas tās telpās, darbu dienās un svētdienās bibliotēka
lasītājiem būs slēgta. Par stundu
atsāks 2. jūlijā.

ju cenām,» tā viņš. Atrast varēs
arī ko citu, piemēram, skapjus,
galdus, priekšnama iekārtas.
Izstādē gadatirgū galvenokārt
pircējiem tiks piedāvātas Latvijā
un Lietuvā, kā arī citviet Eiropā
ražotas mēbeles.
«Mēbeļu outlets Gigant» šādus gadatirgus rīko jau vairākus
gadus, bet Jelgavā tas notiks
pirmo reizi. «Arī jelgavnieki
ir pelnījuši iespēju iegādāties
mēbeles par ražotāju cenām,» tā
K.Ginters, piebilstot, ka pagaidām uzņēmums veikalu mūsu
pilsētā atvērt gan neplānojot.
Izstāde būs atvērta no 8. līdz
22. jūnijam darba dienās no
pulksten 10 līdz 19 un brīvdienās no pulksten 10 līdz 17.

Bibliotēkas pāriet uz vasaras darba laiku
īsāks darba laiks būs arī bērnu
bibliotēkai «Zinītis», tā būs atvērta no pulksten 10 līdz 17.
Pirmdienās no pulksten 10
līdz 18 lasītājus apkalpos tikai
Zinātniskajā bibliotēkā un no
pulksten 10 līdz 17 bērnu bibliotēkā «Zinītis», bet sestdienās
no pulksten 10 līdz 17 lasītājiem
būs atvērta Miezītes bibliotēka
un bibliotēka «Pārlielupe».
Precīzu informāciju par Zinātniskās bibliotēkas un tās
filiālbibliotēku darba laiku vasarā var atrast mājas lapā www.
jzb.lv. Mēneša pēdējā piektdiena
ir Spodrības diena, un tajā
visas bibliotēkas lasītājiem ir
slēgtas.
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Īsi
 Sestdien, 2. jūnijā, pulksten
12.12 jelgavnieki aicināti piedalīties
velobraucienā, kurā šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta velosipēdistu
drošībai. Tieši tāpēc šogad izveidota
jauna nominācija – balvu saņems arī
visekipētākais velobraucējs. Velobrauciena starts – pulksten 12.12 no Jelgavas pils stāvlaukuma, bet finišs – bērnu
un jauniešu centra «Junda» nometnē
«Lediņi». Jāpiebilst, ka reģistrēties pils
stāvlaukumā varēs jau no pulksten
10, kur notiks arī dažādas aktivitātes.
Pulksten 11 pie pils pa ceļam no
Tallinas uz Montekarlo piestās «Elektromaratons 2012» – no pulksten
11 līdz 12 interesentiem būs iespēja
apskatīt elektromobiļus klātienē.
 Sestdien, 2. jūnijā, pulksten 13
Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
aicina piedalīties ekskursijā «Jelgavas viduslaiku vārtu stāsts» un
iepazīt Jelgavu vēsturnieka Andra
Tomašūna vadībā. Ekskursijas maršruts vedīs pa Vaļņu ielu, kas iezīmē 16.
gadsimta Jelgavas pilsētas robežas,
kā arī gar viduslaiku pilsētas Ezera,
Dobeles, Mazo un Posta vārtu vietām.
Pa ceļam tiks apskatīti un ar interesantiem stāstiem apvīti arī senās Jelgavas
kultūras pieminekļi – baznīcas, kapi,
parki un nami. Ekskursijas ilgums
– aptuveni trīs stundas. Satikšanās
– Trīsvienības baznīcas tornī. Dalības
maksa pieaugušajiem – Ls 1,50; skolēniem – Ls 0,50; pirmsskolas vecuma
bērniem – bez maksas. Ekskursijai
iespējams pieteikties iepriekš, zvanot
pa tālruni 63005447 vai sūtot e-pastu uz adresi: tic@tornis.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka centrs šādas ekskursijas
rīkos regulāri.
 86 cilvēki nedēļas nogalē piedalījušies fotoorientēšanās sacensībās pa Jelgavu, dodoties kājām,
ar automašīnu vai velosipēdu un
meklējot dažādus objektus pilsētā,
kur komandai bija jānofotografējas.
Trīs stundu laikā komandai bija
jāatzīmējas pēc iespējas vairākos
objektos. Apbalvošanas un noslēguma pasākums notiks Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī
piektdien, 1. jūnijā, pulksten 17.
Ierasties aicināti visi sacensību
dalībnieki.
 Jelgavā šonedēļ notiek Krievu
kultūras dienas. Šodien, 31. maijā,
pulksten 18 Jelgavas 4. vidusskolas koncertzālē notiks bezmaksas
koncerts «Krievu mūzikas pērles».
Tajā skanēs izcilo krievu komponistu
klasiskās mūzikas pērles, ko izpildīs
dažādi instrumentālie ansambļi un
solisti no Emīla Dārziņa mūzikas
vidusskolas un Jelgavas Mūzikas vidusskolas. Bet 2. jūnijā pulksten 17
– koncerts «Sapulcēsim draugus
svētkos» Jelgavas kultūras namā.
Uzstāsies tautas deju ansamblis
«Ivuška» (vadītāja V.Laizāne, Rīga),
Jelgavas krievu biedrības «Istok» krievu tautas ansamblis «Slavjanočka»,
2. pamatskolas koris «Zvonņica»,
solisti Olga Barišmane (soprāns),
Anžella Goba (mecosoprāns), Jeļena
Ševčenko (soprāns) un Vladimirs
Grosmanis (baritons), pianiste un
koncertmeistare – Olga Moskaļonova. Ieeja – bez maksas.

Ritma Gaidamoviča

Konkursa «Par tiesībām nomāt daļu
no zemesgabala Lapskalna ielā 47,
Jelgavā, un būvēt uz tā rūpnieciskās
ražošanas objektu» izsludināšana
Jelgavas pilsētas dome izsludina
konkursu «Par tiesībām nomāt daļu
no zemesgabala Lapskalna ielā 47
(platība ~20 000 m2), Jelgavā, un
būvēt uz tā rūpnieciskās ražošanas
objektu, kadastra Nr.0900 012 0055».
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš
– līdz 25.06.2012. plkst.12.
Konkursa nolikumu var saņemt un
piedāvājumu iesniegt katru dienu:
pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no
plkst.8 līdz 14 Jelgavas pilsētas domes
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā
11, Jelgavā, LV – 3001, 131. kabinetā,
kontakttālrunis 63005482.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties
mājas lapā internetā: www.jelgava.lv.
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atbildam

Avotu iela ūdenssaimniecības
projektā nav iekļauta
Aivars, kurš dzīvo privātmājā Avotu
ielā, «Jelgavas Vēstnesim» jautā: «Ir vai
nav plūdi pilsētā, mūsu māju apkārtnē
ūdens ir vienmēr, jo tur ir ļoti zems
gruntsūdens līmenis. Vai arī Avotu
ielā kādreiz būs sakārtota kanalizācijas
sistēma?» Aivars cer gan uz pilsētā īstenoto ūdenssaimniecības attīstības projektu, gan uz plānotajām aktivitātēm
Kalnciema ceļā, kad, piesaistot Eiropas
naudu, tikšot novērsts plūdu risks. «Vai
Avotu ielas iedzīvotāji var rēķināties ar
abiem šiem projektiem?»
«Lai sakārtotu grāvju sistēmu un
novadītu notekūdeņus no Avotu ielas,
nepieciešams pārtīrīt novadgrāvjus
Bērzu ceļā, Stadiona ielā, Kalnciema ceļā
un Loka maģistrālē. Pagājušajā gadā tika
veikti novadgrāvju tīrīšanas darbi Loka
maģistrālē posmā no Kalnciema šosejas
līdz Bērzu ceļam un Bērzu ceļā no Loka
maģistrāles līdz Lazdu ielai. Savukārt šogad jau uzsākti grāvju pārtīrīšanas darbi
Stadiona ielā posmā no Robežu ielas līdz
Loka maģistrāles novadgrāvim, un pēc
novadgrāvju sistēmas sakārtošanas tiks
ieplānoti arī Avotu ielas grāvju sakārtošanas darbi,» informē pašvaldības aģen-

tūras «Pilsētsaimniecība» hidrotehnisko
būvju inženiere Žanna Barkovska.
Viņa norāda, ka pēc projekta «Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu
draudu risku novēršanai Kalnciema
ceļā» Kalnciema ceļa labā puse tiks
pasargāta no Lielupes ūdeņiem palu
un plūdu laikā.
Savukārt par ūdenssaimniecības un
fekālās kanalizācijas tīklu attīstības
projektu plānošanu un īstenošanu
atbildīgs ir SIA «Jelgavas ūdens».
Uzņēmuma tehniskais direktors
Viktors Juhna skaidro, ka ne ūdenssaimniecības attīstības projekta 2.,
ne 3. kārtā jaunu ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu izbūve Avotu ielā
gan nav plānota, tādējādi šo jautājumu nav iespējams atrisināt, piesaistot
Eiropas finansējumu. «Pašlaik vienīgā iespēja ir privātmājas īpašniekam
to darīt par saviem līdzekļiem, un
šādā gadījumā viņam vispirms jāvēršas «Jelgavas ūdenī» ar iesniegumu,
lūdzot izsniegt tehniskos noteikumus
īpašuma pieslēgšanai pie kanalizācijas sistēmas,» tā V.Juhna.

Rindas rada nepietiekamais
valsts finansējums

«Kāpēc Jelgavas poliklīnikā ir tā, ka par
Sagatavoja Sintija Čepanone maksu – 10 latiem – pie speciālista var tikt
teju nākamajā dienā, bet par trim latiem mēnešiem jāgaida rindā? Es tiešām nesaprotu
šo sistēmu. Man saka – beigušās kvotas, lai
gan ir pats gada sākums. Neko nesaku, ja
pacientam pārbaudes nav steidzamas un
viņš var pagaidīt to mēnesi rindā, taču kā
ir ar neatliekamiem gadījumiem? Cilvēks
interesējos, kas maisiņā iekšā, viņa gūst traumu, bet viņam saka – ja neesat
attrauca, ka nākot no tirdziņa, kur iepriekš pierakstījies, maksājiet desmit
dažus puķu pušķus nav pārdevusi.
latus – tad jūs pieņems uzreiz. Tāpat pie
Tikai pēc tam iedomājos, ka tie it kā endokrinologa – uz vizīti aprīlī varēja pienepārdotie pušķi varētu būt nolasīti rakstīties, sākot no noteikta datuma martā.
no kapu kopiņām, lai uzreiz pēc tam Kad zvana, pasaka – piedodiet, pierakstīties
tos realizētu. Acīmredzot tirdziņā var tikai par maksu, par trim latiem tikt pie
nonāk daudzi ziedi no kapiem, jo ne ārsta nemaz nevar,» sašutusi ir Lidija. Viņa
pirmo reizi es konstatēju no kapu pieļauj, ka rindas tiek veidotas mākslīgi, lai
kopiņām pazudušus ziedus un gan pēc iespējas vairāk cilvēku pie speciālista
jau neesmu vienīgā, kurai nācies ietu, maksājot pilnu cenu.
saskarties ar šādu situāciju,» stāsta
kundze.
«Rindas mākslīgi netiek veidotas – šo
Tobrīd viņa nav iedomājusies zvanīt situāciju ietekmē valsts finansējums. Proti,
Pašvaldības policijai, taču piebilst, ka
atceras sastaptās sievietes seju, tādēļ
nākamreiz rīkosies nekavējoties. Arī
citus, kuri apmeklē kapsētu, viņa aicina pievērst uzmanību aizdomīgiem
apmeklētājiem tajā, savukārt cilvēkiem, kuri iegādājas ziedus tirdziņā,
«Esmu pilnīgā neizpratnē par suņu
viņa iesaka pārliecināties par ziedu
saimniekiem,
kuri ved pastaigās savus
izcelsmi un kaut vizuāli pārliecināties, vai tirgotājs nav vienkārši suņus zaļajās zonās un nesavāc sava dzīvdzērājs, kurš naudas gūšanas nolūkā nieka atstāto. Tas ir šausmīgi! Piemēram,
pie mājas, kurā dzīvoju, ir zaļā zona, kur
puķes «izaudzējis» kapsētā.
es varētu iziet pastaigā ar bērnu, taču tas
Sagatavoja Sintija Čepanone vienkārši nav iespējams, jo suņu saimnieki
ir bezatbildīgi un aiz sava dzīvnieka nesavāc. Rezultātā zaļā zona ir pārvērsta par
īstu kaku lauku! Sakiet, lūdzu, vai ir kāda
iespēja ar to cīnīties?» jautā Liene.

Baložu kapsētā
uzdarbojas puķu zagļi
Satraukta par situāciju Baložu kapos ir kāda jelgavniece – ne reizi vien
viņai nācies saskarties ar situāciju,
kad no kapu kopiņas pazūd tuvinieku
uzliktie ziedi. Aprīlī piedzīvotais viņu
tā samulsinājis, ka satraukumā neiedomājās izsaukt Pašvaldības policiju,
tāpēc aicina cilvēkus, pamanot kapos
ko aizdomīgu, to izdarīt. Arī kundze
pati ir apņēmības pilna nākamreiz
rīkoties.
«Viens no lielākajiem pārdzīvojumiem man bija, kad dažas dienas pēc
tuvinieka bērēm Baložu kapsētā aizbraucu uz kapiem – uz kapu kopiņas
bija palikuši vien vainagi un štrausi,
un pāris neļķītes. Visi skaistie ziedu
pušķi nolasīti.
Citā dienā atkal devos uz ģimenes
kapiem Baložu kapsētā. Skatos – ap
vienu kopiņu darbojas tantuks ar
aizdomīgu maisiņu rokās. Gāju tālāk,
bet sieviete nāk man līdzi un apsēžas
pie citas kapu kopiņas. Atzīšos, kļuva
mazliet neomulīgi, tāpēc vaicāju, ko
viņa te dara. Atbilde skanēja: «Vai
tad es te nedrīkstu sēdēt?» Kad pa-

«Kāpēc, atjaunojot ielu horizontālo
marķējumu pilsētā, tas darīts arī
Lielajā ielā? Galu galā – kuru katru
brīdi taču sāksies ielas rekonstrukcija un asfalts tiks nofrēzēts ar visu
krāsojumu!» uz pašvaldības it kā
nesaimniecisko rīcību norāda kāds
autovadītājs.

niecība» norāda – nodilušais ielu
horizontālais marķējums Lielajā ielā
atjaunots, lai nodrošinātu satiksmes
drošību līdz rekonstrukcijas darbu
uzsākšanai. Minimālās satiksmes
drošības prasības ir jāizpilda, pat
neraugoties uz to, ka drīzumā sāksies
ceļu būvdarbi.

Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaim-

Sagatavoja Sintija Čepanone

Lūdz atsaukties vīrieti, kurš paglāba no suņa

Kundze stāsta, ka 11. maijā ap pulksten
7.30 gājusi kopā ar četrgadīgo mazmeitiņu un sunīti, kad pie mājas Vaļņu ielā
14 no mugurpuses uzbrucis liels suns.
«Es neko nespēju izdarīt, tāpēc vienkārši
savā bezspēcībā sāku kliegt. Zinu, ka uz
palīdzību šādās situācijās cerēt ir lieki,
jo no suņu uzbrukumiem esmu cietusi
kādas sešas reizes, bet palīdzību nekad

ārstniecības iestādēm tiek piešķirtas kvotas,
un Jelgavas poliklīnikai valsts piešķirtais
finansējums ir nepilni 69 000 lati mēnesī.
Tieši šī summa nodrošina iespēju pacientiem apmeklēt speciālistu par trim latiem,»
skaidro SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes
locekle Anna Zīverte. Viņa norāda, ka
iestāde, vadoties pēc piešķirtajām kvotām,
plāno, cik pacientu un kādus speciālistus
varēs apmeklēt par valsts finansējumu.
«Saprotams, ka šī summa ir pārāk niecīga,
lai visiem nodrošinātu iespēju apmeklēt
ārstu par trim latiem, tādēļ gadījumos,
kad kvotas beigušās, vizīte tiek piedāvāta
kā maksas pakalpojums, jo neatkarīgi no
pacientu skaita speciālists uz darbu nāk tik
un tā,» norāda iestādes vadītāja, piebilstot,
ka, piemēram, acu ārsts dienā var pieņemt
vidēji astoņus pacientus.
Turklāt uz 1. aprīli kvotu pārstrāde
bija jau 39 000 latu apmērā, un tieši šī
iemesla dēļ iestāde spiesta ierobežot
vizītes par valsts līdzekļiem. Vieni no

Par saimniekiem, kuri nesavāc
aiz saviem suņiem, aicina ziņot

Marķējumu Lielajā
ielā atjaunoja drošības nolūkā

«Jelgavas Vēstneša» redakcijā vērsās
Valentīnas kundze – viņa ar laikraksta
starpniecību vēlas atrast kungu, kurš
11. maijā ap pulksten 7.30 pie Vaļņu
ielas 14. nama viņu un mazmeitiņu
paglāba no agresīva suņa.

Ceturtdiena, 2012. gada 31. maijs

neesmu saņēmusi. Taču šajā reizē mums
paveicās – garām gāja kāds vīrietis, kurš,
redzot notiekošo, uzreiz steidzās mums
palīgā un ar savu lietussargu suni aizbaidīja,» notikušo atceras kundze. Tiesa
gan – pārbīlis esot bijis tik liels, ka viņa
nav nedz ievērojusi vīrieša seju, nedz
pajautājusi vārdu. «Taču gribas viņam
pateikt paldies. Pieļauju, ka mūsu dēļ
kungs salauza savu lietussargu, tādēļ
kaut jaunu lietussargu viņam varētu nopirkt,» saka Valentīna, garāmgājēju, kurš
todien steidzās palīgā, lūdzot piezvanīt
viņai pa tālruni 27039107.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību
speciāliste juriste Sandra Reksce atgādina,
ka Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.127 cita starpā nosaka: nepieļaut, ka
suņi piemēslo pilsētas teritoriju, dzīvojamo
vai sabiedrisko ēku telpas, nekavējoties
satīrot suņa atstātos ekskrementus. Par šo
saistošo noteikumu neievērošanu vainīgās
fiziskās un juridiskās personas soda administratīvi – pārkāpuma izdarīšanas vietā
bez protokola sastādīšanas, izsniedzot kvīti,
pārkāpējam var uzlikt naudas sodu līdz 20
latiem, sastādot administratīvo protokolu
– naudas sodu līdz 50 latiem.
Arī Ministru kabineta noteikumi Nr.266
«Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī
suņa apmācībai» nosaka, ka mājas (istabas)
dzīvnieka īpašnieka vai turētāja tiesības
un pienākums ir apdzīvotu vietu teritorijā
savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus. Par šo noteikumu neievērošanu
paredzēta administratīvā atbildība – brīdinājums vai naudas sods fiziskajām personām no 5 līdz 250 latiem, bet juridiskajām
personām no 10 līdz 500 latiem, konfiscējot
dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
«Jelgavā joprojām aktuāla problēma ir
suņu ekskrementu nesavākšana pēc mīlu-

ļu izvešanas pastaigā. Suņu ekskrementi
ir ne tikai daudzdzīvokļu māju rajonos,
bet arī mācību iestāžu sporta laukumos,
kur tuvējo māju iedzīvotāji ved pastaigā
savus dzīvniekus. Domājams, ka daļai
suņu īpašnieku pašiem ir bērni, kuri arī
varētu gūt kaitējumu no suņu ekskrementiem gan bērnu spēļu laukumos,
gan parkos un citviet pilsētā, kas nebūtu
patīkami. Tādēļ suņu īpašniekus aicinām
domāt par saviem un citiem bērniem, kā
arī par apkārtējo vidi, kur tiek atstāti ekskrementi, jo, lai arī Jelgavas pilsētā nav
speciāli ierīkotu suņu pastaigu laukumu,
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» Jelgavā ir izvietojusi
sešas tvertnes suņu ekskrementiem. Kaut
arī tvertnes ir pieejamas tikai vietās, kur
suņi pastaigās tiek vesti visvairāk, tam
nevajadzētu būt par iemeslu ekskrementu nesavākšanai aiz saviem mīluļiem, jo
tos var izmest atkritumu urnās,» uzsver
S.Reksce.
Jāņem vērā, ka likumsargi nevar izstāvēt blakus katram sunim, kurš izvests
pastaigā, tādēļ, lai kopīgiem spēkiem cīnītos ar bezatbildīgajiem suņu īpašniekiem,
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija par
suņu saimniekiem, kas nesavāc savu
mājdzīvnieku ekskrementus, iedzīvotājus
aicina ziņot Operatīvās vadības nodaļai pa
tālruni 63028550.

Jelgavas poliklīnikai valsts piešķirtais finansējums ir
nepilni 69 000 lati
mēnesī, un iestāde,
vadoties pēc piešķirtajām kvotām,
plāno, cik pacientu
un kādus speciālistus varēs apmeklēt
par valsts finansējumu. Kad kvotas
beigušās, vizīte
tiek piedāvāta kā
maksas pakalpojums.
Foto: Ivars Veiliņš
pieprasītākajiem, pēc iestādes vadītājas
teiktā, ir ultrasonogrāfijas izmeklējumi,
un cilvēkiem jārēķinās, ka rindā var
nākties gaidīt pat 60 dienas, tāpat pie
endokrinologa – poliklīnikā strādā trīs
endokrinologi, un mēnesī kopumā viņi
var pieņemt 412 pacientus. «Taču pacientu, protams, ir krietni vairāk,» tā
A.Zīverte. Viņa norāda, ka pieraksts tiek
atvērts reizi mēnesī – 20. datumā – un pie
pieprasītākajiem speciālistiem pieraksts
tiek nokomplektēts ļoti īsā laikā.
Tādējādi iespēja speciālistu apmeklēt
par maksu ir piedāvātā alternatīva
situācijā, kad valsts finansējums ārstniecības iestādēm ir nepietiekams. Un
pacients pats var izlemt – atkarībā no
speciālista noslogojuma un piešķirtajām
kvotām gaidīt rindā vai tomēr izmantot
iespēju un rindas kārtībā ārstu apmeklēt par maksu.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Teritoriju pie
Kooperatīva ielas
būvdarbu veicējs
sakārtos
«Jelgavas Vēstnesī» Kooperatīva
ielas 4 iedzīvotāju vārdā vērsās
Dzidra. «2011. gada rudenī šeit
tīrīja novadgrāvi. Ar smagajām
mašīnām vedot prom izrakto, tika
izbraukāts jau tā nolietojies asfalts,
kā arī uz tā uzbērta zeme. Tagad,
kad uzlīst lietus, pie atkritumu
konteineriem veidojas dubļu kārta
– ne pieiet, lai izmestu atkritumus!
Agrāk starp grāvi un asfaltu auga
zālīte, bet tagad palicis netīrs, gružains laukums,» raksta Dzidra, pēc
rudenī pieredzētā prognozējot, ka,
tiklīdz smiltis būs sausas, vējš tās
dzenās kā tuksnesī, līdz ar to pat
trešajā stāvā nevarēs turēt vaļā logus. Viņa vēlas noskaidrot, kad šīs
nekārtības pie Kooperatīva ielas 4
tiks likvidētas – rakumi nolīdzināti, iesēts zāliens un savests kārtībā
izbraukātais asfalts.

Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» norāda, ka būvdarbu veicējs tiks informēts par zaļās zonas
sakārtošanu gar asfaltēto laukumu
un grāvja nogāzi, kā arī par izskaloto grāvja nogāžu atjaunošanu.
Sagatavoja Sintija Čepanone «Asfaltētais laukums pie atkritumu
konteineriem tiks noslaucīts, kā
Dzīvnieku ekskrementu
arī salabotas asfalta bedrītes pie
savākšanas konteineri Jelgavā
Kooperatīva ielas 4 iebraucamā
Loka maģistrālē pirms 6. vidusskolas; Aspazijas ielā pirms ceļa,» reaģējot uz Dzidras kundzes
Draudzības ielas; Raiņa parkā no Pasta ielas puses;
minēto problēmu, informē «PilsētSatiksmes ielā netālu no «Supernetto» veikala; Alunāna saimniecība».
parkā pie Pasta un Zirgu ielas krustojuma; Mātera ielā
pie gājēju takas.

Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2012. gada 31. maijs

Piedalīsies
Eiropas čempionātā

Jelgavas kērlinga kluba komanda – skips
Roberts Krusts, Ieva Krusts, Normunds
Šaršūns un Iveta Staša-Šaršūne – uzvarējusi Latvijas jaukto komandu kērlinga
čempionātā un izcīnījusi tiesības pārstāvēt
Latviju Eiropas čempionātā (29. septembris
– 12. oktobris). Savukārt 3. vietu Latvijas
čempionātā izcīnīja cita Jelgavas kērlinga
kluba komanda – skips Artis Zentelis, Ieva
Rudzīte, Jānis Klīve, Zanda Bikše.

sports

«Cerībniekiem» seši čempioni Pasaules čempionātā –
Jelgavas kluba «Cerība» sportisti Latvijas 9./10. vieta
čempionātā invalīdiem vieglatlētikā izcīnījuši sešas zelta, astoņas sudraba un trīs
bronzas medaļas. Par čempioniem kļuvuši
Edgars Bergs (lode un disks), Ingrīda Priede (disks), Diāna Frolova (100 m), Līga
Strelkova (tāllēkšana) un Ingus Pēterfelds
(tāllēkšana). Medaļas izcīnīja arī Aivars
Sidorovs, Aleksandrs Meškalo, Andis Smirnovs, Raivis Steķis un Kristaps Kukainis. Nu
sportisti gatavojas startam Eiropas čempionātā, kas notiks jūnija beigās Nīderlandē, kā
arī labākie
mērķē uz
paraolimpiskajām
spēlēm.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Jelgavas BMX braucējs
Kristens Krīgers pasaules
čempionātā sešpadsmitgadīgo grupā Challenge
braucienā izcīnījis dalītu
9./10. vietu. «Ņemot
vērā, ka Māris Štrombergs tika diskvalificēts, jo finiša līniju šķērsoja bez ķiveres,
sanāk, ka Kristenam ir labākais rezultāts
starp Latvijas sportistiem,» tā sportista
mamma Ināra Krīgere. K.Krīgers piedalījās arī Cruiser (15 – 16 gadi) braucienā,
kur izcīnīja 2. vietu. K.Krīgers paldies par
atbalstu saka Jelgavas pilsētas domei, SIA
«Flora» un Jurim Bušam, bāram «Plate» un
Jānim Bubulim, Jurim Laveniekam no z/s
«Valneri» un Rihardam Blūmanim.

Cīņā – viens čempions

Nedēļas nogalē Jelgavas Sporta hallē
norisinājās Latvijas
meistarsacīkstes
junioriem brīvajā
cīņā, grieķu-romiešu cīņā un cīņās
sievietēm. Čempiona titulu izcīnīja arī
jelgavnieks Jānis
Kogutičs no kluba
«Milons». Kā norāda «Milona» treneris
Vladimirs Smirnovs, Jānis startēja svara
kategorijā līdz 96 kilogramiem. Viņš
aizvadīja četras cīņas un visas pārliecinoši vinnēja. Jāpiebilst, ka junioru
grupā startēja 1992. – 1995. gadā
dzimušie zēni un meitenes.

Šīs vasaras jaunums ZOC – teniss
 Ilze Knusle-Jankevica

Oskars Plonis, kurš pilsētas futbola
čempionātā pārstāv komandu «Igate».
Zemgales Olimpiskais centrs
Viņš stāsta, ka komanda plāno trenēties
(ZOC) piedāvā dažādas sportovisu vasaru – uz treniņiem sanākot ap 15
šanas iespējas vasaras sezonā.
– 20 spēlētāju, tāpēc maksa par treniņu
Šīs sezonas jaunums ir teniss,
esot adekvāta. Vienīgais trūkums esot
kuram nepieciešamais aprīkotas, ka futbola laukums pieejams tikai
jums tiks uzstādīts pēc pieprapavēlās vakara stundās vai pa dienu.
sījuma. Ja apmeklētājiem būs
Tas tāpēc, ka ZOC bāzē treniņus aizvada
interese, ZOC piesaistīs treneri,
vairāki pilsētas sporta klubi un skolu
kura pavadībā interesenti vaaudzēkņi.
rēs apgūt šīs spēles pamatus.
Arī šovasar ZOC stadionā var pulcēties
Pārmaiņas sagaida arī pludtie, kuri nodarbojas ar skriešanu. «Daudzi
males volejbola laukumu – tur
par to jautā, bet šajā ziņā nekas nav maidrīzumā no viena laukuma tiks
nījies – ZOC darba laikā šeit var skriet,
izveidoti divi.
ja vien stadionā nenotiek sacensības. Arī
pirms futbola virslīgas spēlēm – aktivitāZOC sabiedrisko attiecību vadītāja tes jāpārtrauc stundu iepriekš,» skaidro
Sanda Andersone stāsta, ka interesenti S.Andersone. Viņa piebilst, ka jāmaksā
vasarā var izmantot kādu no āra lauku- ir vien tad, ja nepieciešams izmantot
miem, lai, piemēram, spēlētu pludma- slēdzamu skapīti un dušas. Ar velosipēdu
les volejbolu, futbolu,
pa skrejceļu gan braukt
strītbolu, tenisu vai
nedrīkst.
Laukums jārezervē savlaicīgi.
ko citu. «Piedalāmies
S.Andersone gan
To var izdarīt, zvanot darba
Jelgavas pilsētas čemnorāda, ka pārbaudīt
dienās no pulksten 9 līdz 17
pionātā 7x7, kas notiek
savas riteņbraukšanas
pa tālruni 63020793,
pārējā laikā – 27050045.
uz šī laukuma, tāpēc
prasmes ir iespējams
nolēmām uz tā arī paBMX trasē, kur otrtrenēties, lai labāk pieslīpētos,» stāsta dienās, trešdienās un ceturtdienās pēc

Konkursa «Par tiesībām nomāt daļu no zemesgabala Pilssalas ielā 2A, Jelgavā, un būvēt
uz tā sezonas rakstura apkalpes objektu» izsludināšana
Jelgavas pilsētas dome izsludina konkursu «Par tiesībām nomāt daļu no zemesgabala Pilssalas
ielā 2A (platība ~4080 m2), Jelgavā, un būvēt uz tā sezonas rakstura apkalpes objektu, kadastra
Nr.0900 006 0277». Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 25.06.2012. plkst.12.
Konkursa nolikumu var saņemt un piedāvājumu iesniegt katru dienu: pirmdienās no plkst.8 līdz 19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14 Jelgavas
pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV – 3001, 131. kabinetā,
kontakttālrunis 63005482.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā internetā: www.jelgava.lv.

PII «Pīlādzītis»
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu vecuma
grupās ar latviešu un krievu valodas
apmācību. Piedāvājam regulāras nodarbības,
individuālu pieeju, radošus pasniedzējus un
kvalitatīvu sagatavošanu skolai.
Pērnavas iela 16, Jelgava. Tālrunis 63021591,
20021871, 26448426.
AKCIJU SABIEDRĪBA «TUKUMA PIENS»
aicina darbā:
PIENA PRODUKTU FASĒŠANAS IEKĀRTU OPERATORU.
Galvenie uzdevumi:
• darbs ar piena produktu fasēšanas iekārtu atbilstoši
instrukcijām;
• produkta un iepakojamā materiāla atbilstības kontrole;
• marķējuma atbilstības un iepakojuma hermētiskuma
pārbaude;
• tehnoloģisko pierakstu veikšana.
Prasības:
• spēja strādāt intensīvā ritmā un patstāvīgi organizēt
savu darbu;
• iespēja strādāt maiņu darbu;
• augsta atbildības sajūta un precizitāte;
• vēlama pieredze pārtikas ražošanā.
Piedāvājam:
• interesantu un atbildīgu darbu stabilā uzņēmumā;
• kvalifikācijai un darba rezultātiem atbilstošu atalgojumu
(bruto alga 500 – 600 LVL);
• kompensāciju par ceļa izdevumiem;
• profesionālās pilnveidošanās iespējas.
Pieteikumu un CV sūtīt uz e- pastu:
tukumapiens@baltais.lv līdz 30. jūnijam.

LABAS CENAS LABIEM LOGIEM!

Uzvaras iela 8, 2. stāvs,
Jelgava, tālrunis 26157816.

www.labologuagentura.lv
Jelgavas Mākslas skolā
individuālās apmācības programma
«Sagatavošanas studija» aicina piedalīties
vasaras plenēra nodarbībās – zīmēšana un
gleznošana dabā.
Uzņem bērnus vecumā no 7 līdz 11 gadiem.
Nodarbību sākums – 3., 9. jūnijā plkst.10.
Pasniedzēja Kristīna Landaua-Junkere,
tālrunis 26173276.
Jelgavas novada pašvaldība izsludina
konkursu uz vakanto Informācijas
tehnoloģiju nodaļas informācijas
tehnoloģiju speciālista amatu (divas
amata vietas).
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām,
iesniedzamajiem dokumentiem var iegūt Jelgavas novada
pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv un pie
Jelgavas novada pašvaldības Kancelejas personāla speciālista 304. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā, darba laikā,
iepriekš sazinoties pa tālruni 63012256. Pieteikšanās
termiņš – 2012. gada 8. jūnijs.

Šīs vasaras Zemgales
Olimpiskā centra
jaunums ir teniss
– tīkls tiks uzstādīts
pēc pieprasījuma. «Ja
cilvēkiem būs interese
un šis pakalpojums
būs pieprasīts, esam
gatavi atrast treneri,
kurš mācīs tenisa
pamatus,» norāda
centra pārstāve Sanda Andersone.
pulksten 18 ikviens interesents var izmēģināt, kā tas ir – braukt ar BMX. Treneris
Aivars Balbeks piebilst, ka interesentiem
nav uzreiz jāiegādājas savs inventārs
– jā tā nav, iepriekš jāpiesakās pa tālruni
28304884.
«Jelgavnieki labprāt izmanto šīs aktīvās atpūtas iespējas un sporto gan draugu,
gan ģimenes lokā,» tā ZOC pārstāve. Viņa
norāda, ka gan pērn, gan tagad visnoslogotākais ir mākslīgā seguma futbola
laukums, bet arī vasarā var izmantot
sporta spēļu zāli un citus pakalpojumus,
kas pieejami olimpiskajā centrā.
Savukārt tos, kuri ar sportu ir drīzāk
uz «jūs», ZOC pārstāve aicina apmeklēt
pasākumus, kas norisināsies centrā – futbola mačus, BMX sacensības vasaras vidū,
lakrosa spēles, amatieru futbola turnīra
«Mītava Open» finālu, bērnu futbola festivālu «City Cup» un citus.

Sporta pasākumi
 31. maijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensības «Alnis 2012» (Ložmetējkalnā).
 31. maijā pulksten 18 – futbola 1. līgas čempionāts: FK «Jelgava 2» – «Skonto
2» FC (ZOC).
 31. maijā pulksten 18 – Latvijas čempionāts regbijā U-17: «Mītava» – «Miesnieki» (Ozolnieku vidusskolā).
 2. jūnijā pulksten 14.30 – Zemgales
čempionāts futbolā U-17: JFC «Jelgava»
– Jelgavas BJSS (ZOC).
 2. jūnijā pulksten 14 – Latvijas III
olimpiādes priekšsacīkstes basketbolā
vīriešiem: Jelgava – Mārupe. 3. jūnijā
pulksten 11 – Jelgava – Ogre (Sporta
hallē).
 3. jūnijā pulksten 10 – 2012. gada
Jelgavas atklātā kausa izcīņa regbijā 7
sievietēm (Daugavas stadionā Sporta
ielā 2).
 3. jūnijā pulksten 14.30 – Latvijas 2.
līgas Zemgales zonas čempionāts futbolā:
JFC «Jelgava» – FK «Ozolnieki» (ZOC).
 6. jūnijā pulksten 10 – Zemgales čempionāts futbolā 2004. gadā dzimušajiem
zēniem (ZOC).
 7. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensības «Alnis 2012» (autobusa pieturā «Ķirši»).
 7. jūnijā pulksten 19 – futbola
virslīgas čempionāts: FK «Jelgava» – FS
«Metta» (ZOC).
 9. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas čempionāts biljardā (6. vidusskolā).
 9. jūnijā pulksten 10 – galda teniss
«Veselības dienas 2012» (Sporta hallē).

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

Foto: Ivars Veiliņš

ZOC laukumu nomas maksa

Meklē darbu
Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.

Laukums vai telpa

Maksa, Ls/stundā (ar PVN)

Elektriķis. Tālrunis 28226522.

Sporta spēļu zāle

15 – 25

Piedāvā darbu

Basketbola, strītbola un 10 (duša un ģērbtuve);
volejbola āra laukums 6 (bez dušas un ģērbtuves)

Galdniekam(-cei). Tālrunis 26011847.

Tenisa korti

6

SIA «Ana» piedāvā darbu šuvējām(-iem) ar
pieredzi. Tālrunis 26733645.

Pludmales volejbola
laukums

10

Kurinātājam pirtī Pļavu ielā. Tālrunis 29225453.

Trenažieru zāle
(vienai personai)

2;
15 – abonements desmit reizēm

Futbola laukums ar
sintētisko segumu

20 – 35

Dušas un ģērbtuves

1,20 (reize)

Relaksācijas telpa ar
saunu un džakuzi

10, katra nākamā stunda 5
– līdz 6 personām;
20, katra nākamā stunda 10
– no 7 līdz 20 personām

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ

SIA «Abonēšanas centrs «Diena»» piedāvā
preses piegādes pastnieka darbu. Nepilnas
slodzes darbs agri no rīta (apm. no plkst.5
līdz 7). Darbs 5 dienas nedēļā – preses piegāde abonentu pastkastītēs Jelgavā: Asteru, Dambja, Lielās, Filozofu u.c. apkārtējo
ielu rajonā. Prasības: darbinieka dzīvesvieta minētajā rajonā, apzinīga attieksme pret
darbu, spēja strādāt patstāvīgi. Tālrunis
26655010 vai 67063121 darba dienās no
plkst.9.30 līdz 17.30.

Pārdod
Skaldīta oša malku 25 Ls/kub. T.26111138
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288

31. maijā pulksten 19 – P.Portnera kriminālkomēdija «Trakās šķēres». Lomās: G.Grāvelis, S.Didžus,
J.Jarāns, L.Kirmuška, J.Kirmuška, A.Putniņš, J.Ļjaha, I.Radčenko. Biļešu cena: Ls 10; 8; 7; 6; 5.

Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 100.
29907466.

1. jūnijā pulksten 19.30 – JPPA «Kultūra» vidējās paaudzes deju kolektīva «Rota» 25 gadu jubilejas
koncerts. Biļešu cena: Ls 1; skolēniem studentiem, pensionāriem – 0,50.

Pērk

10. jūnijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE. Blēra Būza «Sievietes,
sievietes...». Komēdija 2 daļās. Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena: Ls 3; 2,50; 2.

Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

Jelgavas Speciālā internātpamatskola
Filozofu ielā 50 aicina 2006. – 2008. gadā
dzimušos bērnus apmeklēt
pirmsskolas izglītības programmu ar
apmācību latviešu valodā.
Augsti kvalificēti pedagogi palīdzēs attīstīt katrā
bērnā estētiskās, intelektuālās un fiziskās spējas,
veidojot bērnos iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo
pasauli un kvalitatīvi sagatavojot skolai.
Tālrunis uzziņām 63021773.

5

Nolietotus ledusskapjus no Ls 3. Sadzīves
tehniku. T.29784933
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.
Gleznas, porcelāna figūriņas, vāzes, sienas
šķīvjus, monētas, ikonas, ordeņus, senas
mēbeles u.c. senlietas. T.27166669.

Vizuālās un lietišķās mākslas pedagogu asociācija
un Jelgavas Mākslas skola
14. jūnijā organizē gleznošanas plenēru
«Iesim pa Ģederta Eliasa takām».

Dažādi

Gatavojoties vecmeistara Ģederta Eliasa 125. jubilejai,
Jelgavas bērniem vecumā no 12 līdz 13 gadiem ir
iespēja piedalīties mākslinieka dzimtās vietas, personības un daiļrades izpētē, piedaloties vasaras plenērā
mākslinieka dzimtajās mājās Platonē.

Dzīvokļu remonts no 0 līdz atslēgai. Konsultēju. T.28861525 (Jānis).

Pieteikties un saņemt sīkāku informāciju var Jelgavas
Mākslas skolā Mazajā ceļā 2, Jelgavā, līdz 8. jūnijam
darbdienās no plkst.10 līdz 12, tālrunis 63023768.

Vēlas īrēt

Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.

Ekskavatora pakalpojumi. Strēles garums 16 m. Buldozera pakalpojumi.
Tel.29142444

Istabu. T.20455617

Aizsaulē aizgājuši
VERA SAVEĻJEVA (dz. 1920. g.)
ERNA SILAKALNE (dz. 1924. g.)
JĀNIS ZAPOROŽČENKO (dz. 1945. g.)
ANNA KUCIŅA (dz. 1918. g.).
Izvadīšana 31.05. plkst.16 Zanderu kapsētā.
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4. jūnijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1422.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 71.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Mīla ar krunciņām» (ar subt.). Melodrāma. 2010.g.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Francijas dabas stāsti». Dok. f. 2011.g. 5.sērija.
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Munks un Lemijs. Orhidejas». Animācijas filma.
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 41.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1422.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 108.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 48.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Savējie». Latvijas seriāls. 14.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.20 TIEŠRAIDE no Londonas! Karalienes Elizabetes II
Dimanta jubilejas koncerts.
0.30 Karalienes Elizabetes II Dimanta jubilejas lāpas.
0.45 «Nakts ziņas».
1.00 «Laika dimensija».
1.30 «De facto».*
2.05 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 8.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 41.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles.
BMX riteņbraukšana. Fināls.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 8.sērija.
16.35 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 41.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Zelta krastā». 9.sērija.*
20.00 «Himalaji – ceļš uz debesīm». Dokumentāla filma.
21.00 «Lidojuma plāns».
21.35 «Motociklisti».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 Eiropas meistarsacīkstes autokrosā. Latvija.
23.40 UEFA Euro 2012 apskats.*
0.10 «Krējums... saldais».*
0.40 «Karakungs». Krimināldrāma. 2005.g.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Supernatural 4». ASV seriāls. 6.sērija.
10.00 «Piedzīvojumi mākoņos». Piedzīvojumu filma. 2008.g.
12.05 «Lapsa virtuvē».*
12.40 «Mans mīļais draugs».*
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante». ASV seriāls. 12.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 11.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 43. un 44.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Ekstrasensi kā detektīvi 3» (ar subt.). Real. šovs. 5.sērija.
21.40 «Nāvējošais ierocis 4». Spraiga sižeta filma. 1998.g.
0.10 «LNT ziņu Top 10».*
1.00 «Manas mammas jaunais draugs». Kriminālkom. 2008.g.
2.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 11.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 43. un 44.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 245.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 3.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 53.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 6. un 7.sērija.
7.10 «Madagaskaras pingvīni». Anim. ser. 26.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 1.sērija.
8.00 «Simpsoni 13». 1. un 2.sērija.
9.00 «Brauciens uz skolu». Komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Esi gardēdis 2».*
11.55 «Divi burās».*
12.30 «Māmiņu klubs».*
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.00 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 521. un 522.sērija.
15.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 117.sērija.
16.15 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 78.sērija.
17.25 «Gandrīz ideālas vakariņas». 1. un 2.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 522.sērija.
21.00 «Piedzimis divgalvains». Dokumentāla filma. 2006.g.
22.10 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 166.sērija.
23.10 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 13.sērija.

0.10 «Nekā personīga».
1.10 «Norakstītais 3». Seriāls. 4.sērija.
2.05 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
3.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 53.sērija.
3.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 117.sērija.
4.30 «Nakts joki».

5. jūnijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1423.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 72.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Savējie». Latvijas seriāls. 14.sērija.
10.45 «Šerloks» (ar subt.). Detektīvser. 2010. – 2012.g. 3.sērija.
12.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.40 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Tiksimies Tartu».*
14.25 Igaunijas Republikas prezidenta Tomasa Hendrika
Ilvesa un Evelīnas Ilvesa kundzes valstsvizīte Latvijā. Oficiālā sagaidīšanas ceremonija Rīgas pilī.
14.50 «Igaunija – manas mājas». Dokumentāla filma.
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Munks un Lemijs. Elks». Animācijas filma.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 42.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1423.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 109.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 49.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Ziemeļu puse».
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Kronēšana». BBC dokumentāla filma.
23.05 «Nakts ziņas».
23.16 Laika ziņas.
23.20 Igaunijas Republikas prezidenta Tomasa Hendrika
Ilvesa un Evelīnas Ilvesa kundzes valstsvizīte Latvijā.
Oficiālā sagaidīšanas ceremonija Rīgas pilī.*
23.40 «Tiksimies Tartu».*
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 9.sērija.
11.30 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 42.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 Karalienes Elizabetes II Dimanta jubilejas koncerts.
4.06.2012.
16.35 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 9.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 2010.g. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 5.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Plitvice – plūstošo ezeru zeme». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē».
22.55 UEFA Euro 2012 apskats.*
23.25 «Motociklisti».*
23.55 «SeMS. Laboratorija».*
0.25 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 5.sērija.
0.55 «Nomadi». Dokumentālu filmu seriāls. 42.sērija.
1.55 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 4». Seriāls. 7.sērija.
10.00 «Nedienas ar mērkaķi». Ģimenes komēdija. 1994.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante». ASV seriāls. 13.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 12.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 45. un 46.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Ne akmens uz akmens». komēdija. 2011.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 17.sērija.
23.30 «Manolete». Biogrāfiska drāma. 2008.g.
1.25 «Grūti nogalināt». ASV trilleris. 1990.g.
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 12.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 45. un 46.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 246.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 4.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 54.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 8. un 9.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 6.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 2.sērija.
8.00 «Simpsoni 13». 3. un 4.sērija.
9.00 «Kurš nu runātu». Ģim. komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ekstrēmās pārvērtības». 5.sērija.
12.20 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.50 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 522. un 523.sērija.
15.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 118.sērija.

tv programma
16.15 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 79.sērija.
17.25 «Gandrīz ideālas vakariņas». 3. un 4.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 523.sērija.
21.00 «C.S.I. Maiami 10». Seriāls. 223.sērija.
22.00 «Melu teorija 3». Seriāls. 10.sērija.
23.00 «Mahinatori 2». Seriāls. 5.sērija.
24.00 «Norakstītais 3». Seriāls. 5.sērija.
1.00 «Luī». Komēdijseriāls. 13.(sezonas noslēguma) sērija.
1.25 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
2.20 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 54.sērija.
3.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 118.sērija.
3.45 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
4.30 «Nakts joki».

6. jūnijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1424.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 73.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Kronēšana». BBC dokumentāla filma.
11.20 «Tiksimies Tartu».*
11.50 «Projekts Vizuālā Latvija». Salacgrīva.*
12.05 «Dzejnieces Ārijas Elksnes likteņstāsts» (ar subt.).
LTV videofilma.
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Jauna nedēļa».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
15.00 «Mans zaļais dārzs».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Anim. f. seriāls. 12.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1424.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 110.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 50.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Ziemeļu puse».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Kopā» (ar subt.).*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 10.(noslēguma) sērija.
11.30 «Nomadi». Dok. f. seriāls. 43.(noslēguma) sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē»* .
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Finālspēle
basketbolā vīriešiem. ASV – Spānija.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 2». Seriāls. 10.(noslēguma) sērija.
16.35 «Nomadi». Dok. f. seriāls. 43.(noslēguma) sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Misija Londonā».
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Patiesība par... Bermudu trīsstūri». Dok. f.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 UEFA Euro 2012 apskats.*
23.25 «Mafijas klans». Seriāls. 17.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 4». ASV seriāls. 8.sērija.
10.00 «Nindzjas sērfotāji». Piedzīvojumu filma. 1993.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante». ASV seriāls. 14.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 13.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 47. un 48.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). Dok. ser. 10.sērija.
21.45 «Amerikānis». ASV krimināldrāma. 2010.g.
23.55 «Izdzīvošanas stunda». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
1.45 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 17.sērija.
2.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 13.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 47. un 48.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 247.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 5.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 55.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 10. un 11.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 7.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 3.sērija.
8.00 «Simpsoni 13». 5. un 6.sērija.
9.00 «Kurš nu runātu 2». Komēdija.

Ceturtdiena, 2012. gada 31. maijs
10.40 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ekstrēmās pārvērtības». 6.sērija.
12.20 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 31.sērija.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.50 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 523. un 524.sērija.
15.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 119.sērija.
16.15 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 80.sērija.
17.25 «Gandrīz ideālas vakariņas». 5. un 6.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 524.sērija.
21.00 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
22.10 «Brīnumu paralēles». Dok. f. cikls. 1.sērija.
22.55 «Izmeklēšanas noslēpumi 10». Ser. 19. un 20.sērija.
0.55 «Sasisto lukturu ielas 10». Seriāls. 27. un 28.sērija.
2.50 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 55.sērija.
4.20 «Simpsoni 13». 6.sērija.
4.40 «Nakts joki».

8.00 «Simpsoni 13». 7. un 8.sērija.
9.00 «Kurš nu runātu 3». Komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 7.sērija.
12.20 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.50 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 524. un 525.sērija.
15.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 120.sērija.
16.15 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 81.sērija.
17.25 «Gandrīz ideālas vakariņas». 7. un 8.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 525.sērija.
21.00 «Atradējs». ASV seriāls. 2.sērija.
22.00 «Atriebes vārdā». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
24.00 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 32.sērija.
0.55 «Vienība Delta». ASV spraiga sižeta filma. 1986.g.
3.20 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
4.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 56.sērija.
4.40 «Nakts joki».

7. jūnijs, ceturtdiena
LTV1

8. jūnijs, piektdiena
LTV1

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1425.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 74.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province» (ar subt.).*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.30 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Laiks vīriem?»*
13.55 «Zebra».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Norvēģijas dabā». Dok. f. ser. 8.sērija.
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 13.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1425.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 111.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 51.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Ziemeļu puse».
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Pieminiet Sibīriju!» Dokumentāla filma.
22.10 «Valdība». Seriāls. 14.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Šeit un tagad». «Cilvēks un laiks». Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».*

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 8.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 75.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 2.sērija.
11.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.30 «Šeit un tagad».*
12.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 Folkloras programma «Klēts» piedāvā... Mazsalacas stāsti.*
14.25 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss «Balss pavēlnieks».*
16.00 «Suņu zvaigzne 2». Anim. f. seriāls. 14.sērija.
16.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 Vizmai Belševicai – 80. «Es aiziet nevaru...» (ar
subt.). LTV videofilma.*
19.30 «Planēta Zeme». BBC dokumentāla daudzsēriju
filma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Midsomeras slepkavības 6» (ar subt.). Detekt. 4.sērija.
0.05 Nakts ziņas.
0.20 «Valdība». Seriāls. 14.sērija.

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
10.40 «Māsa un brālis». Drāma.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Finālspēle
volejbolā vīriešiem. Brazīlija – ASV.*
15.40 «Plitvice – plūstošo ezeru zeme». Dokumentāla filma.
16.40 «Patiesība par... Bermudu trīsstūri». Dok. f.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Makšķerē ar Olti!»
20.00 «Maradona». Dokumentāla filma.
21.40 «SeMS».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Pilnīgs motokross».
23.25 UEFA Euro 2012 apskats.*
23.55 «Mēness un ezers». Itālijas drāma. 2006.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 4». ASV seriāls. 9.sērija.
10.00 «Haizivs ēsma». Animācijas filma. 2006.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante». ASV seriāls. 15.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 14.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 49. un 50.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 3». ASV seriāls. 12.sērija.
22.15 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 21.sērija.
23.10 «Supernatural 4». ASV seriāls. 22.sērija.
0.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 16.sērija.
1.05 «Amerikānis». ASV krimināldrāma. 2010.g.
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 14.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 49. un 50.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 248.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 6.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 56.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 12. un 13.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 8.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 4.sērija.

LTV7
7.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 Eiropas meistarsacīkstes autokrosā. Latvija. Mūsa.*
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
10.40 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
11.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
12.00 12.30; 13.00; 13.30; 14.00; 14.30; 15.00; 15.30
UEFA Euro 2012 apskats.*
16.00 «Maradona». Dokumentāla filma. 2008.g.
17.50 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkšu futbolā atklāšana.
18.50 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Polija
– Grieķija.
21.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Krievija
– Čehija.
23.50 «Zveja» (ar subt.).
0.20 «Tavs auto».*
0.50 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 4». ASV seriāls. 10.sērija.
10.00 «Ņujorkas minūte». Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
11.55 «Degpunktā. Slepenās lietas».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante». ASV seriāls. 16.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 15.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 51. un 52.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Makgrubers». Komisks parodiju trilleris. 2010.g.
22.15 «Nopietns cilvēks». Liriska komēdija. 2009.g.
0.20 «Miesassargs». ASV melodrāma. 1992.g.
2.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 15.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 51. un 52.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 249.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 7.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 57.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 14. un 15.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 9.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 5.sērija.
8.00 «Simpsoni 13». 9. un 10.sērija.
9.00 «Spiedze Harieta». Ģim. komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 8.sērija.
12.15 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
13.25 «Televeikala skatlogs».
13.40 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 39. un 40.sērija.
14.50 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 121.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 31. maijs
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 82. un 83.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ducis ir lētāk». ASV komēdija. 2003.g.
22.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.45 «Apdzīvotā sala» (ar subt.). Spraiga sižeta filma. 2008.g.
3.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
3.45 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 57.sērija.
4.30 «Nakts joki».

9. jūnijs, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Dinozauru vilciens». Anim. f. seriāls. 28.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 43.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mans zaļais dārzs».
11.30 «Midsomeras slepkavības 6». Detektīvser. 4.sērija.
13.25 «Ar vēju un dzintaru matos». E.Melngaiļa Liepājas
mūzikas vidusskolas 90 gadu jubilejas audzēkņu
un absolventu koncerts.*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Planēta Zeme». BBC dokumentāla daudzsēriju
filma. 4.sērija (ar subt.).
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». Meteora un Margrietas ielas.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 Rīgas bērnu un jauniešu mūzikas svētki «Mēs
– pilsētai ceRīgai».
0.05 «Nakts ziņas».
0.15 «Manona Lesko». Francijas melodrāma. 2011.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Polija – Grieķija.*
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Krievija
– Čehija.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.40 «SeMS».*
17.10 «Pilnīgs motokross».*
17.40 «1000 jūdzes Zelta krastā». 9.sērija.*
18.20 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
18.50 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā.
Nīderlande – Dānija.
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Vācija
– Portugāle.
23.50 «1000 jūdzes Zelta krastā». 10.(noslēguma) sērija.
0.20 «Lidojuma plāns».*
0.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».*

LNT
6.05 «Izaicinājums». Dokum. raid. 9.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Aļaska». Piedzīv. f.
12.35 «Cīņas meistars kunga prātā». Komēdija. 1994.g.
14.40 «Ekstrēms tuvplānā».
15.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 19.sērija.
16.00 «Vasaras guvums». Sporta komēdija jauniešiem. 2001.g.
18.00 «Dziedošās ģimenes. 2.sezonas spilgtākie uznācieni».
20.00 LNT ziņas; sporta un laika ziņas.
20.30 «Piecas manas bijušās draudzenes». Komēdija. 2009.g.
22.30 «Bērnu spēlītes». ASV melodrāma. 2006.g.
1.10 «Ideālā pasaule». ASV krimināldrāma. 1993.g.
3.25 «Nopietns cilvēks». Liriska komēdija. 2009.g.
5.10 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 8.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 58.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 3». 3.sērija.
7.00 «Rafteru ģimene». 12.sērija.
7.50 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 9.sērija.
8.30 «Gormiti». Anim. ser. 3.sērija.
8.50 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
10.00 «Esi gardēdis 2».
10.35 «Suņa gads». Traģikomēdija.
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
13.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.35 «Ducis ir lētāk». ASV komēdija. 2003.g.
17.45 «Beisbola laukums 2». ASV komēdija. 2005.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Mana bērna māte». Komēdija. 2008.g.
22.25 «Dabas spēks». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
0.40 «Jackass filma». ASV dokumentāla komēdija. 2002.g.
2.30 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
3.10 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 58.sērija.
4.00 «Rafteru ģimene». Seriāls. 12.sērija.
4.40 «Nakts joki».

10. jūnijs, svētdiena
LTV1
8.05 «Laika dimensija».*
8.35 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 29.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 44.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 73.sērija.
10.30 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 15.sērija.

11.00 «Neatklātā Indija». Dokumentāla filma. 5.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Francijas dabas stāsti». Dok. f. 2011.g. 6.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Dzīve kā pasakā» (ar subt.). Melodrāma. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Uzvaras punkts» (ar subt.). Trilleris. 2005.g.
23.50 «Nakts ziņas».
24.00 «Anastasija. Annas noslēpums». Drāma. 1986.g. 2.sērija.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Nīderlande – Dānija.*
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Vācija – Portugāle.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.40 «Zebra» (ar subt.).*
16.55 Eiropas meistarsacīkstes autokrosā. Latvija. Mūsa.*
17.25 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 1.sērija.
18.20 «Krējums... saldais».
18.50 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Spānija
– Itālija.
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Īrija – Horvātija.
23.50 «Motociklisti».*
0.20 «Misija Londonā».*
0.50 «SeMS. Laboratorija».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Jelgavas Mākslas skolā
Agnijas Ivanovas radošās mākslas studija
aicina pieteikties vasaras nodarbībām.
Vecumgrupas: 5 – 6 gadi; 7 – 9 gadi.
Pieteikties pa tālruni 28857845.
Nodarbību sākums – 5., 6. jūnijā.
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Audzēkņu uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā
vecumā no 10 gadiem – 04.06.2012. plkst.10.
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Informācija par iestājeksāmeniem audzēkņiem vecumā
no 10 gadiem (piecgadīgā programma):
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1. Uzdevums zīmēšanā – klusās dabas uzstādījums
ar sadzīves priekšmetiem

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 9.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 59.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 3». 4. un 5.sērija.
7.25 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 16. un 17.sērija.
7.55 «Gormiti». Anim. ser. 4.sērija.
8.30 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 10.sērija.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi burās».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Paņem 100 000… ja vari».
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Mana bērna māte».
ASV romantiska komēdija. 2008.g.
14.30 «Dabas spēks». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
16.45 «10,5 balles». ASV spriedzes filma. 2004.g.
1.sērija. Lomās: K.Delanija, F.Vords, I.Sergejs
u.c. Zemestrīce ar 10,5 baļļu spēku pēc Rihtera
skalas nodara milzīgu postu ASV un Kanādas
rietumu krastam. Okeānā iegrūst milzīgas zemes
teritorijas, un situāciju tikai pasliktina zemestrīces radītās sekas – zeme joprojām dreb, un drīz
krastu piemeklēs arī milzīgs cunami vilnis.
18.20 «Neiespējamā misija 3».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Speciālo uzdevumu vienība S.W.A.T.» ASV spraiga
sižeta filma. 2003.g.
23.10 «Kalnietis: izšķirošā cīņa».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2000.g.
1.10 «Nīls Jangs: Heart of Gold». ASV muzikāli dokumentāla filma. 2006.g. Lomās: N.Jangs, E.Harisa,
B.Kīts u.c. Slavenais režisors Džonatans Demme
(Jēru klusēšana, Filadelfija, kā arī izcilā muzikālā
filma The Talking Heads. Stop Making Sense)
radījis kanādiešu mūziķa Nīla Janga koncertfilmu.
Tā uzņemta divās naktīs viņa uzstāšanās laikā
Nešvilā.
3.10 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
3.55 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 59.sērija.
4.40 «Nakts joki».
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• Izmantojamie materiāli: grafīta zīmulis, dzēšgumija, A3
formāta zīmēšanas papīrs,
• Vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, priekšmetu uzbūve,
proporcijas,
• Maksimālais izpildes laiks: 3 stundas;

ĶĪMISKĀ TĪRĪTAVA

Mākslas studija “Mansards”

piedāvā nodarbības vasarā!

piedāvā nodarbības vasarā!

Jāņa ielā 1a (pie Ā. Alunāna parka)

Jāņa ielā 1a (pie Ā. Alunāna parka)

skolēniem un jauniešiem no 10 gadiem

skolēniem un jauniešiem no 10 gadiem

“Dizaina meistardarbnīcas”

“Dizaina
meistardarbnīcas”
Lielajā ielā 14, Jelgavā

nodarbības notiks no 6. jūnija
trešdienās un piektdienās no pulksten 15.00

nodarbības notiks no 6. jūnija
trešdienās no pulksten 18.00

T. mob. informāciai:
29419941 Raitis Junkers, 26173276 Kristīna Landaua

nodarbības notiks no 6. jūnija

(apģērbu
veikalā
«Elegants»,
strādā
trešdienās un
piektdienās
no pulkstenkas
15.00
arī svētdienās no plkst.10 līdz 16);
bērniem un skolēniem no 6 gadiem

t/c «Valdeka»
Rīgas ielādarbnīcas”
11a, Jelgavā,
“Radošās
domāšanas
no
31. maija
līdz
10.
jūnijam
nodarbības
notiks
no 6.
jūnija
trešdienās no pulksten 18.00

Apģērbu ķīmiskai tīrīšanai
T. mob. informāciai:
20% atlaide!
29419941 Raitis Junkers, 26173276 Kristīna Landaua

Jelgavas pilsētas Nakts patversme no 02.07.2012.
piedāvā darbu sociālajam darbiniekam.

Autoskola «Mustangs» –
apmācība vakaros un brīvdienās.

Prasības: augstākā izglītība sociālā darba jomā.
Papildu prasības un galvenos darba uzdevumus
skatīt:
Mākslas
studija “Mansards”
www.jelgava-soclp.lv.
Jāņa ielā 1a (pie Ā. Alunāna parka)

CV un pieteikuma vēstuli iesniegt:
piedāvā
nodarbības vasarā!
artis.ans@patversme.jelgava.lv.
Tālrunis 63082446, 26955282.
skolēniem un jauniešiem no 10 gadiem

Teorija, reģistrācija, dokumentu noformēšana,

Mākslas
studija
apmācības
karte, “Mansards”
ieskaite – Ls 10.
Jāņa ielā 1a (pie Ā. Alunāna parka)

Maksā pakāpeniski par braukšanas apmācību –
5 Ls/45nodarbības
min. Pasta iela 43,
Jelgava.
piedāvā
vasarā!
Tālrunis 63026392.
skolēniem un jauniešiem no 10 gadiem

“Dizaina meistardarbnīcas”

“Dizaina meistardarbnīcas”

Jauns
nodarbības
notikslauksaimniecības
no 6. jūnija
tehnikas
un rezerves
veikals
trešdienās un
piektdienās
no pulkstendaļu
15.00

nodarbības notiks no 6. jūnija
SIA «Svešvalodu
aģentūra»
trešdienās un piektdienās no pulksten 15.00
aicina uz valodu kursiem:
bērniem un skolēniem no 6 gadiem

darbnīcas”
•“Radošās
VASARAS kursi domāšanas
– 1x nedēļā,18 Ls/mēn.,
angļu, vācu,
nodarbības
franču, itāliešu
valodā; notiks no 6. jūnija
trešdienās no pulksten 18.00

• Angļu, franču valodas kursi bērniem un skolēniem.
informāciai:
Mācības + spēlesT.unmob.
rotaļas
– 2x nedēļā,15 Ls/mēn.;
29419941 Raitis Junkers, 26173276 Kristīna Landaua

• Klasiskie kursi angļu, vācu, franču, itāliešu valodā.

Tālrunis 26369988; 29166866 (Dzintra Vintermane).

AVIĀCIJAS IELĀ 1, JELGAVĀ,
bērniem un skolēniem no 6 gadiem
tālrunis 27888158

“Radošās domāšanas darbnīcas”
Piedāvājam:
nodarbības notiks no 6. jūnija

trešdienās nopreses
pulksten
18.00
• siena sagatavošanai
auklas,
sietus, ietinamās
plēves;
T. mob. informāciai:
• lopkopības inventāru
– elektriskos ganus, ganu auklas;
29419941 Raitis Junkers, 26173276 Kristīna Landaua
• traktoru rezerves daļas;
www.polteh.lv
• akumulatorus;
Veikals: Zemītes iela 8,
• riepas.
Tukums, tālrunis 26593052

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Mācies autoskolā
un maksā TIKAI par braukšanu 5 Ls/stundā!
Reģistrācija, teorija, dokumentu
noformēšana un eksāmens – BEZ MAKSAS!!!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

Tālrunis 67959599 (darba dienās no
plkst.8.30 līdz 19), 29401780.

Akcija 40%

,
Balkonu iestiklošana
is.
plastikāta logi, durv
ls.
Vācu 6–kameru profi
.
T. 25540055, 25505112

7. un 10. klasēs, kā arī brīvajās vietās visās pārējās
klašu grupās.

Mākslas studija “Mansards”

bērniem un skolēniem no 6 gadiem

Cenas – sākot no LVL 2500.
Dažādi projekti un platības.
Bez parādiem. Iespēja saņemt 90%
aizdevumu.

2012./2013. mācību gadā uzņem skolēnus

• Izmantojamie materiāli: guašas krāsas vai akvareļa
krāsas, dzēšgumija, A3 formāta kartons vai akvareļa
papīrs, trauks ūdenim un otas,
• Vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, tonālās attiecības,
• Maksimālais izpildes laiks: 3 stundas.

“Radošās domāšanas darbnīcas”

Banka pārdod
dzīvokļus un mājas Jelgavā.

Jelgavas 1. ģimnāzija

2. Uzdevums gleznošanā – klusās dabas uzstādījums
ar sadzīves priekšmetiem

LNT
6.05 «Izaicinājums». Dok. raid. 10.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Ievas pārvērtības». Stila raidījums (arhīvs).
11.20 «Laimīgs un vesels».
11.55 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 17.sērija.
12.50 «Piecas manas bijušās draudzenes». Komēdija. 2009.g.
14.40 «Ekstrēms tuvplānā».
15.40 «Skubijs Dū un Meksikas briesmonis».
Anim. filma. 2003.g.
17.20 «Lielā zādzība». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Sala». ASV fantastikas trilleris. 2005.g. Lomās:
J.Makgregors, S.Johansone, Š.Bīns. Linkolns ir
viens no daudzajiem kādas utopiskas planētas
iedzīvotājiem. Tāpat kā pārējie, arī viņš cer, ka
tiks izvēlēts dzīvei uz “Salas”, kas, kā runā, ir visnepiesārņotākā vieta uz planētas. Taču pavisam
drīz Linkolns atklāj, ka viņš tāpat kā pārējie ir tikai
kloni un “rezerves daļas” cilvēkiem, kuri to var
atļauties…
23.05 «Nenotveramais». ASV trilleris. 1996.g.
0.55 «Bērnu spēlītes». ASV melodrāma. 2006.g.
3.10 «Vasaras guvums».
ASV sporta komēdija jauniešiem. 2001.g.
4.50 «Ekstrēms tuvplānā».
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www.autoprieks.lv

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

Lsmo2n2tā0ža.
+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

7. klašu skolēniem tiks piedāvātas divas jaunas
izglītības programmas:
1. Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena programma, kurā padziļināti tiks piedāvāta
informātikas apguve, savukārt fakultatīvajās stundās skolēniem būs daudzveidīgas iespējas mācīties trīsdimensiju
projektēšanu, robotiku, ievadu profesionālajā angļu valodā,
netradicionālo matemātiku un iegūt citas mūsdienīgas un
aktuālas kompetences;
2. Pamatizglītības profesionāli orientēta virziena programma, kas dos skolēniem iespēju padziļināti mācīties
mājturību un tehnoloģijas, bet fakultatīvajās stundās un
interešu izglītības nodarbībās kļūt zinošiem kokapstrādē un
metālapstrādē, prast darināt tērpa aksesuārus, interjera
elementus, praktiskas lietas utt.
10. klašu skolēniem skola piedāvā plašu vidējās
izglītības programmu klāstu:
1. Vispārizglītojošā virziena programmu;
2. Humanitārā un sociālā virziena programmu, kurā iespēja
apgūt trīs svešvalodas un dabaszinības;
3. Matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas programmu
ar diviem novirzieniem: inženierzinātņu un matemātikas.
Inženierzinātņu novirziena skolēniem ir vienreizēja iespēja
mācīties tehnisko grafiku, datorizēto projektēšanu, ievadu
inženierzinātnēs un sadarbībā ar LLU Tehnisko fakultāti
iegūt priekšrocības mācīties šajā augstskolā.
Uzņemšana 10. klasē – no 11. jūnija līdz 15. jūnijam.
Uzņemšanas komisija strādās 119. kabinetā.
Komisijas darba laiks: no 11 līdz 13. jūnijam
no plkst.9 līdz 15; 14. un 15. jūnijā – no plkst.9 līdz 12.
Uzņemšana 7. klasēs sākas 1. jūnijā skolas kancelejā.
Informācija – www.1gim.jelgava.lv vai pa tālruni
63020277, 63045548.

Jelgavas Vakara (maiņu ) vidusskola
uzņem skolēnus no 1. līdz 12. klasei
latviešu un krievu valodas plūsmā klātienē vai
neklātienē, eksternātā vai tālmācībā mācībām skolēnam
izdevīgā laikā no plkst.9 līdz 20.40, arī sestdienās,
šādās izglītības programmās:
1. Pamatizglītības programma (1. – 9. klase);
2. Mazākumtautību pamatizglītības programma (1. – 9.
klase);
3. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības
programma (1. – 7. klase);
4. Pamatizglītības sociālās korekcijas programma (8.
klase);
5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programma (10. – 12. klase);
6. Mazākumtautību vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (10. – 12. klase);
7. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā
virziena programma (10. – 12. klase).
Nepieciešamie dokumenti:
• izglītības dokuments un kopija;
• ģimenes ārsta medicīniskā izziņa;
• medicīniskā karte 026/u (izglītojamajiem līdz 18
gadiem);
• dzimšanas apliecības kopija;
• pases kopija;
• darba vietas izziņa (ja izglītojamais strādā);
• deklarētās dzīvesvietas izziņa (ja izglītojamais nedzīvo
Jelgavā).
Skolā ir māmiņu istaba, kur stundu laikā iespējams atstāt
savu mazuli auklītes uzraudzībā, skolā strādā sociālais
pedagogs un psihologs, darbojas kafejnīca, ir e-žurnāls.
Iespējams papildus apgūt lietvedību un aukles darba
pienākumus.
Uzņemšana skolā – 20., 21. un 22. jūnijā no plkst.9
līdz 13.
Informācijai: Skolotāju iela 8, Jelgava,
tālrunis/fakss 63021897, www.jelgava.lv/vakarskola,
vvsk@izglitiba.jelgava.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Piesātināta programma, labs laiks un apmeklēti pasākumi – tās ir lietas, kas
raksturo nedēļu ilgos Pilsētas svētkus, ko atzīmējām no 21. līdz 27. maijam.
Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics atzīst: «Svētki ir izdevušies,
jo visi pasākumi bija kupli apmeklēti. Svarīgākais, ka šogad svētku organizēšanā iesaistījās arī citi. Labas atsauksmes ir par zirgu sacensībām, kokapstrādes
dienu, bērnu folkloras kopu festivālu, pūtēju orķestru koncertiem. Tas tikai
svētkus dažādo, un ir prieks, ka jelgavnieki to prot novērtēt.» Lielu atzinību
izpelnījās arī deju lielkoncerts ZOC stadionā, kas vēlreiz apstiprināja – šādi
projekti «jāpaceļ» arī turpmāk. Tur apvienojās 1000 dejotāji, bet koncertu
noskatījās vairāk nekā 1500 apmeklētāju. «Tāpat man ir prieks, ka tik daudz
cilvēku piedalījās gājienā, kas šogad ilga divas stundas,» tā M.Buškevics.

svētki

Ceturtdiena, 2012. gada 31. maijs

Tā mēs svinējām!

Vairāki tūkstoši jelgavnieku piektdienas vakarā devās svētku gājienā, kas šogad
ilga divas stundas. «Gājienā devāmies pirmo reizi. Internetā izlasīju aicinājumu
māmiņām ar bērniem apvienoties gājienā, un ar meitu Ēriku un sešus mēnešus
Šogad Pilsētas svētkos varēja
veco Erlendu, kā arī draudzenes ģimeni izlēmām piedalīties. Mums patika!
Turklāt piecgadīgā meita Ērika šo dienu nevarēja sagaidīt – viņai tas bija noti- apskatīt 30 retro motociklus, no kuriem daudzi pieder jelgavniekiem.
kums,» atzīst mamma Ruta Logina, piebilstot, ka īpašs prieks ir par ģimenēm,
«Šī ir mana «Jawa 350» ar blakuskas piedalījās kā gājienā, tā visos Pilsētas svētku pasākumos.
vāģi. Nopirku to 1970. gadā, kad
Arī šogad pilsētas domes
atnācu no armijas, lai dāmas ir ar
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
ko vizināt. Ilgus gadus nobraukāju,
Pilsētas svētku laikā sveica
tad kādus desmit nostāvēja šķūnītī,
«zelta» ģimenes – 24 pārus,
bet pērn pavasarī nolēmu: jāsakuriem šogad kopā būs noremontē tas ekonomiskais transdzīvoti jau 50 gadi. Romualportlīdzeklis. Tā lēnām sačubināju,
nokrāsoju, uzlaboju. Abi ar kundzīti
das un Vladimira Morozu
400 kilometrus pagājušajā vasarā
kāzu diena ir 11. maijs, un
nobraukājām,» tā par savu 1960.
tās viņi svinējuši tagadēgada izlaiduma braucamo stāsta
jā Jelgavas sadraudzības
jelgavnieks Jānis Ozoliņš, piebilstot,
pilsētā Baranovičos. «Kas
ka šis tiešām ir lētāks transportlīmūs satur kopā? Mūsuprāt,
dzeklis nekā automašīna.
vajag mācēt saprasties
vienam ar otru, atbalstīt
vienam otru. Mūsu laikā modē bija precēties, nevarēja tikai dzīvot kopā, kā
tagad to dara,» saka Romualda un Vladimirs. Viņu pirmā tikšanās bija Baltkrievijā Kupalles svētkos. «1960. gadā Vladimiru nosūtīja uz Latviju darbā, es posos
līdzi, bet 1962. gada 11. maijā mēs svinējām kāzas. Ļoti cienām pilsētas mēru
par to, ka arī viņš mūs sumināja šajos svētkos. Atgādināja, ka mēs tik ilgi esam
kopā nodzīvojuši, jo ikdienā jau tos gadus neskaiti līdzi,» tā pāris.

Zemgales Olimpiskā centra stadionu sestdien bija
pārņēmuši ap 1000
tautas deju dejotāju, piedāvājot vērienīgu lielkoncertu
«Mīlestības vēstules
Jelgavai». «Man
šķiet, ka mēs esam
gatavi Dziesmu un
deju svētkiem. Tie
var notikt Jelgavā!
Milzīgs paldies kolektīvu vadītājiem
un pašiem dejotājiem,» pēc koncerta
atzina pilsētas mērs
Andris Rāviņš. Deju
koncertu noskatījās
vairāk nekā 1500
skatītāju.
Foto: Ivars
Veiliņš

Lielu atzinību ne tikai no jelgavniekiem, bet arī viesiem izpelnījās Latvijā veidotais ūdens strūklaku šovs, kas apvienoja gaismu spēli, videoprojekciju un
mūziku. «Kolosāli! Vou! Malači!» – šādi izsaucieni bija dzirdami pēc pusstundu
garā šova. «Izlasījām internetā, šķita vilinoši, un atbraucām. Super, ļoti patika!
Kad skanēja lēnā mūzika un strūklakas lija, pilnīgi vai apraudāties gribējās,» tā
Inta Jansone, kura kopā ar meitu Klintu bija atbraukušas no Saldus.
Riktīgu diskoballīti trešdienas vakarā Uzvaras parkā skatītājiem
bija sarūpējuši bērnu un jauniešu centra «Junda» mūsdienu
deju studijas «Benefice» 250 dejotāji. Jāteic, ka koncerta apmeklētāji redzēto uzņēma ar lielu sajūsmu, daļa pat beigās
piecēlās kājās, un koncerts noslēdzās ar skaļām ovācijām.

Šie svētki iezīmējas arī ar ko paliekošu, kas pilsētniekus
un viesus priecēs visa gada garumā. Pie pilsētas kultūras
nama izveidots uzraksts «Jelgava», kas šobrīd ir ziedošs,
bet atkarībā no gadalaikiem tā «apģērbs» mainīsies.

«Saņemt Atzinības rakstu – tas ir liels
gods, jo rezultāts nenāca viegli. Matemātikas olimpiādēs piedalos jau no 5. klases,
taču tikai tagad, 12. klasē, man izdevās
nokļūt pirmajā trijniekā. Cik daudz darba,
pūļu tajā ieguldīts! Mums, skolēniem, šī
balva nozīmē daudz, tā dod stimulu strādāt tālāk un nest Jelgavas vārdu Latvijā.
Es ceru, ka šāds apbalvojums arī citus
mudinās censties sasniegt augstas virsotnes,» saka Spīdolas ģimnāzijas 12. klases
audzēknis Edgars Labors. Viņš ir viens no
101 skolēna, kurš pieņemšanā pie pilsētas
domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa saņēma Atzinības rakstu par sasniegumiem
olimpiādēs un konkursos. Paldies teikts arī
74 pedagogiem, kas palīdzēja viņiem.

Pļavā pretī pilij sestdien vairāki simti cilvēku vēroja, kā zirgi dejo – mūzikas pavadījumā izpilda augsti ieturētus rikšus, piruetes, paplašinātos lēkšus, rikšus uz
vietas. Sacensībās zirgu iejādē Lielo balvu izcīnīja LLU zirgkopības mācību centra
«Mušķi» trenere Kristīne Rozīte ar zirgu Brodoru. «Kaut ko tādu līdz šim nebijām
redzējušas, tāpēc ļoti patika. Nesaprotam, kā var iemācīt zirgiem dejot, turklāt
vēl ritmā! Kā zirgs var tik ātri reaģēt uz mūziku, mainīt kustības? Tur ir jāiegulda
milzīgs darbs,» par redzēto saka jelgavnieces Skaidrīte Cicāne un Ināra Grantiņa,
rosinot zirgu sacensības arī nākamgad iekļaut svētku programmā.

Šajās dienās Jelgavā bija
sabraukuši 1500 skolu pūtēju
orķestru dalībnieki, kas dāvāja divus koncertus. Bet Jelgavas sadraudzības pilsētas
Belostokas (Polija) tehniskās
skolas pūtēji un 4. vidusskolas pūtēju orķestris «Rota»
ar saviem priekšnesumiem
kuplināja arī deju lielkoncerta
«Mīlestības vēstules Jelgavai»
programmu.
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča

