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Pilsētā nebūs ūdens; īslaicīgi
var pasliktināties tā kvalitāte
 Sintija Čepanone

Lai varētu veikt maģistrālā ūdensvada cauruļvadu pārslēgumus,
radot pēc iespējas mazāk neērtību jelgavniekiem, naktī no 13. uz
14. jūniju visā pilsētā
tiks pārtraukta ūdens
piegāde. Iedzīvotāji jau
savlaicīgi aicināti nodrošināties ar dzeramā
ūdens rezervēm, jo īslaicīgi var pasliktināsies arī
tā kvalitāte.

Jūrmalas vietā
izvēlas Lielupes
peldvietu

Kā informē SIA «Jelgavas
ūdens», laika posmā no 13. jūnija
pulksten 20 līdz 14. jūnija pulksten
8 pilsētā būtiski tiks pazemināts
ūdens spiediens, turklāt atsevišķiem namiem ūdens piegāde tiks
pārtraukta vispār. Ūdensvada tīklā
iespējama arī ūdens saduļķošanās,
tādēļ ūdeni pirms lietošanas uztu-

Darbdienās pirmie apmeklētāji pludmalē ierodas ap pulksten 11, bet brīvdienās – jau agrāk. Visaktīvākie ir bērni, jaunieši,
jaunās un topošās māmiņas, par kuru drošību jo īpaši rūpējas glābēji. Viņi ir gatavi ne tikai sniegt palīdzību, bet arī pamācīt,
Foto: Ivars Veiliņš
kā jārīkojas dažādās situācijās un kas ir bīstami.
izrādījuši
interesi
par iespēju pludtomēr
glābēji,
pamanot,
ka
vienam
sajūta, ka atrodies pilsētas centrā.
 Ilze Knusle-Jankevica
Solvita uz pludmali brauc ar velo- sāk pietrūkt spēka, steigušies pa- malē ierīkot tirdzniecības vietas.
Glābēji strādā katru dienu no
sipēdu un pieļauj, ka, palielinoties līgā. Vēl palīdzība sniegta kādam
«Šī ir ļoti pievilcīga vieta,
pulksten
10 līdz 22, bet pārējā lai12
gadus
vecam
zēnam,
kurš
nav
velobraucēju skaitam, varētu
kur atpūsties un pavapietrūkt velonovietņu. Pludmales aprēķinājis savus spēkus un aiz- kā pludmali uzrauga Pašvaldības
dīt brīvo laiku. Turklāt
apsaimniekotāja pašvaldības aģen- peldējis pārāk tālu. «Mēs ne tikai policijas inspektori, lai netiktu
beidzot Jelgavā ir kur
tūras «Pilsētsaimniecība» direktors glābjam tos, kas nonākuši bīstamā bojāta tās infrastruktūra un cilvēki
peldēties. Domāju, ka
Andrejs Baļčūns norāda, ka par šo situācijā, bet arī stāstām pludmales nepārkāptu sabiedriskās kārtības
jūrmalai ir uzradusies
jautājumu jau tiek domāts, turklāt apmeklētājiem par iespējamajiem noteikumus. Pašvaldības policijas
alternatīva un jelgavnieki
pludmales apmeklētājiem šobrīd ir riskiem, mācām, kā rīkoties,» tā sabiedrisko attiecību speciāliste
vairāk uzturas te – pat
iespēja novietot arī automašīnas A.Romanovs, aicinot peldētājus juriste Sandra Reksce atgādina,
uz iecienīto Ozolnieku
nepārvērtēt savus spēkus, ievērot ka pludmalē ir aizliegts smēķēt,
pagaidu stāvlaukumā.
dīķi brauc mazāk, jo te
Ļoti būtiski ir tas, ka pludmalē bojas un nepeldēt aiz tām. Arī lietot alkoholu, ievest dzīvniekus.
ir tuvu, ērti piekļūt, laba
ik dienu no pulksten 10 līdz 22 de- šo piektdien, 10. jūnijā, pulksten «Peldēties alkohola reibumā ir ne
vieta. Ko vēl var vēlēties?
žūrē speciāli apmācīti Pašvaldības 13 pludmalē notiks informatīvs mazāk riskanti kā vadīt automašīJa nu vienīgi mūziku, tikai
policijas darbinieki – glābēji. Viņi pasākums par bērnu drošību uz nu dzērumā, jo sekas nav prognotas varētu traucēt glābēju
zējamas,» viņa piebilst.
rūpējas par peldētāju drošību un ūdens.
darbu,» spriež Mārtiņš
Tā kā pludmale Lielupes labajā
Lai glābējiem atvieglotu darbu,
kārtību pludmalē. «VispārgalvīgāLazdiņš, kurš karstajās
kie ir bērni, kuri no laipas lec uz šonedēļ pludmalē tiks uzstādī- krastā ir oficiāla, Veselības inspekdienās pludmali Lielupes
galvas ūdenī, bieži vien neizvēr- ta videonovērošanas kamera. cija regulāri veic ūdens pārbaudi.
krastā apmeklē regulāri.
tējot ūdens dziļumu. Ir jāsaprot, A.Baļčūns skaidro, ka tā ļaus Inspekcijas pārstāve Vera Zajeva
Pēdējās dienās gaisa temperatūra ka tas ir bīstami, jo, kaut arī upes pārlūkot plašāku teritoriju, kā arī norāda, ka maijā veiktās analīzes
turas ap 30 grādiem un atpūtnieku gultne peldvietā ir vairākkārt neskaidrību gadījumā pietuvināt liecina, ka visās 46 oficiālajās Latskaits Lielupes pludmalē strauji tīrīta, straume var sanest dažādas objektu. Kamera pagaidām nebūs vijas peldvietās, tostarp Jelgavā,
palielinās. Aptaujātie atpūtnieki drazas. Tāds lēciens var beigties pieslēgta Pašvaldības operatīvajam ūdens kvalitāte atbilst normai un
norāda, ka vieta ir ļoti patīkama ar ļoti smagām traumām vai pat informācijas centram, jo pludmalē tajās drīkst peldēties. Pārbaudes
un viņi te labprāt uzturas, jo tas letāli, un tad jau glābējs palīdzēt nav optiskā kabeļa, bet arī šis jau- tiek veiktas reizi mēnesī peldsezonas laikā, kas ilgst līdz 15. septemir tuvu, te ir droši un komfortabli. vairs nevarēs,» stāsta glābējs Ar- tājums tiek risināts.
Jāpiebilst, ka apmeklētāji ir brim, un nākamnedēļ varētu būt
«Es esmu ļoti priecīga, ka Jelgavā tūrs Romanovs. Viņš piebilst, ka
ir tāda vieta,» tā Solvita Roena, lielākoties gan atpūtnieki uzvedas vienisprātis – vasaras svelmē zināmi jaunākie analīžu rezultāti.
piebilstot, ka pagaidām viņa gan kārtīgi, bet uzrodas arī pa kādam pietrūkst kāda atspirdzinājuma, Savukārt gan stendā pludmalē,
tikai sauļojas. Publika esot patīka- pārgalvīgajam. Piemēram, trīs jau- piemēram, saldējuma vai dzēriena. gan «Pilsētsaimniecības» mājas
ma, infrastruktūra sakārtota, vieta nieši mēģinājuši pārpeldēt Lielupi, Pašvaldības Sabiedrisko attiecību lapā pieejama informācija par
ir nost no citu acīm – nebūt nav tiesa, ārpus peldvietas teritorijas, sektors norāda, ka uzņēmēji jau ir ūdens temperatūru.

Bērnudārzu rinda atbildi no bērnu vecākiem gaida laicīgi
 Ilze Knusle-Jankevica
Nākamnedēļ Jelgavas Izglītības
pārvalde sūtīs paziņojumus vecākiem, lai aizpildītu 192 pēc pamatkomplektācijas brīvas palikušās
vietas. Tās radušās tāpēc, ka vecāki
nav laikus informējuši par savu
lēmumu pieņemt vai nepieņemt
piešķirto vietu bērnudārzā, un nu
tās tiks piedāvātas nākamajiem
vienotajā rindā esošajiem bērniem,

norāda Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste pirmsskolas izglītības
jautājumos Sarmīte Joma.
Maijā paziņojumi par vietas
piešķiršanu izsūtīti 600 bērnu
vecākiem. Daļa vecāku atteikušies
no piedāvātās vietas vai atlikuši
pirmsskolas izglītības programmas apguves uzsākšanu saviem
bērniem uz nākamo gadu, bet daļa
izsūtīto paziņojumu tā arī palikuši
bez atbildes – brīvas ir 192 vietas.

«Vecākiem ir jāsaprot, ka atbilde
jāsniedz vēstulē norādītajā termiņā, arī tad, ja piešķirtā vieta nav
nepieciešama. Iepriekšējo gadu
pieredze un arī šā brīža situācija
rāda, ka vecāki pret šo pienākumu
izturas bezatbildīgi. Ja piešķirtā
vieta neapmierina vai nav vajadzīga, jādodas uz Jelgavas pašvaldības
Dzīvesvietas deklarēšanas sektoru, lai noformētu atteikumu un,
saglabājot pozīciju rindā, gaidītu

citu piedāvājumu, var nomainīt
arī vēlamo iestāšanās gadu. Ja
vecāki nereaģē uz paziņojumu
par piešķirto vietu, pieteikums no
reģistra tiek izslēgts,» tā S.Joma.
Viņa norāda, ka visbiežāk vecāki
attopas augustā, atrunājoties, ka
vasarā nav bijuši pilsētā vai valstī.
Taču būtiski ir uzsvērt, ka bērnu
uzņemšana pirmsskolas izglītības
iestādē ir reglamentēta.
Turpinājums 3.lpp.

rā vēlams uzvārīt.
Minētajā laikā, turpinot maģistrālā ūdensvada rekonstrukcijas
darbus Cukura, Aviācijas un Garozas ielā, paredzēts veikt liela
diametra maģistrālā ūdensvada
cauruļvadu pārslēgumus, lai ūdens
padevi pilsētai organizētu pa pagaidu un jaunizbūvēto maģistrālo
ūdensvadu.
Sakarā ar minētajiem rekonstrukcijas darbiem pilsētas ūdensvada tīklā ir iespējama ūdens saduļķošanās, un «Jelgavas ūdens»
aicina iedzīvotājus savlaicīgi – līdz
13. jūnija pulksten 20 – nodrošināties ar dzeramā ūdens rezervēm
un ūdens saduļķošanās gadījumā
to uzturā lietot novārītā veidā.
SIA «Jelgavas ūdens» iedzīvotājiem atvainojas par sagādātajām
neērtībām.
Jāatgādina, ka minētie darbi
notiek projekta «Ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, 2. kārta» gaitā.

Atceres pasākums Svētbirzē; pie
muzeja – Jelgava fotogrāfijās
 Ritma Gaidamoviča

Godinot Komunistiskā
genocīda upurus, otrdien, 14. jūnijā, pulksten
14 Svētbirzē pie memoriāla «Ciešanu ceļš»
notiks atceres brīdis. Bet
pulksten 15 pie Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja tiks
atklāta brīvdabas izstāde «Atcerēsimies...»,
kurā fotogrāfijās varēs
skatīt Jelgavu pirms un
pēc 1944. gada.
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko
attiecību sektors informē, ka uz
piemiņas brīdi aicināti represētie,
viņu tuvinieki un ikviens jelgavnieks, lai izrādītu cieņu genocīda
upuriem, noliekot ziedus uz «Cie-

šanu ceļa». 1941. gada 14. jūnija
upurus pie memoriāla, kur ierakstīti lielākā daļa genocīdu upuru
vārdu, godinās arī Jelgavas pilsētas
domes vadība.
Bet pulksten 15 ikviens aicināts uz
brīvdabas izstādes «Atcerēsimies...»
atklāšanu pie muzeja. Muzeja direktores vietnieks Gints Putiķis stāsta,
ka izstādē attēlos būs iespēja redzēt,
kā Jelgava izskatījās no 1939. līdz
1944. gada jūlijam, kad no Zemgales
pērles – Jelgavas – pāri nebija palicis
gandrīz nekas, uzzināt par dzīvi padomju gados un pēdējā desmitgadē.
«Ar šo izstādi gribam parādīt, kāda
bija Jelgava un kā tā ir attīstījusies
šodien. Pilsētnieku interese par
Jelgavas vēsturi pēdējā laikā aug,
arī jauniešu vidū, kurus visvairāk
interesē padomju gadu posms,» tā
G.Putiķis. Izstāde pie muzeja būs
apskatāma līdz jūnija beigām.

Cienījamie absolventi,
pedagogi un vecāki!
Jūs esat sasnieguši vienu no daudzajiem dzīves atskaites punktiem. Absolventiem tas ir apliecinājums uzņēmībai un atbildīgs
nākotnes izvēles laiks, skolotājiem un vecākiem – brīdis, kad sajūtam gandarījumu par savu ieguldījumu jaunā cilvēka izaugsmē.
Jo zināšanām bagātāka un uzņēmīgāka būs mūsu jaunatne, jo
spēcīgāka būs mūsu tautas pašapziņa.

Lai izdodas
viss iecerētais!

Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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Dažādās doktorantūras programmās LLU studē vairāk nekā
200 topošo zinātnieku, katru
gadu doktorantūrā iestājas
ap 50 cilvēku. Kā atzīst LLU
Doktorantūras daļas vadītāja
Ausma Markevica, pēdējos gados interese par doktora grāda
iegūšanu palielinās – to veicina
vēlme nostiprināt un veidot
savu karjeru, būtisks stimuls
ir arī iespēja iegūt stipendiju
studijām doktorantūrā. «Līdz
aprīlim stipendiju apmērs bija
pat līdz 800 latiem studijām 3.
un 4. kursā, savukārt 1. un 2.
kursā – 600 lati mēnesī. Jāatzīst,

viedokļi

ka šobrīd gan stipendijas apjoms
ir nedaudz samazināts – 3. un 4.
kursā tas ir 500 lati, bet 1. un 2.
kursā – 350 lati mēnesī, taču tas
tik un tā ir būtiski doktorantiem,
kuri nopietni vēlas pievērsties studijām,» uzsver A.Markevica.
No vienas puses, valstī tiek runāts par akadēmiskā personāla novecošanos, bet, no otras,
– A.Markevica nepiekrīt, ka jauno
doktoru skaits Latvijā nebūtu
pietiekams. «Jā, varbūt tās ir atsevišķas zinātnes, kurās doktoranti
izvēlas studēt retāk, tāpēc arī tajās
ir nepietiekams jauno zinātnieku
skaits, piemēram, vides inženie-

VID un pārtikas zinātnes
tikai šķiet nesaistītas jomas
Alla Miķelsone, aizstāvēs
doktora grādu pārtikas zinātnēs:
«Iespējams, ka sākumā tās
šķiet pilnīgi nesaistītas lietas
– darbs Valsts ieņēmumu dienestā (VID) un pārtikas zinātnes,
taču tā nav nejaušība, ka es kā
VID vecākā muitas eksperte
izvēlējos doktorantūrā studēt
pārtikas zinātnes. Patiesībā tas
ir cieši saistīts ar manu darbu
– VID es nodarbojos ar pārtikas
preču klasifikāciju un tagad,
izstrādājot zinātnisko darbu,
pamatīgi padziļinu savas zināšanas šajā jomā.
Protams, mūsu valstī var diskutēt par to, cik prestiži ir iegūt
doktora grādu, vai darba devējs
to novērtē. Es teiktu: cik darba

devēju, tik viedokļu, bet vairumā
gadījumu tomēr darba devējs apzinās, ko nozīmē izglītots cilvēks.
Izņēmumi ir vien tie uzņēmumi,
kuros vadītājs nevēlas, lai darbinieks būtu zinošāks par viņu.
Taču mani tas absolūti neuztrauc, jo, pirmkārt, cilvēks, kurš
izvēlas studēt doktorantūrā, to
dara, lai pilnveidotu sevi. Un arī
man tas bija galvenais iemesls.
Otrkārt, noteikti pamudina tas,
ka mēs esam Eiropas daļa, mēs
varam konkurēt arī Eiropas līmenī. Nav jau obligāti jāaizbrauc
no valsts – sadarbības un sevis
attīstīšanas iespējas var būt tik
dažādas! Tāpēc esmu pārliecināta, ka cilvēks, kurš sevi attīsta,
vienmēr spēs par sevi pastāvēt,
atrast savu vietu.»

Uzņēmēji zinātni
novērtē nepietiekami

ru, hidroinženieru zinātnēs, taču
kopumā mēs nevaram sūdzēties
par jauno zinātnieku trūkumu,»
tā A.Markevica.
LLU doktorantu vidū vispieprasītākās studiju programmas ir ainavu
arhitektūra, veterinārmedicīna,
meža zinātnes, agrārā reģionālā
reforma, pārtikas tehnoloģijas.
Jāatzīst, ka 70 procenti no doktorantiem ir akadēmiskais personāls – dažādu augstskolu,
institūtu mācībspēki. Savukārt
30 procenti, kas nāk studēt
doktorantūrā, pārstāv privātās struktūras. «Protams, pēc
studijām primāri doktors var
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pretendēt uz docenta vai asociētā profesora vietu kādā izglītības iestādē, taču tikpat labi
viņa zinātniskais grāds noder,
pilnveidojot sevi biznesa vidē,»
spriež A.Markevica. Ja arī šā
brīža ekonomikas apstākļos
bieži dzirdami piemēri, ka cilvēks ar augstāko izglītību ir
bezdarbnieks vai labāk izglītotie
izvēlas savu karjeru veidot ārpus
Latvijas, A.Markevica atzīst, ka
vismaz uz LLU doktorantiem tas
neattiecas. «Nezinu doktorus,
kuri nespētu atrast savu vietu
darba tirgū, – tas ir cilvēks, kura
izglītība un sevis pilnveidošana

jau ir citā līmenī, tāpēc konkurēt viņam ir būtiski vieglāk. Arī
ārpus valsts doktori izbrauc
ļoti reti – tie ir tikai atsevišķi
gadījumi, tāpēc var teikt, ka arī
tad, ja cilvēks pēc doktorantūras beigšanas sevi nesaista ar
akadēmisko darbu, Latvija no
tā nezaudē – mēs iegūstam
izglītotus cilvēkus, kuri pierādījuši, ka ir gatavi ieguldīt savā
izaugsmē, jo doktora studijas
būtiski atšķiras no bakalaura
vai maģistra studijām – tas ir
cits līmenis,» tā A.Markevica.
«Jelgavas Vēstnesis» šoreiz apkopo jauno zinātnieku viedokļus.

«Bez doktora
grāda uz daudziem
amatiem durvis ir slēgtas»
Ilmārs Dūrītis, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns, šogad aizstāvējis doktora
grādu:
«Tajā brīdī, kad nācu studēt
uz Veterinārmedicīnas fakultāti,
zināju, ka mani interesē dzīvnieku
zinātnes – tobrīd vēl nesaistīju sevi
ar akadēmisko darbu, taču pēc
augstskolas beigšanas 2000. gadā
mani uzaicināja strādāt fakultātē,
un es sapratu, ka tikpat ļoti mani
vilina arī pedagoģija. Un tad jau tas
ir likumsakarīgi – ja gribi strādāt
augstskolā, tad zinātniskais grāds
ir vienkārši nepieciešams, pretējā
gadījumā uz daudziem amatiem
durvis ir slēgtas – tu nevari būt ne
profesors, ne docents, ne dekāns,
ne institūta vadītājs, ne vadīt zinātniskos procesus, ja tev nav doktora
grāda. Tāpēc esmu pārliecināts, ka
doktora grāds – tas ir prestiži. Tā ir
profesionālā interese, kas mudina,
jo tikai tā tu vari paveikt ko vairāk.
Protams, es nedomāju, ka tūlīt pēc
grāda iegūšanas varētu kļūt par fakultātes dekānu, taču, ja ir mērķi un
darbs, kas interesē, tad iespējas būs
vienmēr. Taču tajā pašā laikā es visu

šo periodu paralēli esmu strādājis
arī praktiski – mazo dzīvnieku kardioloģijā, un tieši tas ļauj sabalansēt
abas man tuvās jomas – veterinārmedicīnu un pedagoģiju. Es piekrītu
apgalvojumam, ka ne jau samaksa
cilvēku notur augstskolā – tā ir
profesionāla zinātniska interese.
Man personīgi to gandarījumu un
kaifu sniedz sajūta, ka arī es esmu
pielicis roku, lai kāds jauns cilvēks
kļūtu zinošāks, tā iespēja salīdzināt,
kāds students atnāk uz fakultāti 1.

kursā un kāds viņš ir 6. kursā, un
tieši šo darbu ar cilvēkiem es mīlu.
No vienas puses, protams, ja mēs
salīdzinām pedagoģiju un veterinārmedicīnu, tad jauns cilvēks, kuram
svarīgs materiālais stāvoklis, kā
pirmo izvēlēsies veterinārmedicīnu,
taču, no otras puses, arī zinātne
paver ļoti plašas iespējas. Tās tikai
jāmāk izmantot: starptautiskā
pieredze, starptautiskie projekti, dažādi fondi – tas viss ir neatsverams
pluss zinātniekam.»

«Mēs esam pieraduši lietas skatīt virspusēji»

Ilze Pelēce, LLU ITF Fizikas katedras lektore, iegūst
doktora grādu inženierzinātnēs:
«Zinātne mani vienmēr ir
interesējusi, bet cilvēks bez
doktora grāda tajā iesaistīties nevar – tāpēc arī loģisks
ir lēmums turpināt studijas
doktorantūrā. Tā viennozīmīgi
ir karjeras izaugsmes iespēja,
jo es savu attīstību saistu ar
akadēmisko darbu augstskolā.
No vienas puses, piekrītu, ka
mana pētījuma tēma – saules
kolektori – ir šobrīd aktuāla
arī biznesa videi, taču jāatzīst,
ka tie uzņēmumi, ar kuriem
esmu sazinājusies, interesi
par manu pētījumu pagaidām
nav izrādījuši. Protams, grūti

spriest, kāpēc tā – iespējams,
uzņēmējiem šobrīd pievilcīgāk
šķiet iepirkt kaut ko ārpus
Latvijas un tirgot to šeit, nevis
radīt pievienoto vērtību. Varbūt
ar laiku uzņēmēji mainīs savu
viedokli, pievērsīs lielāku nozīmi zinātnieku darbiem, taču,
kamēr tas notiks, es turpināšu
savu darbu zinātnē.
Nenoliegšu – stipendija doktorantiem ir ļoti būtisks atspaids,
jo jāsaprot, ka doktora grādu
iegūt, manuprāt, ir neiespējami,
paralēli strādājot pilnu darba
dienu. Tieši tāpēc studiju laikā
es darbā paliku tikai uz pusslodzi, un šo iespēju nodrošināja
tieši stipendija – bez tās pašreizējos apstākļos tas nebūtu
iespējams.»

9%

Skaitļi runā

Vai jūs ikdienā
braucat ar
velosipēdu?

Evija Greģe-Staltmane, zinātniskā grāda kandidāte:
«Esmu pārliecināta, ka cilvēks
ar doktora grādu darba tirgū tiek
novērtēts. Šobrīd bakalaura vai
maģistra izglītība ir tik daudziem,
ka tu vairs neesi spējīgs konkurēt,
tāpēc ir nepārtraukti jāattīstās, ja
vēlas sasniegt ko vairāk. Jā, esmu
viena no tiem 30 procentiem, kas
doktorantūras studijas izvēlējās,
būdama nesaistīta ar akadēmisko
darbu. Kas mani pamudināja studēt
doktorantūrā? Strādāju privātā
struktūrā par mežsaimniecības
uzņēmuma izpilddirektori un brīdī, kad pavērās iespēja piesaistīt
ārzemju kapitālu, sapratu, ka ir
virkne problēmsituāciju, kur nepieciešama tāda informācija, kura
līdz šim Latvijā padziļināti nav
pētīta vai vispār nav pieejama. Tas
bija pirmais pamudinājums pētīt to
pašai, tāpēc iestājos doktorantūrā
LLU Meža fakultātē, un mana doktordarba tēma ir «Investīciju izpēte
un novērtēšana Latvijas privātajos mežos». Iespējams, ka, līdzīgi
kā savulaik man, daudziem par
studijām doktorantūrā ir mazliet

23%

28%
12%

28%

maldīgs priekšstats, taču jau tagad,
pirms sava grāda aizstāvēšanas, es
droši varu teikt, ka bakalaura un
maģistra studijas nodrošina standartizētas un vispusīgas zināšanas,
kas no studenta visbiežāk ārkārtīgi
lielas pūles neprasa. Turpretī, lai
iegūtu doktora grādu, jārēķinās,
ka tas būs pilna laika darbs ne
mazāk kā astoņas stundas dienā
četru gadu garumā, kur cilvēkam
pašam sevi jādisciplinē. Viedokļi ir
dažādi – protams, vienmēr būs kāds,
kurš teiks, ka dzīves pieredze tāpat
visu iemāca, kāpēc studēt, taču es
esmu pārliecināta, ka ir lietas, ko
cilvēka attīstībai spēj sniegt tikai
studijas. Doktorantūra – tas ir dziļi,
pamatīgi, nepalaižot garām nevienu
sīkumu, iedziļinoties katrā detaļā,
pētot tēmu, kas tevi tiešām interesē,
kurā tu esi iekšā līdz pamatiem. Tas
ir cits izglītības līmenis, cits skatījums. Manuprāt, tikai pēc tam tu
saproti, ka šobrīd Latvijā visbiežāk
pietrūkst tieši šī dziļā skatījuma,
jo mēs esam pieraduši iet visam
pa virsu – lietas skatīt virspusēji.
Iespējams, tā ir viena no mūsdienu
sabiedrības problēmām, kas rada

Jā, tas ir mans ierastais pārvietošanās veids
Jā, bet tikai dažreiz vakaros un nedēļas nogalēs
Brauktu biežāk, bet pilsētā vēl nav tik attīstīta
veloinfrastruktūra
Gribētu, bet ir dažādi apstākļi, kas mani attur
Nē, tad jau labāk eju kājām

Savu viedokli paud

nekvalitatīvu rezultātu daudzās
lietās. Un es nepiekrītu arī tiem,
kas studiju turpināšanai atmet ar
roku tāpēc, ka tas prasa ne tikai
laiku, bet arī finansiālus līdzekļus
– šobrīd stipendija ir tas, kas visiem
sniedz vienlīdzīgas iespējas, tāpēc
jautājums ir tikai par to, ko cilvēks
pats izvēlas – attīstīt sevi vai palikt
sasniegtajā punktā.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš un no
doktorantu personīgā arhīva

Šonedēļ portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
jautājam:

Kur svinēsiet
Līgo svētkus?

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs piedalījāties
tautas skaitīšanā?
Ruta, skolotāja:
– Sākumā
nolēmu pieskaitīties internetā, taču
man tas neizdevās, jo jau pirmajās dienās
sistēma «uzkārās». Tad nu
gaidīju tautas skaitītāju. Atnāca, mani saskaitīja, un viss ir
kārtībā. Tiesa, daži jautājumi
anketā man šķita absolūti nevajadzīgi, manuprāt, no tiem
tāpat nekādu labumu negūs.
Aleksandrs,
jelgavnieks:
– Pats tautas
skaitīšanā
nepiedalījos, taču, tā
kā mamma
nevēlējās, lai skaitītājs nāk
uz mājām, viņa pati aizgāja
uz Tautas skaitīšanas centru
un aizpildīja anketas par visu
ģimeni. Uzskatu, ka internetā
pieskaitīties tomēr bija nedroši, aci pret aci ar cilvēku ir
labāk. Ceru, ka pēc datu apkopošanas beidzot uzzināsim,
cik iedzīvotāju ir aizbraukuši
no valsts.
Vladislavs ,
pensionārs:
– Tautas skaitītāja atnāca
pie manis uz
mājām. Bija
jauka sieviete. Vispār jau tautas skaitīšana ir laba un noderīga – būs
mums vismaz kaut kādi statistikas dati par to, cik mēs esam
šajā valstī, cik bezpajumtnieku
dzīvo Latvijā, kādā stāvoklī ir
mūsu mājokļi.
Inese, strādā
lauksaimniecībā:
– Mums nav
interneta,
tālab gaidījām, kad
tautas skaitītājs atnāks pie
mums uz mājām. Interesanti
bija tas, ka mūsu ģimeni saskaitīja mana skolotāja. Domājot par tautas skaitīšanas
mērķi, grūti tomēr pateikt, vai
apkopotie rezultāti kaut ko
dos. Jāgaida pirmie precīzie
skaitļi, tad jau redzēsim – bija
vērts saskaitīties vai ne.
Dāvis, skolnieks:
– Pie mums
tautas skaitītājs, vīrietis,
bija atnācis
uz mājām.
Zinu, ka daudzi sūdzējās par
skaitītāju attieksmi, taču par
vīrieti, kurš bija ieradies pie
mums, es nevaru teikt nevienu sliktu vārdu. Viņš bija
tiešām solīds, atsaucīgs. Visus
jautājumus viņš mums centās
vienkāršot, izskaidrot.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
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Kristīne Langenfelde
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Precīzi dati iegūti jau par 35 000
jelgavnieku, pārējo datus pārbauda
 Ilze Knusle-Jankevica
Šodien un rīt ir pēdējās dienas,
kad iedzīvotāji, kuri kaut kādu
iemeslu dēļ nav piedalījušies tautas skaitīšanā, to vēl var izdarīt
internetā vai Jelgavas pilsētas
Tautas skaitīšanas vadīšanas un
koordinēšanas centrā. Centrālā
statistikas pārvalde līdz 31. maijam
jau bija pārbaudījusi datus par
34 836 saskaitītajiem jelgavniekiem, bet šie dati katru dienu tiek
papildināti, jo turpinās aizpildīto
anketu pārbaude, tāpēc pagaidām
vēl pat provizoriski nav iespējams
pateikt, kāds varētu būt Jelgavā
dzīvojošo skaits.
Jelgavas pilsētas Tautas skaitīšanas vadīšanas un koordinēšanas centra reģionālā vadītāja
Ineta Žilvinska pieļauj, ka Jelgavā
nesaskaitīti vēl varētu būt apmēram trīs procenti iedzīvotāju, bet
precīzi tas būs zināms, kad tiks
apkopoti visi līdz šim skaitīšanā
iegūtie dati. «Tie, kurus saskaitīt
neizdevās, lielākoties paši kategoriski atteicās. Iemesli dažādi
– citiem ir kādi parādi, un viņi,
baidoties no parādu piedzinējiem,
iekšā mājoklī nevienu nelaida; citi
sniedza maldīgu informāciju par
ārzemēs esošajiem radiem. Vēl
daļai bija aplama informācija par

Naktīs «trokšņo»
ģeneratori

to, kāpēc tautas skaitīšana vispār
nepieciešama,» tā viņa, piebilstot,
ka visapzinīgākie tomēr bijuši
vecāka gadagājuma cilvēki, kuri
tautas skaitīšanu uztvēruši kā
savu pienākumu.
I.Žilvinska rezumē, ka skaitītāji
pret darbu izturējušies ļoti nopietni
– atsevišķi mājokļi apmeklēti pat
astoņas reizes līgumā noteikto trīs
vietā. «Daži cilvēki darbu bija spiesti pārtraukt. Diviem radās veselības
problēmas, viens atrada pastāvīgu
darbu un nevarēja darbus savienot,
bet apzināti neviens neslinkoja,» tā
viņa. Lielākās grūtības bijušas saziņā ar kurlmēmiem un svešvalodā
runājošiem cilvēkiem, jautājumus
nācies uzdot rakstiski vai angliski.
Angļu valodā Jelgavā saskaitījies
viens dānis un viens turks.
Jāatgādina, ka līdz 10. jūnijam
iespējams saskaitīties Jelgavas
pilsētas Tautas skaitīšanas vadīšanas un koordinēšanas centrā
Jelgavā, Pasta ielā 47, 219. kabinetā, no pulksten 9 līdz 17, bet  Sintija Čepanone
elektroniski – mājas lapā www.
tautasskaitisana.lv. Autorizēties
Paralēli ielu rekonstrukvar ar «Citadeles», «DnB Nord»
cijas darbiem pilsētā
bankas, Latvijas Krājbankas,
turpinās ūdenssaimnieSEB bankas, «Swedbank», «Nor
cības tīklu izbūve. Lai to
dea Bank Finland Plc» Latvijas
veiktu kvalitatīvi, darbu
filiāles identifikatoru vai elektrozonā nepieciešams panisko parakstu.
zemināt gruntsūdens

Skolās sākas izlaidumu laiks
 Ritma Gaidamoviča
No 10. jūnija Jelgavas pilsētas skolās sākas 2010./2011. mācību
gada izlaidumi 9. un 12. klašu skolēniem. Šogad 9. klasi pilsētā
absolvēs 579 skolēni, 12. klasi – 581 jaunietis, Amatniecības vidusskolā 12. klasi pabeigs 174 jaunieši, Amatu vidusskolā 9. klasi
– 22, bet 12. klasi – 133 izglītojamie. Savukārt Mūzikas vidusskolā
dokumentu par 12. klases absolvēšanu saņems 21 jaunietis.
Izglītības iestāde
Izlaiduma datums
Jelgavas 1.
10.06.2011.
ģimnāzija
18.06.2011.
Jelgavas Valsts
10.06.2011.
ģimnāzija
18.06.2011.
Jelgavas 4.
10.06.2011.
vidusskola
17.06.2011.
Jelgavas 5.
11.06.2011.
vidusskola
18.06.2011.
Jelgavas 6.
15.06.2011.
vidusskola
18.06.2011.
Jelgavas Spīdolas 10.06.2011.
ģimnāzija
17.06.2011.
Jelgavas 2.
11.06.2011.
pamatskola
Jelgavas Vakara
10.06.2011.
(maiņu) vidusskola 17.06.2011.
Jelgavas 1. speciālā 11.06.2011.
internātpamatskola
Jelgavas Speciālā 16.06.2011.
internātpamatskola
Jelgavas Amatu
28.06.2011.
vidusskola		
		
		
		
		
		
		
Jelgavas
22.06.2011.
Amatniecības		
vidusskola		
		
Jelgavas Mūzikas
11.06.2011.
vidusskola

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Klase/kurss
9.
12.
9.
12.
9.
12.
9.
12.
9.
12.
9.
12.
9.

Laiks
13; 15
12; 14; 16.30
14; 17
17
17
17
13; 15
13; 15
17
16
11; 13.30
17 (kult. namā)
16

9.
12.
9.

12
17
12

9.

12

Pavāra palīgs; montāžas darbu
atslēdznieks; mazumtirdzniecības
komercdarbinieks
Tērpu stila speciālists; ciparu
programmas vadības darbagaldu
iestatītājs; vispārējās vidējās izglītības
izlīdzinošais kurss
Konditors; pavārs; frizieris
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
apdares darbu tehniķis; autoatslēdznieks
Automehāniķis; mēbeļu galdnieks
Sekretārs; datorsistēmu tehniķis
4. kurss

13
15

17
12
14
16
11

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

(Skolotāju iela 8, tālr. 63021897, www.jelgava.lv/vakarskola)
uzņem skolēnus no 1. līdz 12. klasei latviešu un krievu valodas plūsmā
klātienē un neklātienē, eksternātā un tālmācībā mācībām skolēnam
izdevīgā laikā no plkst.9 līdz 20.40, arī sestdienās šādās izglītības
programmās:
1. Pamatizglītības programma;
2. Mazākumtautību pamatizglītības programma;
3. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma;
4. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma;
5. Mazākumtautību vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programma;
6. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma.
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 komerczinību un
uzņēmējdarbības kursu un psiholoģiju.
Uzņemšana skolā – 16. un 17. jūnijā no plkst.9 līdz 13.

līmeni. Sūkņus divdesmit
četras stundas diennaktī darbina ģeneratori,
tādēļ atsevišķās vietās,
īpaši naktīs, dzirdams
troksnis. Darbu veicēji
atvainojas iedzīvotājiem
par sagādātajām neērtībām, taču uzsver: ņemot
vērā augsto gruntsūdens
līmeni Jelgavā, citādāk
šos darbus nav iespējams
veikt.

Realizējot projektu «Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
attīstība Jelgavā, 2. kārta», ūdensapgādes, lietusūdens un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju – esošo
demontāžu un jaunu izbūvi – gan
pilsētas centra daļā, gan Pārlielupē
veic SIA «Norma S», piesaistot
apakšuzņēmumus.

Lai ūdenssaimniecības tīklu izbūvi varētu veikt kvalitatīvi,
darbu zonā nepieciešams pazemināt
gruntsūdens līmeni,
un sūkņiem elektroenerģiju nodrošina
ģeneratori. Iekārtas
darbojas visu diennakti, tādēļ iedzīvotājiem jārēķinās
ar zināmu troksni
arī nakts laikā.
Taču darbu veicēji
uzsver – ņemot vērā
augsto gruntsūdens
līmeni pilsētā, šis ir
racionālākais risinājums.
Foto: Ivars Veiliņš
«Kopumā Pārlielupē darbojas
piecas gruntsūdens pazemināšanas
iekārtas, ko darbina ģeneratori.
Šonedēļ noslēdzās 1. posma darbi
Cukura un Aviācijas ielas apkaimē,
bet nākamnedēļ iekārtas darbosies
Garozas ielā,» stāsta SIA «Norma
S» būvdarbu vadītājs Aldis Stepītis,
piebilstot – kaut arī radītais troksnis nav pārāk spēcīgs, jo iekārtas
ir modernas, īpaši naktīs tuvējo
māju iedzīvotājiem tas tomēr var
traucēt.
Ar līdzīgām neērtībām jārēķinās arī Raiņa ielā un tās tuvumā
dzīvojošajiem, jo arī tur ūdens
līmeņa pazemināšanas iekārtām
elektroenerģiju nodrošina ģeneratori. «Gruntsūdens nosūknēšanu
darba zonās nodrošinām ar kopumā
četrām iekārtām – pašlaik divas darbojas Pulkveža O.Kalpaka un Raiņa
ielas krustojumā, bet pa vienai Pasta un Raiņa ielas krustojumā un pie
peldbaseina,» informē apakšuzņēmuma SIA «Kulk» ražošanas direktors Artūrs Ošenieks. Viņš stāsta,
ka iekārtas ir mobilas un atbilstoši
darba plānam tiek pārvietotas uz to
vietu, kur konkrētā brīdī norit tīklu
rekonstrukcija. Proti, kad darbi noslēgsies minētajās vietās, ģeneratori

un sūkņi tiks pārvietoti virzienā uz
Tērvetes, Pētera un Mātera ielas
pusi. «Darbi turpināsies līdz oktobra
beigām,» piebilst A.Ošenieks, uzsverot – lai nodrošinātu pazeminātu
gruntsūdens līmeni darbu laikā,
sūkņiem jādarbojas visu diennakti,
un tas rada zināmu troksni, tomēr
gruntsūdens pazemināšanas iekārtu izmantošana ir racionālākais
risinājums Jelgavas situācijā.
Tiesa gan, līdz šim iedzīvotāji
pret notiekošajiem ielu un ūdenssaimniecības tīklu rekonstrukcijas
darbiem izturējušies ar sapratni.
Kā Pašvaldības policijā, tā arī Pašvaldības operatīvās informācijas
centrā norāda, ka līdz šim par
iekārtu radīto troksni nav reģistrēta
neviena sūdzība.
Jāatgādina, ka, turpinot Raiņa
ielas rekonstrukciju, no šīs nedēļas
slēgts Raiņa ielas posms no Elektrības ielas līdz LLU peldbaseinam, ieskaitot stāvlaukumu. Darbi
turpinās arī Raiņa ielas posmā no
Sakņudārza līdz Pētera ielai un
no Mātera ielas līdz iebrauktuvei
uz «Vivo centra» stāvlaukumu.
Paralēli šiem darbiem tiek īstenots
arī ūdenssaimniecības attīstības
projekts.
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Īsi
 Līdz 20. jūnijam notiek vēlēšanu
iecirkņu komisiju kandidātu pieteikumu pieņemšana tautas nobalsošanai, kas notiks 23. jūlijā, informē
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisija.
Pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas
domes Informācijas aģentūrā. Kandidātus izvirzot, jāievēro Republikas
pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju
un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums
un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas «Vēlēšanu iecirkņu komisiju
izveidošana republikas pilsētās un
novados» prasības. Veidlapas kandidātu pieteikšanai var saņemt Jelgavas
pilsētas pašvaldības Informācijas
aģentūrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 1.
stāvā, vai izdrukāt no interneta vietnes: www.cvk.lv.
 Pasniegtas stipendijas konkursa «Talants Latvijai» laureātiem.
Saņēmēju vidū arī vairāki Jelgavas
Mūzikas vidusskolas audzēkņi un
pedagogi. Jelgavas Mūzikas vidusskola šajā konkursā saņēmusi arī
pirmo Arnolda Skrides piemiņas
balvu – 1000 latus –, jo šīs skolas
audzēkņi konkursā uzrādījuši
vislabākos rezultātus. «Protams,
esam lepni par šo balvu un ceram, ka
to izdosies nopelnīt vēl kādu reizi,»
atzīst skolas direktors Artūrs Puķītis.
Viņš stāsta, ka naudas balva, kuru
nopelnījuši skolēni un pedagogi
ar savu darbu, tiks izmantota, lai
skolēni varētu piedalīties koncertos
un konkursos.

Ritma Gaidamoviča

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

Profesionālās pilnveides
160 st. programmas:
•
•
•
•

angļu valoda;
tekstilapgleznošana;
mārketinga komunikācija;
datoru lietošana.

Raiņa iela 28, Jelgava.
Tālrunis 63025058, 28601555.

Bērnudārzu rinda atbildi no bērnu vecākiem gaida laicīgi

Jelgavas pilsētas dome noteikusi
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas
locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu līdz 2011. gada 20. jūnijam.

tam sešgadnieki. Bērni, kas uzsāks
bērnudārznieka gaitas «Ķiparos»,
mācīsies tur līdz pat skolas gaitu
uzsākšanai,» skaidro S.Joma.
Otra aktualitāte šobrīd ir bērnudārzu vasaras darba grafiks no
13. jūnija līdz 19. augustam. Lai
gan jau pavasarī vecākiem anketā
bija jānorāda, vai vasarā bērns
apmeklēs dārziņu, S.Joma uzsver,
ka situāciju vēl iespējams mainīt
un visiem pašreizējiem pašvaldības
bērnudārzu audzēkņiem, kam

Jelgavas pilsētas pašvaldība līdz
30.06.2011. lūdz atsaukties nepabeigtas jaunbūves, kura ir sliktā tehniskā stāvoklī, Kooperatīva ielā 1C (kadastra apzīmējums
09000210567001), Jelgavā, īpašniekus. Nepieteikšanās gadījumā
tiks lemts jautājums par ēkas nojaukšanu.
Informācija sniedzama Jelgavas
pilsētas domē Lielajā ielā 11, 302.
kabinetā.

No 1.lpp.

«Ir noteikta kārtība, kā tas tiek
darīts, un šī kārtība arī paredz,
cik ilgā laikā vecākiem jāsniedz
atbilde un kas notiek tad, ja tā nav
saņemta,» skaidro speciāliste, aicinot vecākus rūpīgi izlasīt saņemto
paziņojumu, izvēlēties un rīkoties
tā, kā tajā norādīts. Šobrīd vienotajā
rindā vietu bērnudārzā gaida vairāk
nekā 1000 bērnu, tāpēc pārvaldes
darbinieki mudina vecākus būt
atbildīgiem un saprotošiem arī pret
citiem un laikus paziņot, vai piešķirtā vieta tiks vai netiks izmantota.
Jāpiebilst, ka ar noteikumiem, kas
attiecas uz pirmsskolas izglītību
Jelgavā, var iepazīties pārvaldes
mājas lapas www.jip.jelgava.lv sadaļā «Pirmsskolas rinda».
Septembrī darbu sāks vēl viena
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāde – «Ķipari» Pulkveža Brieža
ielā, un arī tā tiks norādīta vecākiem
izsūtītajos paziņojumos. «Ķiparos»
darbosies 11 grupas 256 bērniem:
divas grupas bērniem vecumā līdz
trīs gadiem, četras trīsgadnieku,
četras četrgadnieku grupas un viena
speciālā grupa. S.Joma norāda, ka
iedzīvotāji nepamatoti ir satraukušies, ka iestādē tiks uzņemti tikai
bērni līdz četru gadu vecumam. «Jā,
šogad uzņemsim tikai bērnus līdz
četru gadu vecumam, bet nākamajā
mācību gadā būs arī vecākas grupas,
jo bērni, ko šogad uzņemsim, nākamgad jau būs piecgadnieki, pēc

vieta vasaras periodā nepieciešama,
tā tiks nodrošināta. «Ja situācija
ģimenē ir mainījusies un bērnam,
kuram vieta bija pieteikta, tā tomēr
nav nepieciešama, jāinformē bērnudārza vadītāja. Arī tad, ja sākotnēji
bija norādīts, ka vietu nevajadzēs,
tomēr tā ir nepieciešama, jāvēršas
pie iestādes vadītājas,» tā viņa,
norādot, ka atkarībā no bērnu
skaita tiek plānota grupu noslodze,
darbinieku atvaļinājumu grafiks,
remontdarbi.

BSA Jelgavas filiālē uzsākta pieņemšana 2011./2012. m.g.

BSA īsteno studijas pēc akreditētām studiju programmām, un 1999. gadā ir saņemta valsts
beztermiņa augstskolas akreditācija, kas dod tiesības izsniegt valsts parauga diplomus.
Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas, kuras tiek realizētas Jelgavas filiālē:
2. LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
TIESĪBU ZINĀTNE
Iegūstamā kvalifikācija – juriskonsults
Studiju ilgums – 4 gadi (pilna laika) un 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju forma – dienas un vakara
Studiju valoda – bilingvāli (krievu un latviešu valoda)

Aicinām pievienoties mūsu draudzīgajam pulkam bērnus no 1 līdz
7 gadu vecumam. Mums ir trīs
bērnudārza grupas. Kā arī piedāvājam radoši pavadīt laiku vasaras
mēnešos.
J.Asara iela 12, Jelgava
Tālrunis 63023718 vai 26164369
www.punktins.lv

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Padziļināts virziens: menedžments (firmas vadība)
Iegūstamā kvalifikācija – uzņēmējdarbības vadītājs
Studiju ilgums – 4 gadi (pilna laika) un 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju forma – dienas un vakara
Studiju valoda – bilingvāli (krievu un latviešu valoda)
SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS (Public relations)
Iegūstamā kvalifikācija – sabiedrisko attiecību
menedžeris
Iegūstamais grāds – profesionālais bakalaurs
tirdzniecībā un mārketingā
Studiju ilgums – 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju forma – vakara
Studiju valoda – bilingvāli

Lazdiņas privātā
vidusskola «Punktiņš»

Jelgavas 1. speciālā
internātpamatskola
MŪSU KOORDINĀTAS

Skolas iela 4b, Ozolnieku novads, LV-3018
Tālrunis: +371 63050533
+371 63046029
Informācijas dienas – katra sestdiena jūnijā,
jūlijā, augustā no plkst.10 līdz 12.

Jelgavā, Institūta ielā 4, turpina
izglītojamo ar fiziskās attīstības
traucējumiem uzņemšanu 1. klasē
2011./2012. m.g.
Uzziņas par nepieciešamajiem
dokumentiem un pierakstu uz komisiju – pa tālruni 67212227
(Valsts pedagoģiski-medicīniskās
komisijas sekretāre).
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma

Ceturtdiena, 2011. gada 9. jūnijs

«Jelgavā par velobraucējiem domā»
 Ilze Knusle-Jankevica

Vai lietojat aizsargķiveri?
4%

«Jau otro vasaru pa pilsētu
pārvietojos ar riteni. Patiesībā
– lai ieekonomētu līdzekļus,
jo braukt ar mašīnu kļūst par
dārgu. Ziemā un rudenī gan
vairāk pārvietojos ar mašīnu,
jo tas tomēr sanāk lētāk nekā
braukt ar sabiedrisko transportu,» par saviem pārvietošanās
paradumiem stāsta studente
Ance Hincenberga, piebilstot,
ka Jelgava kļūst velobraucējiem arvien atvērtāka un ielās
patiešām parādās arvien vairāk
riteņbraucēju.
Par sevi Ance saka: «Es esmu tāda mierīgā braucēja.» Tas nozīmē, ka viņa parasti
nesteidzas, nebrauc lielā ātrumā, neizrādās,
trikus netaisa, nevienu neapdzen un mierīgi sadzīvo ar gājējiem uz apvienotajiem
velosipēdistu un gājēju celiņiem, kādi mūsu
pilsētā arī lielākoties ir. «Agrāk gājēji bija
neiecietīgāki, bija jācīnās, lai tiktu garām.
Tagad cilvēki biežāk izvēlas iet pa to celiņa
pusi, kas paredzēta viņiem, un pārvietoties
ir kļuvis vieglāk,» stāsta Ance, piebilstot,
ka gan viņas, gan viņas draugi velosipēdus
aprīkojuši ar zvaniņu, lai nepieciešamības
gadījumā varētu pabrīdināt cilvēkus par
velosipēda tuvošanos. «Tiesa, tagad mans
zvaniņš ir saplīsis, un es saku «pi pī». Dzird
arī to,» novērojusi riteņbraucēja, piebilstot,
ka vispār jau īpaši zvanīt negribot, tāpēc
reizēm sanāk ilgāku laiku braukt aiz kāda
bariņa, kamēr gājēji velosipēdistu pamana
un palaiž garām. Agresīvāk uzvedas BMX
braucēji, kuriem patīk izrādīties, vai noguruši, ar somām un paunām apkrāvušies
velosipēdisti. A.Hincenberga gan piebilst,
ka, viņasprāt, tie nīgrie cilvēki tādi ir, jo
noguruši no dzīves un notiekošā – tas
nav saistīts ar to, ka viņi pārvietojas ar
velosipēdu.

Par velobraucējiem tiek domāts

Ar velosipēdu pārvietojas arī Ances
draugi, kuriem visiem esot tādi «oldscool»
stilā ieturēti braucamie – ar eleganti
izliektu rāmi, groziņu un citiem dizaina
elementiem. Iecienītākais maršruts esot Jelgava–Ozolnieki, jo Ances
draugs dzīvo Pārlielupē
un bieži sanāk braukt
tajā virzienā. Jaunieši
ar velosipēdu ne tikai
pārvietojas no punkta A
uz punktu B, bet reizēm
arī vakaros tāpat vien
pabraukā. «Man šķiet, ka
Jelgavā tiek domāts par
velosipēdistiem. Ir izveidoti vairāki maršruti, pa
kuriem var braukt, vienīgi pats pilsētas centrs nav
līdz galam sakārtots,»
uzskata A.Hincenberga. Te nu draudzeni
palabo Rūdolfs Jaks – viņš esot dzirdējis,
ka pilsētā šogad un nākamgad paredzēti
vērienīgi centra ielu rekonstrukcijas projekti, kuru gaitā tiks izbūvēti arī veloceliņi. Kā
lielāko mīnusu veloinfrastruktūrā Jelgavā
jaunieši min to, ka ietvju nobrauktuves nav
pielāgotas velosipēdistu vajadzībām, tāpēc
nākas sist riepu vai katru reizi apstāties.

13%

83%
nē
Ance Hincenberga un Rūdolfs Jaks
vasarā pa Jelgavu pārvietojas ar
velosipēdu, jo tas ir lētāk. Viņu
iecienītais maršruts ir no centra uz
Ozolniekiem, un viņi uzskata, ka
pilsētā tiek domāts par velobraucējiem. «Vienīgi ietvju nobrauktuves nav pielāgotas riteņbraucēju
vajadzībām, tāpēc sanāk sist riepu
vai katrreiz apstāties,» tā jaunieši.
Foto: Ivars Veiliņš
R.Jaks. Viņi uzskata, ka pats svarīgākais
ir, lai braucējam būtu velosipēdista vai autovadītāja tiesības – tad tomēr cilvēks zina
ceļu satiksmes noteikumus un galvenos
pamatprincipus. «Izmaiņām noteikumos
līdzi nesekoju, vienīgais – cik sanāk internetā palasīt, tik arī zinu. Tagad arī drīz
mainīsies noteikumi – velosipēdisti gājēju
pārejas varēs šķērsot braukšus. Man tas
ir svarīgi, jo es tāpat braucu lēni. Apstāšanās pie katras pārejas to visu vēl vairāk
paildzinātu,» tā jauniete. Viņa atzīst, ka arī
tagad gājēju pārejas šķērso braukšus. Arī
aizsarglīdzekļus, piemēram, ķiveri, apģērbu
ar atstarojošiem elementiem, roku un kāju
sargus Ance nelieto, jo uzskata, ka tie nav
nepieciešami – viņas braukšanas maniere
nav bīstama. «Ja godīgi, šodien redzēju
pirmo velosipēdistu, kam galvā bija ķivere,»
piebilst R.Jaks.
Valsts policijas Zemgales reģionālās
pārvaldes priekšnieka palīdze Ieva Sietniece norāda, ka administratīvie protokoli
visbiežāk velosipēdistiem tiek sastādīti
par velosipēda vadīšanu
bez vadītāja apliecības,
par velosipēdu vadīšanu alkoholisko dzērienu
lietošanas iespaidā un
par to, ka velosipēds nav
aprīkots ar bremzēm, kā
to paredz ceļu satiksmes
noteikumi.

Jūnijā velosipēdu
CSDD nodaļās vai
mājas lapā var reģistrēt bez maksas.
Jāzina vien velosipēda marka, modelis,
rāmja numurs, var
pievienot arī bildi.

Galvenais, lai ir tiesības

Ancei ir autovadītāja tiesības, bet vēl ne
reizi policisti viņu nav apstādinājuši. «Zinu,
ka vienu mūsu draugu vienreiz apturēja
policisti, bet tikai tāpēc, ka viņš brauca
pa ielu. Principā tos, kuri brauc pa veloceliņiem, policisti īpaši neaiztiek,» secina

Noder pat avārijas
kāpnes

Palielinoties velosipēdistu skaitam pilsētā, aug
arī riteņu zādzību skaits.
Un ne vienmēr nozagtais
velosipēds nav bijis pieslēgts. Ance atviegloti teic, ka viņas riteni
pagaidām neviens garnadzis nav iekārojis,
bet draudzene gan palikusi bez velosipēda.
«Viņa bija aizbraukusi uz dejošanu vecajā
pasta ēkā un, tā kā riteni nebija īsti kur
pieslēgt, ienesa kāpņu telpā, aiz durvīm.
Bet pēc mēģinājuma velosipēda vairs nebija,» stāsta A.Hincenberga, piebilstot, ka
parasti tomēr izdodas atrast, kur velosipēdu
pieslēgt. Šim nolūkam tiek izmantotas arī
kāpņu margas, koki un pat avārijas kāpnes
pie ēkas sienas. Ja braucēju vairāk, tiek
piekopta šāda taktika: kamēr citi iepērkas,
viens sargā riteņus, un tā līdz šim vēl ne
reizi nav pievīlusi. Uz jautājumu, kurās
vietās velosipēdu praktiski nav iespējams
atstāt, jaunieši tomēr nespēj atbildēt.

Veloceliņi Jelgavā
Izbūvētie veloceliņi

Velosipēdu zādzību skaits Jelgavā
Garums (km)

Tērvetes ielā no Raiņa ielas līdz Baložu ielai
Rīgas ielā no Loka maģistrāles līdz Ozolniekiem
Rīgas ielā no Kalnciema ceļa līdz Loka maģistrālei
Rūpniecības ielā no Tērvetes ielas
līdz rotācijas aplim
Brīvības bulvārī
Strazdu ielā no Kronvalda ielas līdz Akmeņu ielai
Akmeņu ielā no Brīvības bulvāra līdz Imantas ielai
Lāčplēša ielā no Rīgas ielas līdz Brīvības bulvārim
Kronvalda ielā no Izstādes ielas līdz Imantas ielai
Imantas ielā
Lielajā ielā no Dambja ielas līdz Māras
ielai un Dobeles šosejā no Māras
ielas līdz Atmodas ielai
Dobeles šosejā no Atmodas ielas līdz
Svētes upes tiltam
Kopā

2,1
1,8
1,9
1,3
1,6
0,12
0,37
0,4
0,76
0,11
1,5
3
14,96

2011. gadā plānotie veloceliņi

Garums (km)

Raiņa ielā
Čakstes bulvārī no Raiņa ielas
līdz Lielajai ielai
Kopā

2,1
0,5
2,6
Avots: «Pilsētsaimniecība»

Pret zagļiem – ar reģistru

Atbildīgās instances spērušas soli pretī
tam, lai uzlabotu un popularizētu velokustību Latvijā. Ņemot vērā, ka viena no galvenajām problēmām ir velosipēdu zādzības,
tiesa, iespējams, tās veicina fakts, ka ir par
maz un neatbilstošas velosipēdu novietnes,
izveidots jauns instruments braucamā pasargāšanai. Tā ir velosipēda reģistrēšana.
CSDD Jelgavas nodaļas priekšniece Evita
Šalājeva skaidro, ka velosipēdu var piereģistrēt jebkurā CSDD nodaļā vai elektroniski,
izmantojot mājas lapas www.csdd.lv e-pakalpojumu sadaļu. «Viss, kas nepieciešams,
ir zināt velosipēda marku, modeli un rāmja
numuru. Ja ir vēlēšanās, var pievienot arī
velosipēda un rāmja numura fotogrāfiju,»
tā E.Šalājeva, piebilstot, ka, reģistrējot
velosipēdu klātienē, tam nav obligāti jābūt
līdzi. Tas ir izvēles maksas pakalpojums
– saskaņā ar cenrādi maksa ir 1,23 lati –,
kas neprasa daudz laika. Tomēr jāatceras,
ka velosipēdu var reģistrēt persona, kas
sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu. «Bērnu
velosipēdus uz sava vārda var piereģistrēt
vecāki, aizbildņi,» piebilst CSDD Jelgavas
nodaļas priekšniece. Šis pakalpojums tiek
piedāvāts no šā gada, un šobrīd Jelgavā piereģistrēti 155 velosipēdi. Ances velosipēda
starp tiem nav. «Ja godīgi, nemaz nezināju
par tādu iespēju, bet vispār to ir vērts apdomāt,» tā A.Hincenberga.
I.Sietniece apstiprina, ka policija jau ir

Gads

No kāpņu No
No
No
Kopā
telpas
pagraba ielas pagalma

2010. 17
2011. 3

5
3

20
4

8
2

90
18

Avots: Valsts policija

Ceļu satiksmes negadījumu,
kuros iesaistīti velosipēdisti, skaits
Gads

CSN skaits

Ievainoti

2010.
2011.

18
1

13
0

jā

vienmēr

Avots: «Tele2» pētījums

Pētījums rāda, ka apzinīgāki ir vīrieši un jaunieši
vecumā no 15 līdz 19 gadiem. Kā galveno
ķiveres nelietošanas iemeslu velosipēdisti min
tās šķietami radītās neērtības, piemēram, karstā
laikā svīst galva, daļa atklāj, ka nevar atļauties
to iegādāties vai ka ķivere nav nepieciešama,
jo velosipēdu vada droši un pārliecināti. Vēl
viens arguments – nepatīk ķiveres vizuālais
izskats. CSDD direktors Andris Lukstiņš uzsver:
«Satiksme ir ļoti sarežģīts labirints, kurā sveikā
ir jātiek no punkta A uz punktu B. Velosipēdists
ir otrs mazāk aizsargātais satiksmes dalībnieks
aiz gājēja. Ķivere ir tas drošības līdzeklis, kas
riteņbraucējam sniedz vislielāko aizsardzību.
Starptautiskie pētījumi liecina, ka velosipēdista
ķivere par 85 procentiem samazina kritienu
un traumu sekas. Šis skaitlis ir pretrunā visiem
argumentiem pret ķiveres lietošanu.»

Vai, braucot ar velosipēdu,
ievērojat ceļu satiksmes
noteikumus?
5%

Avots: Valsts policija

Velosipēdistu
administratīvo pārkāpumu skaits
Gads Protokolu skaits No tiem
		
par braukšanu dzērumā
2010. 1050
2011. 337

36% 59%

268
62
Avots: Valsts policija

Izdoto velosipēda tiesību skaits Jelgavā
Gads

Skaits

2008.
2009.
2010.
2011.

512
874
864
997

vienmēr

mēdzu
tos
pārkāpt

uz jautājumu atbildi
nesniedza

Avots: «Tele2» pētījums
Avots: CSDD

izmantojusi šo reģistru. «Šī ideja sasaucas ar
policijas ieteiktajiem drošības pasākumiem.
Arī mēs sakām, ka jāzina velosipēda rāmja
numurs, var pat izdomāt kādu īpašu atpazīstamības zīmi,» tā I.Sietniece.

Veloceliņu tīkls paplašinās

Pašvaldība pēdējos gados veloinfrastruktūras sakārtošanai velta arvien vairāk
līdzekļu un uzmanības. Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčenoks
norāda, ka pēdējos gados pašvaldība lēmusi,
atjaunojot ielas un ceļus, līdztekus izbūvēt
arī veloceliņus. Tērvetes ielā, Rīgas virzienā
un nu arī Dobeles virzienā jau tas izdarīts,
nule kā uzsākta Raiņa ielas rekonstrukcija, kuras gaitā tiks izbūvēts veloceliņš,
priekšā vēl Čakstes bulvāra un Lielās ielas
rekonstrukcija. «Pašvaldībai ir izstrādāti arī
atsevišķi projekti, kas paredz tikai veloceliņu izveidi, bet šobrīd Eiropas programmas
šāda veida projektiem finansējumu neparedz, tāpēc to realizēšana uz laiku atlikta.
Tomēr iespēju robežās mēs īstenojam ielu
un ceļu rekonstrukcijas projektus – arī tajos
tiek paredzēta veloceliņu izbūve,» norāda
V.Ļevčenoks. Jāpiebilst, ka šobrīd pašvaldība gatavojas iesniegt Pasta salas attīstības
projektu un, ja tas tiks atbalstīts, Pasta salā
pa perimetru tiks izveidoti veloceliņi trīs
kilometru garumā.

Pētījums liecina, ka noteikumus biežāk mēdz
pārkāpt vīrieši, lai ātrāk sasniegtu galamērķi vai
apbrauktu šķērsli. Nereti velosipēdisti braucot
klausās mūziku, runā pa telefonu vai pat ēd.
Viens no biežākajiem «grēkošanas» veidiem
ir atstarojošo elementu nelietošana, tomēr
visapzinīgāk pret to izturas cilvēki vecumā pēc
50 gadiem un velosipēdisti laukos.

Gatavo grozījumus ceļu
satiksmes noteikumos
 Ilze Knusle-Jankevica
Satiksmes ministrija un CSDD izstrādājusi grozījumus ceļu satiksmes noteikumos,
kas attieksies tieši uz velosipēdistiem. Viens
no būtiskākajiem ierosinājumiem ir atļaut
velosipēdu vadītājiem šķērsot regulējamās
gājēju pārejas braukšus, tomēr tādā ātrumā, kas nepārsniedz gājēju pārvietošanās
ātrumu. Neregulējamas gājēju pārejas gan
šķērsot braukšus nedrīkstēs. Šobrīd pārejas
jāšķērso, velosipēdu stumjot pie rokas.
Tāpat paredzētas izmaiņas drošības
prasībās – lai velosipēdists būtu labāk pamanāms, braucot diennakts tumšajā laikā
vai nepietiekamas redzamības apstākļos,
viņam jābūt tērptam apģērbā ar gaismu
atstarojošiem elementiem. Šobrīd grozījumu projekts izsludināts valsts sekretāru
sanāksmē un vēl jāskata valdībā.
Jau pagājušā gada novembrī tika grozīti ceļu satiksmes noteikumi, paredzot
jaunus nosacījumus velosipēdistiem. Kopš
pērna gada nogales obligāta ir prasība,
lai velosipēdam abos sānos (riteņos) būtu
divi oranži (dzelteni) gaismas atstarotāji.
Ritenim priekšpusē jādeg baltas gaismas
lukturim, bet aizmugurē – sarkanas. Ja
to nav vai tie nedeg, tad jābūt attiecīgu
krāsu atstarotājiem. Sarkanam gaismas
atstarotājam jābūt arī velosipēda piekabes
aizmugurē. Velosipēdam jābūt tehniskā
kārtībā un aprīkotam ar bremzēm.

Ceturtdiena, 2011. gada 9. jūnijs

Labākais aizsardzības
spēlētājs Latvijā

Portāls Eurobasket.
com noteicis aizvadītās sezonas labākos
basketbolistus Latvijā.
Pamanīts ticis arī BK
«Zemgale» spēlētājs
Jēkabs Rozītis, par
kuru treneris Varis Krūmiņš izteicies kā par
spēlētāju ar vislielāko progresu aizvadītajā
sezonā. J.Rozītis atzīts par labāko aizsardzības spēlētāju Latvijā. «Domāju, ka vieni
no būtiskākajiem rādītājiem bija bloķētie
metieni, kuru šosezon man bija vairāk nekā
pērn, un izcīnītās atlecošās bumbas,» tā
sportists. Šobrīd J.Rozītis trenējas individuāli, lai uzturētu sevi formā.

sports

Sportos ar Amerikas latviešiem Uzvar Baltijas
10. jūnijā Jelgavā ieradīsies Amerikas Latvie- čempionāta posmā
šu apvienības (ALA) delegācija apmēram 50
cilvēku sastāvā, lai mūsu pilsētā atpūstos,
nodotos sportiskām aktivitātēm un pēc tam
apceļotu Latviju. 12. jūnijā pulksten 11 ZOC
notiks Latvijas Sporta muzeja izstādes «Latvijas sports laiku lokos» atklāšana. Pulksten 12
– sieviešu volejbola spēle ALA : VK «Jelgava»;
pulksten 14 – vīriešu volejbola spēle ALA :
Jelgavas novada volejbola komanda; 16 – vīriešu basketbola spēle ALA : Jelgavas vīriešu
basketbola komanda. 14. jūnijā pulksten 12
tiks aizvadīta sieviešu volejbola spēle ALA :
VK «Jelgava»; pulksten 14 – vīriešu volejbola
spēle ALA : Jelgavas novada volejbola komanda; 16 – vīriešu basketbola spēle ALA :
Jelgavas vīriešu basketbola komanda. Ieeja
uz spēlēm – bez maksas.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Baltijas čempionāta velo un moto triāla
1. posmā triumfējis Agarska triāla kluba
(ATK) pārstāvis Andris Grīnfelds (attēlā) –
viņš absolūtajā vērtējumā moto smagākajā grupā uzvarēja visos trīs apļos un savāca
33 soda punktus. 2. vieta ATK sportistam
Renāram Agarskim ar 51 soda punktu,
bet 3. vieta igaunim Jākam Burkam ar 67
soda punktiem. Nākamais posms būs 31.
jūlijā Vasalemmā Igaunijā. Latvijas čempionāta 2. posmā uzvarēja R.Agarskis, bet
A.Grīnfelds – otrais.
Arī čempionāta kopvērtējumā vadībā ir
Renārs, bet Andris
atpaliek par sešiem
punktiem.

Pieci Eiropas čempioni

No Eiropas
čempionāta
svaru stieņa
spiešanā guļus atgriezusies Latvijas
izlase, kuras sastāvā startēja pieci Jelgavas
kluba «Apolons» sportisti. Pieci no viņiem
– Jana Jansone, Eduards Matvejevs, Renārs Dronga, Oļegs Illarionovs un Mihails
Rekaikins – kļuva par čempioniem. Šoreiz
nepaveicās pērnā gada čempionam Jānim
Lasmanim – viņam senioru grupā sudrabs.
Nu sportisti gatavojas Pasaules kausam
Ungārijā septembra sākumā, jo pasaules
čempionātā jelgavnieki šogad nestartēs
– tas notiks Amerikā, bet līdzekļu, lai turp
aizbrauktu, nav.

BMX trasi gatavo sezonas
svarīgākajām sacensībām

Sporta pasākumi
 9. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās sacensību «Alnis 2011» 9. kārta
(Kalnciema vidusskolā).
 11. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāta biljardā 6. kārta
(Jelgavas 6. vidusskolā).
 12. jūnijā pulksten 10 – Zemgales
bērnu čempionāts futbolā 2004. g.dz.
(ZOC).
 12. jūnijā pulksten 11 – Amerikas
Latviešu apvienības volejbola un basketbola sacensības (ZOC).
 12. jūnijā pulksten 14 – Jelgavas
pilsētas futbola zibensturnīrs (ZOC).
 12. jūnijā pulksten 19 – virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – FC
«Daugava» (ZOC).
 14. jūnijā pulksten 12 – Amerikas
Latviešu apvienības volejbola un basketbola sacensības (ZOC).

Meklē darbu
Autovadītājs (38) ar B, C profesionālajām
D1 un auto elektrokrāvēja tiesībām. Izglītība – vidējā tehniskā, 2. kategorijas latviešu
valodas zināšanas. Tālrunis 29528681.
Veicu visu veidu remontdarbus.
Tālrunis 29987357.
Apdares darbu veicējs. Kvalitatīvi veicu
visu veidu remontdarbus. Apdares darbi,
elektroinstalācija, santehnika. No 0 līdz
atslēgai. Tālrunis 28861525.

 Ilze Knusle-Jankevica

Francijas posmus. A.Balbeks informē,
ka viens no veiksmīgākajiem startiem
Šonedēļ, gatavojoties Latvijas
jelgavniekiem bijis Čehijā, kur notika 5.
Jaunatnes olimpiādei, tiek
un 6. posms.
savesta kārtībā BMX trase pie
Uldim izdevās iekļūt astotdaļfinālā
Zemgales Olimpiskā centra
elites grupā, bet Robertam – 6. vieta
(ZOC). ZOC valdes priekšsēdēpusfinālā junioru grupā. «Puišu mērķis
tājs Andris Misters norāda, ka
ir kādā no EČ posmiem iegūt pēc iespējas
tiek asfaltētas trases virāžas:
augstāku vietu, piemēram, iekļūt finālā,»
«Virāžu asfaltēšana ietilpst
tā A.Balbeks, piebilstot, ka uz augstu vietrases būvniecības projektā,
tu kopvērtējumā nav ko cerēt, jo finanšu
bet rudenī, kad trase tika
dēļ sportistiem nav iespējams startēt
atklāta, saskaņā ar tehnoloģivisos posmos un sakrāt punktus.
jām to nebija iespējams izdaJāatgādina, ka ZOC būvniecība tika
rīt, jo tā vēl nebija iebraukta
uzticēta uzņēmumam LEC, bet BMX
un nosēdusies. Tagad ir īstais
trasi izbūvēja apakšuzņēmums «SCO
brīdis.»
centrs». Jelgavas BMX trase ir viena
no modernākajām Latvijā un izceļas ar
Kā skaidro BMX kluba «Mītavas vienīgo piecu metru starta kalnu. Trase
kumeļi» vadītājs un trases apsaim- ir 350 metrus gara plus vēl 20 metri
niekotājs Aivars Balbeks, virāžām ir bremzēšanas zona.
jābūt stāvām, lai trasei būtu ātrums,
bet izsiju seguma virāžas nav iespējams
izveidot tik stāvas. Tāpat asfaltētajās
virāžās ir labāka saķere un drošāk
braukt – samazinās iespēja, ka sportists
izslīdēs. «Trasi vairākkārt testējis BMX
braucējs Artūrs Matisons, kurš pats
piedalījās tās projektēšanā un veidošanā. Pēc virāžu noasfaltēšanas viņš
to izdarīs vēlreiz,» piebilst A.Balbeks.
Pēc tam, kad pašas virāžas būs noasfaltētas, vēl jāsakārto salaiduma vietas,
lai trasē nebūtu asu šķautņu, jānopļauj
zāle, un tad jau varēs gaidīt labākos
Latvijas BMX braucējus.
Latvijas Jaunatnes olimpiāde šogad
notiks no 1. līdz 3. jūlijam Jūrmalā,
bet atsevišķās disciplīnās – citviet.
BMX sacensības notiks Jelgavā 2. jūlijā
no pulksten 14. A.Balbeks stāsta, ka
olimpiādē sacentīsies jaunieši vecuma
grupā 14 – 16 gadi. Viņš lēš, ka kopumā
varētu būt ap 25 dalībnieku no visas
Latvijas. Jelgavu pārstāvēt gatavojas
trīs – Kristens Krīgers, Rihards Bul
dinskis un Ivo Priede. «Mērķi mums
ir visaugstākie, un lielākās cerības
tiek liktas uz Kristenu,» tā BMX kluba
vadītājs.
Dienu vēlāk, 3. jūlijā, ZOC BMX
trasē notiks Latvijas čempionāts. «Pērn
Latvijas čempionātam bija seši posmi,
bet šogad tās būs vienas sacensības, kas
izšķirs visu,» norāda A.Balbeks, piebilstot, ka līdz ar to Jelgavas trasē notiks
abas šīs sezonas galvenās republikas
sacensības.
Kamēr vieni gatavojas sacensībām
tepat Latvijā, citi jau startējuši Eiropā.
Nupat kā no Šveices, kur notika Eiropas
čempionāta (EČ) 7. un 8. posms, atgriezies Uldis Balbeks. Vienā no posmiem
viņam izdevās iekļūt astotdaļfinālā, bet
otrajā viņš neizkļuva no priekšbraucieniem, jo tajos piedalījās ne tikai Eiropas
spēcīgākie sportisti, bet arī Kolumbijas
un Amerikas pārstāvji. EČ junioru grupā
startē arī Roberts Bāriņš. Kopumā abi
sportisti aizvadījuši jau vairākus EČ
posmus, turklāt pēc treniņnometnes
Francijā sākumposmos Beļģijā nācies startēt traumētiem un pat izlaist
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Divi jauni vīrieši meklē jebkādu darbu.
Izskatīs visus piedāvājumus.
Tālrunis 28866836.
Sieviete (60) – auklītes, mājkalpotājas vai
vecu cilvēku aprūpē. Tālrunis 29788771.
Meklēju sociālās aprūpētājas darbu (ir
pieredze vecu ļaužu un slimu cilvēku aprūpē Vācijā). Var piedāvāt arī dežurantes,
apkopējas darbu. Tālrunis 25958507.

Lai varētu noasfaltēt BMX trases virāžas, vispirms jānogaida, kamēr tā nosēžas un tiek
iebraukta. Sporta veida pazinēji skaidro, ka tādējādi trase kļūs ātrāka un arī drošāka,
jo uz asfalta ir labāka saķere – sportistiem būs mazāks risks izslīdēt un nokrist. Līdz
ar virāžu sakārtošanu trase ir gatava, lai jau jūlijā uzņemtu Latvijas čempionāta un
Latvijas Jaunatnes olimpiādes dalībniekus.
Foto: Ivars Veiliņš

Sieviete (38) meklē darbu no plkst.8 līdz
16. Ir pieredze tirdzniecībā, dārzniecībā.
Izskatīšu visus piedāvājumus. Varu strādāt
jebkuru darbu. Tālrunis 28871442.
Mūrnieks. Mūrēju kamīnus, krāsnis, plītis,
skursteņus, siltummūrus, dārza kamīnus.
Varu veikt remontdarbus.
Tālrunis 28893830 (Rihards).
Meklēju jebkādu darbu celtniecībā,
dārzniecībā vai arī kādu citu fizisku darbu
Jelgavā vai Ozolniekos. Tālrunis 29779531,
63020758.
Skolotājs – vasaras sezonā par kultūras tūrisma gidu (krievu un vācu valodā) Jelgavā.
Tālrunis 26872900.
Vīrietis meklē darbu. Varu strādāt
tirdzniecībā, ražošanas uzņēmumos, kā
nekustamo īpašumu analītiķis (ir pieredze).
Augstākā izglītība: ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 29497467.

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

Pērk
Firma pērk cirsmas, meža īpašumus. Samaksa tūlītēja. T. 20371498, 26596934.

Pārdod
Pārdodu 1-istabas dzīvokli, 31 m², pašā
Jelgavas centrā – K. Barona ielā, 1. st. Dzīvei nepieciešamais blakus – veikali, tirgus,
autobusa pietura, autoosta utt.
T. 29401160

Dažādi
Meklē sponsoru kultūras projektā ar Krieviju. T. 26872900.
Diplomēta astroloģe ar pieredzi. Irita
Krūmiņa palīdzēs risināt dzīves problēmas.
Taro kārtis. T. 26138578

Aizsaulē aizgājuši
JEVGENIJA ŠČETIŅINA (dz. 1929. g.)
BROŅISLAVS INKINS (dz. 1930. g.)
NIKOLAJS GONČARUKS (dz. 1944. g.)
LEONĪDS MIŠUTO (dz. 1941. g.)
VELTA MAJORE (dz. 1922. g.)
MIHAILS FIĻIČEVS (dz. 1929. g.).
Izvadīšana 10.06. plkst.15 Zanderu
kapsētā.
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13. jūnijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1218.sērija.
9.25 «Četri gadalaiki. Rudens». Drāma. 2008.g. 2.filma.
11.05 «Ielas garumā».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Pārsteidzošā pasaule. Florida». Dokumentāla filma.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Šeit un tagad».*
15.02 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.17 «Balss pavēlnieks Ventspils bērnu svētkos».
Dienasgrāmata.*
15.45 «Surikātu raibā dzīve 2». Dokumentālu filmu seriāls. 23.sērija.
16.10 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
16.35 «Bērnu stāsti».*
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1218.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 11.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Būt latvietim». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Zilais divritenis». Seriāls. 1.sērija.
22.05 «Viss notiek».
22.35 «Latvija var!»*
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Garīgā dimensija».
23.50 «De facto».*
0.30 «Skats no malas».*

LTV7
7.35 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 337.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 27.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 151. un 152.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 54.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Grand Prix posms spīdvejā Daugavpilī. 2009.g. 1.augusts.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 27.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 151. un 152.sērija.
17.30 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 337.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.55 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 1. un 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 54.sērija.
22.55 «D’Artanjans un trīs musketieri».
Piedzīvojumu filma. 2005.g. 2.sērija.
0.35 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 35.sērija.
10.05 «Spota skrējiens». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
12.05 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.45 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
13.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 135.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 15.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 24.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 6.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 77.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 78.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Nāvējošais ierocis 2». Spraiga sižeta filma. 1989.g.
23.30 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 10.sērija.
0.40 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 20.sērija.
1.30 LNT ziņu Top 10.*
2.20 «Pagātnes nasta». Trilleris. 2003.g.
3.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 77. un 78.sērija.

TV3
5.00 «Blēži 2». 18.sērija.
5.45 «Vai gribi precēt manu tēti?» Real. šovs. 5.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 8.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 11.sērija.
7.20 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 31.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 14.sērija.
8.05 «Simpsoni 20». Anim. ser. 21.sērija.
8.30 «Simpsoni 21». Anim. ser. 1.sērija.
9.00 «Esi gardēdis!»*
9.30 «Garšu laboratorija».*
10.15 «Māmiņu klubs».*
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 32.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 120.–122.sērija.
14.00 «Kobra 13». Seriāls. 10.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 103.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 85.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 24. un 25.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 369.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 31.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 4.sērija.
23.00 «Vīrietis uz paklāja». Sarunu šovs.
23.40 «Nekā personīga».*
0.35 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 225.sērija.

1.40 «Karstās ziņas». Seriāls. 3.–5.sērija.
2.55 «Kobra 13». Seriāls. 10.sērija.
3.45 «Blēži 2». Seriāls. 18.sērija.
4.30 «Nakts joki».

14. jūnijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1219.sērija.
9.25 «Būt latvietim». Dokumentāla filma. 1.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.05 «Taksiste». Daudzsēriju komēdija. 2004.g. 2.sērija.
12.55 «Latvijas dabas un mūzikas pērles». Salacas ieleja.*
13.05 «Latvijas dabas un mūzikas pērles».
Tērvetes dabas parks.*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Viss notiek».*
14.00 «Latvija var!»*
14.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 23.sērija.
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 4.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1219.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 12.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt latvietim». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 TV pirmizrāde! «Sibīrijas bilance».
Dokumentāla filma. 2011.g.
22.10 «Dievs, Tava zeme deg!» Dokumentāla filma.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Kūjenieks Jānis Pūķis». Dokumentāla filma. 2007.g.
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 338.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 28.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 153. un 154.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 55.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes junioriem spīdvejā.
Daugavpils, 2010.g.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 28.sērija.
16.35 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 153. un 154.sērija.
17.30 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 338.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Pasaules vulkāni».
Dokumentālu filmu seriāls. 1. un 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 55.sērija.
22.55 «Motociklisti».*
23.25 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 36.sērija.
10.05 «Misters Aukle». Piedzīvojumu komēdija. 1993.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 10.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 136.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 16.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 25.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 7.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 79.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 80.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Pazudušā dēla pārnākšana». Melodrāma. 2006.g.
23.05 «Agata Kristi: Slepkavība trīs cēlienos».
ASV detektīvfilma. 1986.g.
1.05 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 22.sērija.
1.55 «Nāvējošais ierocis 2». Spraiga sižeta filma. 1989.g.
3.45 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 10.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 79. un 80.sērija.

TV3
5.00 «Blēži 2». 19.sērija.
5.45 «Vai gribi precēt manu tēti?» Real. šovs. 6.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 9.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 12.sērija.
7.20 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 32.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 15.sērija.
8.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 2. un 3.sērija.
9.00 «Šailo». ASV ģim. f. 1996.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 33.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 123.–125.sērija.
14.00 «Kobra 13». Seriāls. 11.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 104.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 86.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 2». Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
19.15 «Bez tabu».

tv programma
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 370.sērija.
21.00 «Melu teorija 2». ASV seriāls. 23.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». ASV seriāls. 4.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». ASV seriāls. 16.sērija.
24.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 226.sērija.
0.50 «Mans mākslīgais bērns». Dokumentāla filma. 2008.g.
1.55 «Kobra 13». Seriāls. 11.sērija.
2.50 «Blēži 2». Seriāls. 19.sērija.
3.30 «Vai gribi precēt manu tēti?» Real. šovs. 6.sērija.
4.15 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 104.sērija.

15. jūnijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1220.sērija.
9.25 «Būt latvietim». Dokumentāla filma. 2.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «...Un Igarka (Cerība un Taurenis)».
Latvijas dokumentāla filma. 2008.g.
11.35 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.50 «100.panta preses klubs».*
13.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
15.10 «Kopā» (ar subt.).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 5.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1220.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 13.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt latvietim». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 339.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 29.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 155. un 156.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 56.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 LBL 7.finālspēle. BK Ventspils – VEF Rīga.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 29.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 155. un 156.sērija.
17.30 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 339.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Patiesība par... apļiem labības laukos».
Lielbritānijas dokumentāla filma. 2010.g.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 56.sērija.
22.55 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
23.00 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 12.sērija.
23.50 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 37.sērija.
10.05 «Pandas brīnumainais ceļojums». Filma ģimenei. 1995.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 11.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 137.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 17.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 26.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 8.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 81.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 82.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 23.sērija.
23.00 «Ceļa gals 2». ASV šausmu filma. 2003.g.
0.45 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 23.sērija.
1.40 «Agata Kristi: Slepkavība trīs cēlienos».
ASV detektīvfilma. 1986.g.
3.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.
3.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 81. un 82.sērija.

TV3
5.00 «Blēži 2». 20.sērija.
5.45 «Nolaupītais». 1.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 10.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 13.sērija.
7.20 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 33.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 16.sērija.
8.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 4. un 5.sērija.
9.00 «Šailo medības». Ģimenes filma. 1999.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 34.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 9. jūnijs
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 126.–128.sērija.
14.00 «Kobra 14». Seriāls. 1.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 105.sērija.
16.00 «Vārds sievietei» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 87.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 2». Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 371.sērija.
21.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
22.10 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi»
(ar subt.). Krievijas detektīvfilma. 1980.g.
23.35 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
0.40 «Nacionālās drošības aģents 6» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
1.40 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 4.sērija.
2.30 «Kobra 14». Seriāls.
4.10 «Blēži 2». Seriāls. 20.sērija.

16. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1221.sērija.
9.25 «Būt latvietim». Dokumentāla filma. 3.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Pārsteidzošā pasaule. Čīle». Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.00 «Vertikāe».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 5. un 6.sērija.
16.15 «Dabas grāmata».*
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1221.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 14.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt latvietim». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Atklātā ceturtdiena».
22.00 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 16.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un mūzikas pedagoģe ar psihodrāmas izglītību Igeta Gaiķe. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 340.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 30.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 157. un 158.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 57.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm. Latvija – Lietuva.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 30.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 157.sērija.
17.05 «Troksnis».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 340.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.05 «Ar makšķeri».
20.35 «Zebra».*
20.55 «Kāpēc mēs mīlam kaķus un suņus».
ASV dokumentāla filma. 2009.g.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 57.sērija.
22.55 «Troksnis».*
24.00 «Joka pēc». Seriāls. 158.sērija.

7.20 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 34.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 17.sērija.
8.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 6. un 7.sēr.
9.00 «Glābjot Šailo». ASV ģim. f. 2006.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 35.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 129.–131.sērija.
14.00 «Kobra 14». Seriāls. 2.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 106.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 41.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 88.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 2». Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 372.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 21.sērija.
22.00 «Tev šodien jāmirst». ASV spraiga sižeta filma. 2005.g.
23.55 «Dubultspēle 7». ASV seriāls. 8.sērija.
0.55 «Pēdējais Skotijas karalis». Drāma. 2006.g.
3.05 «Kobra 14». Seriāls. 2.sērija.
4.00 «Nemirstīgais Amsterdams». Seriāls. 1.sērija.
4.40 «Nakts joki».

17. jūnijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 13.(noslēguma) sērija.
9.25 «Būt latvietim». Dokumentāla filma. 4.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Goda lieta». Seriāls. 20.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentāla filma. 5. un 6.sērija.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Atklātā ceturtdiena».*
14.25 «Folkloras programma Klēts piedāvā...» Tepenīca.*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 7. un 8.sērija.
16.15 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 39.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 13.(noslēguma) sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 TV pirmizrāde! «Sandra Kalniete. Dāma no Latvijas». Francijas dokumentāla filma. 2005.g.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Midsomeras slepkavības». Detektīvseriāls. 5.sērija.
0.05 «Nakts ziņas».
0.20 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 16.sērija.

LTV7
7.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
8.55 «Troksnis».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 341.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 31.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 159. un 160.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 58.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm. Latvija – Anglija.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 31.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 159.sērija.
17.05 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 341.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 4.sērija.
20.55 «Zveja» (ar subt.).
21.25 «Motociklisti».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 58.sērija.
22.55 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Seriāls. 15. un 16.sērija.
0.35 «Joka pēc». Seriāls. 160.sērija.

LNT

LNT

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 38.sērija.
10.05 «Betmens pret Drakulu». Animācijas filma. 2005.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 12.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 138.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 18.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 27.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 9.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 83.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 84.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 28.sērija.
22.05 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
23.10 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde».
Seriāls. 11.sērija.
0.20 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 21.sērija.
1.15 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 24.sērija.
2.05 «Ceļa gals 2». ASV šausmu filma. 2003.g.
3.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 83. un 84.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 39.sērija.
10.05 «Maska». ASV piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
12.05 «120 stundu». Piedzīvojumu šovs.*
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 139.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 19.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 28.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 10.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 85.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 86.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Policijas akadēmija 6». ASV komēdija. 1989.g.
22.50 «Ellē». ASV spraiga sižeta drāma. 2003.g.
0.45 «3000 jūdzes līdz Greislendai».
Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2001.g.
2.50 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
3.40 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 28.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 85. un 86.sērija.

TV3
5.00 «Nemirstīgais Amsterdams». 1.sērija.
5.45 «Nolaupītais». 2.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 11.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 14.sērija.

TV3
5.00 «Nemirstīgais Amsterdams». 2.sērija.
5.45 «Nolaupītais». 3.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 12.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 15.sērija.
7.20 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 35.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 18.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 9. jūnijs
8.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 8. un 9.sēr.
9.00 «Ledus princese». Komēdija. 2005.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 36.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 132.–134.sērija.
14.00 «Kobra 14». Seriāls. 4.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 107.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 42.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 89.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 2». Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 373.sērija.
21.00 «Tētuks». ASV komēdija. 1999.g.
22.55 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.05 «Piezīmes par kādu skandālu». Drāma. 2006.g.
2.50 «Kobra 14». Seriāls. 4.sērija.
3.40 «Nolaupītais». Seriāls. 3.sērija.
4.25 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 107.sērija.

18. jūnijs, sestdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 89. un 90.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 5. un 6.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata».*
10.00 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas».
Dokumentāla filma. 3.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Sveika, Robij!» Seriāls. 37.(noslēguma) sērija.
12.10 X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki.
Koru koncerts Mana zeme – zemīte skaistā!*
15.35 «Latvijas dabas un mūzikas pērles». Abavas ieleja.*
15.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.45 «Pārsteidzošā pasaule. Čīle». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subtitriem).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.25 «Lācis». Nacionālā teātra izrāde.
1.10 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Dzīvot labāk». «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 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Viss tevis dēļ, Vika!» (ar subt.).
Daudzsēriju melodrāma. 2011.g. 5. un 6.sērija.
13.40 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.10 Pārbaudes spēle basketbolā sievietēm. Latvija
– Slovākija.*
16.15 «Nekad nesaki – nekad» (ar subt.).
Melodrāma. 2008.g.
18.00 «Kāpēc mēs mīlam kaķus un suņus». Dokumentāla filma.
19.00 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 3.sērija.
19.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 4.sērija
20.00 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.00 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 4.sērija.
21.50 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
21.55 «Vienkāršā patiesība». Krimināldrāma. 2004.g.
23.30 Grand Prix spīdvejā Daugavpilī. 2007.g.*

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
6.45 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
Animācijas seriāls. 4. un 5.sērija.
7.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 17.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 7.sērija.
11.00 «Kaķi pret suņiem». ASV komēdija. 2001.g.
12.40 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 4.sērija.
13.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.35 «Paklusē!» Fracijas kriminālkomēdija. 2003.g.
16.20 «Mežrožu ieleja. Mīlas uzvara». Melodrāma. 2008.g.
18.15 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.
19.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «120 stundu». Piedzīvojumu šovs.
21.35 «Ceļojošo bikšu māsība». Romantiska komēdija. 2005.g.
24.00 «Process un kļūda». ASV komēdija. 1997.g.
1.50 «Ellē». ASV spraiga sižeta drāma. 2003.g.
3.25 «Policijas akadēmija 6». ASV komēdija. 1989.g.
4.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.
5.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Nemirstīgais Amsterdams». 3.sērija.
5.45 «Nolaupītais». 4.sērija.
6.25 «Paldies par pirkumu! 2». 7.sērija.
6.50 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 16.sērija.
7.20 «Bakugani». Anim. ser. 17.sērija.
7.45 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 12.sērija.
8.05 «Dullais desmitnieks».
9.05 «Simpsoni 17». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
10.00 «Esi gardēdis!»
10.35 «Dinozauru mednieki 3». 3.sērija.
11.35 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Vīrietis uz paklāja».*
13.40 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.*
15.55 «Tētuks». ASV komēdija. 1999.g.
17.50 «Spēlē kā Maikls 2». ASV ģimenes filma. 2006.g.

19.50 «TV3 ziņas».
20.20 TV pirmizrāde! «Vidusskolas mūzikls 3: Izlaiduma
gads». ASV mūzikls. 2008.g.
22.40 TV pirmizrāde! «Revolūcijas ceļš».
Romantiska drāma. 2008.g.
1.15 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā sievietēm
2011. Grieķija – Latvija.
2.50 «Nemirstīgais Amsterdams». Seriāls. 3.sērija.
3.35 «Nolaupītais». Seriāls. 4.sērija.
4.20 «Paldies par pirkumu! 2». 7.sērija.
4.40 «Nakts joki».

19. jūnijs, svētdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 91. un 92.sērija.
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 7. un 8.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Zaķīšu piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 39.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 24.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve 2».
Dokumentālu filmu seriāls. 24.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Kanāda». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.30 Kapelas Bumerangs 20 gadu jubilejas koncerts.*
17.25 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Jūrmala.*
17.30 «Izvēlies zaļi!» Kā ievākt zāļu tējas?
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».*
18.50 «Četri gadalaiki. Ziema».
Romantiska drāma. 2008.g. 3.filma.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas
komēdijas atjaunotā versija. 1981.g.
23.15 «Nakts ziņas».
23.25 «Laiks vīriem?»*
23.55 «Midsomeras slepkavības».
Detektīvseriāls. 5.sērija.

TV programma

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». 27.sērija.
7.05 «Flintstonu ģimene». ASV anim. ser. 1.sērija.
7.25 «Misters Bīns». Anim. f.
7.35 «Dabas stihiju varā». 9. un 10.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 14.sērija.
11.10 «Gandrīz varoņi». ASV piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
13.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.*
14.00 «Mentālists». ASV seriāls. 4. un 5.sērija.
15.55 «Vīramāte – vellamāte». ASV romantiska komēdija.
2005.g. Režisors R.Laketics. Lomās: Dž.Lopesa,
Dž.Fonda, M.Vartans. Nu gan Čārlijai šķiet, ka
viņa sastapusi savu sapņu vīrieti – Kevins ir
gan izskatīgs, gan jauks un šarmants, gan ļoti
vērīgs un uzmanīgs. Un nu šis brīnišķīgais puisis
vēlas viņu precēt. Tikai, kā izrādās, kaut kas tik
neticami labs nāk komplektā ar neticami nejauku
– Čārlijas nākamo vīramāti... Visneciešamāko
vīramāti pasaulē! Vaiolas dzīvē tagad, kad viņa
nomesta no televīzijas zvaigznes paaugstinājuma,
vairs nav nekā, izņemot Kevinu. Un viņa jau nu
neļaus kādai citai ieņemt svarīgākās sievietes
vietu sava dēla dzīvē!
18.05 «Mājokļa jautājums».*
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Hazardas brašuļi». ASV un Austrālijas spraiga
sižeta piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
22.35 «Ārpus likuma». ASV un Honkongas trilleris. 1988.g.
0.35 «Ceļojošo bikšu māsība». Romantiska komēdija. 2005.g.
2.40 «Process un kļūda». ASV komēdija. 1997.g.
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4.15 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
5.20 «Avalonas miglāji». Fantāzijas filma. 4.sērija.

TV3
5.00 «Nemirstīgais Amsterdams». 4.sērija.
5.45 «Nolaupītais». 5.sērija.
6.30 «Paldies par pirkumu! 2». 8.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 17.sērija.
7.25 «Bakugani». Anim. ser. 18.sērija.
7.50 «Mūmija». Anim. ser. 8.sērija.
8.25 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 13.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Dejo ar zvaigzni 3». 3.raidījums.
14.20 «Vidusskolas mūzikls 3: Izlaiduma gads».
ASV mūzikls. 2008.g.
16.40 «Džonam Takeram ir jāmirst!» ASV romantiska
komēdija. 2006.g. Lomās: Dž.Metkāfs, B.Snova,
Ašanti, S.Buša u.c. Apsēsta brunčumednieka bijušās draudzenes trijatā izperina atriebības plānu.
Puisim ir jāiemīlas jauniņajā, lai viņas varētu
noskatīties, kā meitene donžuānam salauž sirdi.
18.30 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 TV pirmizrāde! «Nezvērs». ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2008.g. Lomās: M.Fogels, Dž.Lūkasa,
L.Kaplana u.c. Robs pirms došanās uz Japānu
sarīkojis atvadu ballīti. Tā solās būt jautra, līdz
priecāšanos pārtrauc mežonīgs rēciens. Kaut kas
ir uzbrucis Ņujorkai, sējot paniku, postu un plosot
cilvēkus. Pret gigantisko monstru armija ir bezspēcīga, Manhetena tiek pasludināta par slēgto
zonu, bet netālu no Centrālparka nepatikšanās ir
nokļuvusi Roba meitene...
22.20 «Bīstamais izpriecu brauciens». ASV trilleris. 2001.g.
0.25 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā sievietēm
2011. Latvijas – Francija.
2.30 «Nemirstīgais Amsterdams». Seriāls. 4.sērija.
3.20 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
4.20 «Paldies par pirkumu! 2». Seriāls. 8.sērija.
4.45 «Nakts joki».

Aicina darbā

pasniedzēju – instruktoru
ar savu autobusu.
Lielajā ielā 19
Tālrunis 29641277,
63024355

Jelgavas Mākslas skolā
ANGLU VALODAS STUDIJA
SOVASAR PIEDAVA
• BĒRNIEM no 4 gadiem – rotaļāties,
doties piknikā, spēlēt teātri, izveidot savu
avīzi vai galda spēli angļu valodā.
• JAUNIEŠIEM no 11 gadiem – izveidot savu
avīzi, galda spēli vai projektu angļu valodā.
• PIEAUGUŠAJIEM – intensīvu sarunvalodas
kursu.
• IESPĒJAMAS arī pāru un individuālās
nodarbības.
Nodarbības notiek viesnīcas «Jelgava»
telpās.
Pieteikties pa tālruni 26456942.

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

TRAKTORTEHNIKAS
KURSI

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Nekad nesaki – nekad» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 2008.g.
13.45 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Basketbols
sievietēm. Latvija – Brazīlija.*
15.45 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
16.45 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
16.50 «Viss tevis dēļ, Vika!» (ar subt.). Krievijas daudzsēriju melodrāma. 2011.g. 5. un 6.sērija.
18.30 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Detektīvaģentūra Ivans un Marja» (ar subt.).
Seriāls. 15. un 16.sērija.
21.10 «Pēdējais liecinieks». Vācijas kriminālseriāls. 20.sērija. Kādā būvlaukumā sprādzienā mazmājiņā
cieš Klauss Štibijs. Viņam paveicas, un viņš tiek
cauri tikai ar izbīli un dažām skrambām. Tomēr
Štibijs apgalvo, ka tas bijis tīšs uzbrukums un par
to atbildīgs ir viņa turīgais un slavenais kaimiņš
Artūrs Polaks. Sākotnējais ķīviņš pāraug nopietnā
policijas izmeklēšanā, kad turpat teritorijā tiek
atrasts zīdaiņa līķis.
22.00 «Slepkavība uz kāpnēm». ASV krimināldrāma. 2007.g.
23.35 «Vienkāršā patiesība».
ASV un Kanādas krimināldrāma. 2004.g.
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Kategorijas, kurās apmācām:

A Traktori, komunālā pašgājē-

ja traktortehnika un universālās
pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz
7500 kg

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

C
D
E
F

Ekskavatori un pašgājēji iekrāvēji
Kombaini
Autogreideri

Meža izstrādes un kopšanas
mašīnas

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

Jelgavas 1. ģimnāzija

!
ATLAIDES
• Virtuvēm
• Koridoriem
• Skapjiem
• Sekcijām
• Dīvāniem
diem
• Datoru gal

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

Kr. Barona 40, Jelgava
Tālr./Fakss 63011906

www.valants.lv

Dīvāns «Lolita» tikai

99 Ls

z

d
Atlaides lī

10. klašu uzņemšanas komisijas darba laiki:
13. – 14. jūnijā – no plkst.9 līdz 15;
15. – 17. jūnijā – no plkst.9 līdz 12.

30%

Komisijas strādās 119. kabinetā.
10. klašu skolēniem tiek piedāvāts daudzveidīgs vispārējās vidējās izglītības programmu klāsts:
1. Vispārizglītojošā virziena programma, kurā skolēni apgūst pilnu fizikas, ķīmijas, bioloģijas kursu, mājsaimniecību
vai 3. svešvalodu;
2. Humanitārā un sociālā virziena programma, kurā ir iespēja padziļināti mācīties angļu valodu, latviešu literatūru.
Šīs programmas skolēni apgūst 3. svešvalodu (krievu vai
vācu), filozofiju, psiholoģiju, ētiku, dabaszinību kursu;
3. Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma ar plašām stundu plānu variācijas iespējām:
3.1. matemātikas novirziens – padziļināti tiek piedāvāta
matemātika, fizika, skolēni mācās programmēšanu,
informātiku;
3.2. inženierzinātņu novirziens – skolēniem iespēja mācīties tehnisko grafiku, ievadu inženierzinātnēs, datorizēto
projektēšanu, padziļināta fizikas, matemātikas apguve;
3.3. JAUNUMS 2011./2012. m.g. – informācijas tehnoloģiju
novirziens, kurā skolēni mācīsies informātiku, programmēšanu, lietojumprogrammatūru, padziļināti – fiziku.
Inženierzinātņu un IT novirziena realizācija skolā notiek
sadarbībā ar LLU Tehnisko un IT fakultāti, nodrošinot
šo klašu beidzējiem atvieglojumus, mācoties minētajās
fakultātēs.
Informācija – skolas mājas lapā www.1gim.jelgava.lv, pa
tālruni 63020277, 63045548.

Līzings

Bezmaksas piegāde
pilsētas robežās

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
12. jūnijā plkst.18 – Karaliskais anekdošu turnīrs. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3 (kultūras
namā).

16. jūlijā plkst.20 – muzikāla izrāde «Trakās musketieru avantūras». Sižeta
autors – Zigurds Neimanis. Piedalās: iluzionists Valdemārs Weiss, brāļi Riči,
Anna Dribas, dvīņu māsas Ņikonovas u.c. Biļešu cena: Ls 4 (Uzvaras parkā).
29. jūlijā plkst.19 – «Imanta–Babīte» svin 25 gadu jubileju! Piedalās: Jānis
Jarāns, Dainis Porgants un Uldis Marhilēvičs, Nikolajs Puzikovs, Andris Baltacis
un deju grupa Denisa Tumakova vadībā. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4 (Uzvaras parkā).
7. augustā plkst.18 – koncerts «Čikāgas piecīši». Biļešu cena: Ls 7; 6; 5 (Uzvaras parkā).
23. jūnijā no plkst.9 līdz 14 – Zāļu tirgus (pie kultūras nama un Hercoga Jēkaba
laukumā):

plkst.10 – kultūras programma ar Jelgavas amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos;
plkst.11 – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs sveiks mazos jelgavniekus;
plkst.12 – konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts» laureātu apbalvošana.

(Siera, alus, jāņuzāļu un vainagu tirgotājus un amatniekus lūdzam sūtīt pieteikumus
līdz 15. jūnijam Santai Sīlei. Fakss 63084676; e-pasts santa.sile@kultura.jelgava.lv,
tālrunis uzziņām 63084675 vai 29295901.)
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.
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Kultūras pasākumi
 9. jūnijā pulksten 18 – Ādolfa Alunāna
Jelgavas teātra izrāde «Jo pliks, jo traks».
Režisori A.Bolmanis un A.Matisons. Biļešu
cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 10. jūnijā no pulksten 20 līdz 4
– vieglās popmūzikas svētki «Hameleonu
vasara 2011». Grupa «Hameleoni», Harijs
Ozols un Santa Zapacka. Biļešu cena – Ls 4
(iepriekšpārdošanā); Ls 5 (pasākuma dienā)
(Uzvaras parkā).
 12. jūnijā pulksten 13 – koncerts «Vasaras svētki Jelgavas pils parkā». Ieeja – bez
maksas (Jelgavas pils parkā).

Spēlē strītbolu,
futbolu, piedalies
erudīcijas spēlēs!
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Jauniešu centrs, kas
atrodas līdzās Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldei
Sarmas ielā 4, jūnijā jauniešiem
no 13 līdz 20 gadiem piedāvā
brīvlaiku pavadīt sportojot,
mācoties valodas, iepazīstot
pilsētas uzņēmumus, dodoties
ekskursijā. Aktivitātes Jauniešu
centrā notiks līdz 21. jūnijam
darba dienās no pulksten 13
līdz 16.30.
Jauniešu centra vadītāja Jeļena Grīsle
stāsta, ka jauniešiem centrā ir iespēja apmeklēt dažādus pasākumus, ko organizē
aktīvākie pilsētas skolēni, turklāt teju
visi ir bez maksas. Jāmaksā vien būs par
ekskursiju uz Jūrmalu, kas iecerēta 21.
jūnijā. Jauniešu centrā var spēlēt strītbolu,
piedalīties stafetēs, erudīcijas spēlēs, doties
ekskursijās uz uzņēmumiem, iepazīties
ar pilsētā nozīmīgiem objektiem, mācīties
valodas. «Šīs aktivitātes tiek organizētas,
lai jauniešiem dotu iespēju saturīgi pavadīt
brīvo laiku, attīstot fizisko sagatavotību,
atjautību un radošumu. Katra diena
noteikti nesīs jaunu piedzīvojumu, tā ir
iespēja dažādot savu ikdienu,» tā J.Grīsle.
Pilsētas jaunieši centrā gaidīti katru darba
dienu no pulksten 13 līdz 16.30, izņemot
tās dienas, kad paredzēti izbraukumi vai
ekskursijas. Pasākumos var piedalīties
ikviens, kuram ir vēlme interesanti un
saturīgi pavadīt vasaras brīvlaiku. Aktivitāšu programma pieejama Sabiedrības
integrācijas pārvaldes mājas lapā www.sib.
jelgava.lv, sīkāka informācija – pa e-pastu:
jelena.grisle@dome.jelgava.lv vai tālruni
63022724, 27842165 (Jeļena).

 12. jūnijā pulksten 18 – Karaliskais
anekdošu turnīrs. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3
(kultūras namā).
 14. jūnijā pulksten 14 – Komunistiskā
genocīda upuru piemiņas diena (Svētbirzē).
 16. un 17. jūnijā pulksten 18 – šīs
sezonas pēdējā Leļļu teātra studijas izrāde
«Kas teic mjau?». Izrāde bilingvāli – latviešu
un krievu valodā. Pēc izrādes bērniem būs
iespēja dejot, spēlēt spēles un zīmēt. Biļešu
rezervēšana pa tālruni 26875065 (Leļļu teātra
studijā Svētes ielā 21b).
 18. jūnijā pulksten 16 – Jelgavas Latviešu
biedrības amatiereātra izrāde Anna Brigadere «Lielais loms». Ieeja – par ziedojumiem.

notikumi
Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 63027133,
29678549 (Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē).
 23. jūnijā no pulksten 9 līdz 14 – Zāļu
tirgus. Pulksten 10 – kultūras programma
ar Jelgavas amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos, pulksten 11 – Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveiks
mazos jelgavniekus, pulksten 12 – konkursa
«Sakoptākais pilsētvides objekts» laureātu
apbalvošana (Hercoga Jēkaba laukumā).
Siera, alus, jāņuzāļu un vainagu tirgotāji
un amatnieki pieteikumus aicināti sūtīt līdz
15. jūnijam Santai Sīlei. Fakss 63084676, epasts: santa.sile@kultura.jelgava.lv, tālrunis

Ceturtdiena, 2011. gada 9. jūnijs

uzziņām 63084675 vai 29295901.

Izstādes
 14. jūnijā pulksten 15 – brīvdabas izstādes «Atcerēsimies...» atklāšana (pie Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja).
 Līdz 19. jūnijam – Jelgavas, Šauļu un
Pērnavas mākslinieku gleznu izstāde «2 x 3
= 6» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 30. jūnijam – gleznotāja Viestarda
Aistara izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. jūnijam – Ivara Klapera personālizstāde (Svētās Trīsvienības baznīcas torņa 9.

«Lediņos» bērniem iespēja
iepazīt dabu; vēl var pieteikties
Nenoliedzami – bērni vasaru sagaida
ar prieku, jo viņiem sākas trīs mēnešu
garās brīvdienas, taču vecākiem šis laiks
rada ne mazums bažu, satraucoties
par to, kā nodarbināt savas atvases
brīvlaikā. Domājot par bērnu brīvā laika
pavadīšanu, arī šogad vairākās vietās
tiek piedāvātas vasaras skolas vai nometnes. Visas vasaras garumā bērni tiek
gaidīti vairākās nometnēs. Jāpiebilst,
ka līdz 22. jūnijam pašvaldība deviņās
pilsētas izglītības iestādēs nodrošina
vasaras skolas «Kopā gudrāk, kopā
jautrāk», kurās piedalās vairāk nekā
200 pilsētas maznodrošināto ģimeņu
bērni. Viņi sporto, iesaistās radošajās
nodarbībās un dodas ekskursijās pa
pilsētu un Latviju.
 Ritma Gaidamoviča

No pirmdienas rosība sākusies
arī bērnu un jauniešu centra
«Junda» vasaras nometnē «Lediņi», kur šonedēļ saturīgi brīvo
laiku pavada 75 skolēni. «Jundas» direktore Ilze Jaunzeme
uzsver, ka šobrīd vēl ir brīvas
vietas un nometnei var pieteikties visas vasaras garumā – no
13. jūnija līdz 12. augustam.
Jāpiebilst, ka arī šogad tiek organizētas pirmsskolas vecuma
bērnu grupiņas, tas nozīmē, ka
nometnē tiek uzņemti arī trīs
līdz piecus gadus veci bērni.
Šīs vasaras nometnes tēma – «Laba
daba», un tajā bērniem ir iespēja iepazīties
ar dabu, tās vērtībām, piedalīties radošajās
darbnīcās, veidojot darbus no dabas materiāliem, sportot, rīkot čiekuru kaujas, aktīvi

Skolēni ir vienisprātis – viņiem patīk «Lediņos». Jo īpaši tiek gaidītas brīvās stundas,
Foto: Ivars Veiliņš
kad var arī peldēties baseinā.
pavadīt laiku. Protams, var arī peldēties
«Lediņu» baseinā. Šobrīd to izbauda jau
75 skolēni, taču nometnei sākumskolas
vecuma bērni aicināti pievienoties visas
vasaras garumā – no 13. jūnija līdz 12.
augustam. Tiesa, minimālais laiks ir piecas
dienas. Nometnē iespējams uzņemt simts
bērnus dienā, un nodarbības notiek darba
dienās no pulksten 9 līdz 18, turklāt bērni
uz «Lediņiem» tiek aizvesti ar autobusu un
arī atvesti atpakaļ. Pulcēšanās vieta – pie
«Jundas» Pasta ielā 32 pirms pulksten 9.
Turpinot pērn ieviesto kārtību nometnē piedāvāt nodarbības arī pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem, arī šogad tiek komplektētas grupas bērniem vecumā no trīs
līdz pieciem gadiem. Nodarbības paredzētas

bērniem, kuri jau spēj par sevi pastāvēt,
prot aiziet uz podiņa un nav jāauklē, paši
var darboties audzinātāja vadībā.
Dalības maksa par dienu – pieci lati
(minimālais dienu skaits – piecas). Maksā
iekļauts transports, divreizēja ēdināšana,
mācību procesiem un aktivitātēm nepieciešamie materiāli. Papildu informācija
par vasaras nometni «Lediņos» pa tālruni
63022298 vai mājas lapā www.junda.lv.
Savukārt no 4. līdz 24. jūlijam «Lediņos»
būs nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām, ko rīko Latvijas Bērnu fonds. Šīm nometnēm iespējams pieteikties fonda mājas
lapā www.lbf.lv, bet sīkāku informāciju var
iegūt, sazinoties ar Jelgavas nometnes atbildīgo Signi Kivlāni pa tālruni 26731554.

Spilgtas emocijas nometnē «Tava spēle» Vasaras Bībeles skolas draudzēs
 Ritma Gaidamoviča

Radošu un sevi izzinošu nometni šovasar piedāvā Ādolfa
Alunāna teātra režisore Kristīne
Zotova ar domubiedru grupu.
Nometne «Tava spēle» notiks
no 26. jūnija līdz 3. jūlijam Lēdmanes pamatskolā. Pieteikties
nometnei var līdz 20. jūnijam.
K.Zotova informē, ka nometne «Tava
spēle» domāta pusaudžiem vecumā no 12
līdz 16 gadiem. ««Tava spēle» ir personību
attīstoša nometne, lai pusaudzis var izzināt
un mēģināt pārvarēt sevi, mācītos cienīt
citus un sadarboties, kā arī runāt par jautājumiem, kas ir aktuāli pusaudžiem,» tā
nometnes vadītāja Lauma Ziemeļniece.
«Kāpēc «Tava spēle»? Mēs ik dienas spēlējam Dieva, kosmosa, likteņa, mūsu pašu
radītas spēles, kurās priecājamies, zaudējam, krītam un atkal ceļamies. Reizēm
par visu vairāk vēlamies, lai kāds iedotu
karti vai instrukciju, norādot pareizo virzienu. Taču dzīve ir mūsu pašu radīta un
spēlēta spēle, kurā pareiza vai nepareiza
virziena nemaz nav. Tāpēc nometnē būs
apvienotas tādas radošās aktivitātes kā
aktiermeistarība, kustība, pantomīma,
ritma un mūzikas performances, lai dotu
impulsu pusaudžiem iepazīt sevi, savas
spējas un talantus, kas var kalpot par
lieliskiem instrumentiem savas spēles

jeb dzīves pilnveidošanai turpmāk,» tā
K.Zotova. Savas spēles robežas nometnes
dalībnieki varēs pārbaudīt un mēģināt
lauzt arī fiziskajās aktivitātēs – tiks organizētas sporta spēļu nodarbības, piemēram, frīsbijā un dažādās stafetēs, kā arī
izaicinājumiem bagāti pasākumi dabā. Lai
īstenotu ideju par daudzpusīgu personības
attīstošu nometni, komandā apvienojušies
jaunieši ar atšķirīgu profesionālo pieredzi.
Radošās nodarbības pasniegs K.Zotova un
Uģis Točs, ilggadējs improvizācijas teātra
un pantomīmas aktieris. «Mūsu nodarbībās pusaudžiem būs iespēja drosmīgi
palūkoties uz ierastajām lietām citādāk,
tās apšaubīt, pieņemt sev tuvo un radoši
attīstīt tālāk, apgūt prasmes izmantot savu
ķermeni, balsi, prātu un sajūtu gammu,
lai spētu radoši izpausties, saistoši atklāt
savas domas un radīt interesantus tēlus.
Vēlamies rosināt nometnes dalībniekos
vēlmi spēlēties gan uz skatuves, gan dzīvē,» tā K.Zotova. Savukārt par fiziskajām
aktivitātēm gādās frīsbija treneris Jēkabs
Eglītis. Tāpat nometnes dalībniekiem tiks
piedāvātas šķēršļu joslas, nakts trase, pārgājiens, kuru organizēs Jānis Cīrulnieks.
Nometnei var pieteikties līdz 20.
jūnijam, sūtot e-pastu uz adresi: pieteikums.nometnei@gmail.com vai zvanot
nometnes vadītājai L.Ziemeļniecei pa
tālruni 29378912. Dalības maksa – 75
lati. Nokļūšana Lēdmanes pamatskolā
gan jānodrošina vecākiem.

 Ritma Gaidamoviča

Piedzīvojumiem un ekskursijām
bagātas būs arī vasaras Bībeles
skolas Jelgavas draudzēs. Pirmā
– Romas katoļu katedrālē no
13. līdz 17. jūnijam, Baptistu
draudzē «Seglu Ridža rančo»
bērni varēs izzināt no 11. līdz 15.
jūlijam, savukārt Svētās Annas
katedrāles draudzē nometne
notiks no 18. līdz 24. jūlijam.
Vasaras skolā Romas katoļu katedrālē
var piedalīties bērni vecumā no 6 līdz 14
gadiem. Organizatore Marija Ruščaka
stāsta, ka aicināts ikviens bērns. Nedēļas
laikā viņiem būs iespēja piedalīties dievkalpojumos, radošajās nodarbībās Katehēzes
centrā Akadēmijas ielā 14, bet pēcpusdienās
– doties ekskursijā uz Svētās Trīsvienības
baznīcas torni, spēlēt boulingu, apmeklēt
baseinu, piedalīties sporta aktivitātēs LLU
stadionā. «Vienu dienu esam ieplānojuši
arī mazu izbraukuma ekskursiju tuvākajā
apkārtnē. Viena no pieturām – briežu dārzs
Valgundē,» tā M.Ruščaka. Katehēzes centrā
bērni gaidīti no pulksten 10 līdz 16. Tiks
nodrošinātas arī pusdienas. Maksa – desmit
lati nedēļā, pieteikšanās pie M.Ruščakas pa
tālruni 29842811.
No 23. jūnija līdz 2. jūlijam var pieteikties Svētās Annas katedrāles Svētdienas
skolas organizētajai vasaras studijai «Pie

dzīvības ūdens», kas notiks no 18. līdz
24. jūlijam. Tā paredzēta bērniem no 5
līdz 15 gadiem. Nometnes organizatore
Sanita Rēdmane stāsta, ka vasaras studijā
plānots iesaistīt 60 bērnus un piedāvāt viņiem nodarbības katru dienu no pulksten
9 līdz 17, nodrošinot arī siltas pusdienas.
Studijā iecerēts runāt par Jēzus kristībām,
par kristību nozīmi cilvēka dzīvē. Ņemot
vērā, ka tēma saistīta ar ūdeni, varēs
iesaistīties slapjās un citās sporta spēlēs,
būs arī radošās nodarbības, un nedēļas
laikā bērni veidos koncertu. «Darbu sākam pulksten 9, taču, ņemot vērā, ka daļa
vecāku uz darbu dodas agrāk, piedāvājam
iespēju vienoties, ka arī bērns katedrālē
var ierasties ātrāk. Iepriekš gan par to
jāpabrīdina,» tā S.Rēdmane. Pieteikties
var pa tālruni 29723880 (S.Rēdmane).
Savukārt no 11. līdz 15. jūlijam bērnus
un jauniešus no sešiem līdz septiņpadsmit
gadiem ciemos gaidīs Baptistu draudze,
lai dotu iespēju iepazīties ar «Seglu Ridža
rančo». Draudzes pārstāve Valija Felse
stāsta, ka vasaras skola būs atvērta no
pulksten 9.30 līdz 13. «Kopā ar bērniem
caur Bībeles stāstiem, dažādām nodarbībām, mūziku un spēlēm pētīsim, kas mēs
esam, Dieva plānu mūsu dzīvei, ko darīt ar
visu to, ko esam iemācījušies,» tā V.Felse.
Pieteikšanās – pie nometnes organizatores Rutas Majevskas pa tālruni 25919530.
Nometne ir bez maksas, un bērniem tiks
nodrošinātas arī siltas pusdienas.

stāva Izstāžu zālē).
 Līdz 30. jūnijam – Līvijas Strautnieces
izstāde (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
 Līdz 30. jūnijam – Jelgavas Mākslas
skolas 4 – 9 gadus veco audzēkņu izstāde
(veikalā «K-rauta»).
 Līdz 30. jūnijam – Jelgavas mākslinieku
darbu izstāde «Jelgava – tava un mana».
Apskatāmi Gunāra Ezernieka, Ulda Rogas,
Ulda Zutera un Mārča Stumbra gleznas
(Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 11. jūlijam – Čehijas vēstniecība
piedāvā izstādi «Čehijas UNESCO pieminekļi – divpadsmit čehu pasaules brīnumi»
(kultūras nama 1. stāva Lielajā foajē).

Rekomendācijas
vecākiem bērnu
drošībai vasarā
Vasarā vecākiem jāpievērš vēl lielāka uzmanība
bērnu drošībai. Jelgavas Sociālo lietu, Izglītības
un Sabiedrības integrācijas pārvaldes, Bāriņtiesas, Valsts un Pašvaldības policijas darbinieki
šogad pirmo reizi izstrādājuši kopīgu rekomendāciju vecākiem, tajā uzsverot, kam būtu
jāpievērš uzmanība, gādājot par savu bērnu
drošību.
• Atcerieties, ka galvenais ir nodrošināt bērna
pieskatīšanu un pārrunāt ar bērnu iespējamos
drošības draudus, kā arī noteikt viņam konkrētus uzvedības noteikumus, lai izvairītos no
riskiem, ar kuriem var saskarties neuzmanības
vai nezināšanas dēļ.
• Vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz 7
gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne
jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.
• Pieskatiet bērnus peldvietā! Pusaudžiem pirms
došanās peldēt par to jāinformē vecāki, un nepieļaujiet, lai viņi dotos peldēties vieni.
• Bērniem, kuri īsti neprot peldēt, atļaujiet
uzturēties ūdenī tikai ar drošiem un peldēšanai
paredzētiem palīglīdzekļiem (peldriņķi, drošības
vesti).
• Neatļaujiet bērniem lēkt ūdenī vietā, kur tas
nav paredzēts.
• Bērni paši nespēj pasargāt sevi no saules
apdegumiem, tāpēc par to ir jārūpējas pieaugušajiem. Lietojiet saules aizsardzības līdzekli!
• Ierobežojiet bērna rotaļas ārā laikā no
pulksten 10 līdz 16, kad saules intensitāte ir
visizteiktākā.
• Nodrošiniet acu aizsardzību ar saulesbrillēm.
• Vakcinējat bērnu pret ērču encefalītu atbilstoši
ārsta rekomendācijām.
• Atcerieties, ka smaržīgu ziepju un citas kosmētikas izmantošana var pievilināt kukaiņus.
• Neatstājiet pretodu līdzekli bērniem pieejamā
vietā.
• Atcerieties, ka grila degšķidrumi ir ugunsbīstami un ātri uzliesmojoši un to lietošana saistīta ar
apdedzināšanās risku, tāpēc, rīkojot pasākumus
ar grilēšanu, vienmēr pārliecinieties, vai būs iespējams nodrošināt bērna uzraudzību grilēšanas
laikā. Sadaliet pienākumus un nosakiet atbildīgās personas grila un bērnu uzraudzībai.
• Pārrunājiet ar bērnu par grila radītajiem
riskiem, degšķidruma bīstamību un ugunsdrošību.
• Līdz septiņu gadu vecumam bērns, braucot
ar velosipēdu, ir tikai tā pasažieris. No 7 līdz 12
gadu vecumam vizināties ar velosipēdu drīkst
pagalmos, parkos, stadionos, bet braukt pa ielu
drīkst tikai pieaugušā, ne jaunāka par 18 gadiem, pavadībā. No 12 gadu vecuma pēc speci
ālo zināšanu apguves, eksāmena nokārtošanas
un velosipēda vadītāja apliecības saņemšanas
bērns kļūst par pilntiesīgu riteņbraucēju.
• Neļaujiet bērnam vienam braukt ar divriteni,
kamēr neesat pārliecināts par viņa prasmi.
• Iegādājoties velosipēdu, ieteicams bērnu nodrošināt ar ķiveri, ceļu un roku sargiem.
Spēļu drošība
• Iegādājoties rotaļu inventāru, pārliecinieties,
ka tas atbilst drošības standartiem un bērna
vecumam.
• Pārliecinieties, ka spēļu laukumā bērns nevar
aizsniegt tādas detaļas, kas varētu savainot
(iedurties, iesist) bērna ķermeni.
• Batutu ļaujiet izmantot tikai tad, ja tam ir
drošības tīkls.
• Bīstamas ķīmiskas vielas (minerālmēslus un
citus augu aizsardzības līdzekļus, mazgāšanas
līdzekļus, eļļas, degvielu) turēt tikai noslēgtās,
bērniem nepieejamās vietās.
• Indīgas vielas var saturēt arī augi.
Droša saskare ar dzīvniekiem
• Ņemiet vērā, ka dzīvnieka rīcība ir neprognozējama, tādēļ nodrošiniet uzraudzību laikā,
kamēr bērns ir dzīvnieka tuvumā.
• Nodrošiniet, lai bērns nebūtu klāt, pieaugušajiem veicot darbus ar bīstamām iekārtām (zāles
pļaušana, koku zāģēšana, zaru smalcināšana).
• Nodrošiniet, lai bērns nevarētu iedarbināt
iekārtas.

