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Radars būs Tērvetes
ielā un Dobeles šosejā
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijā jau sākuši darboties 23 stacionārie radari, no kuriem
Jelgavā gan neviens
vēl neatrodas. Tomēr
pašvaldība saņēmusi
lūgumu izbūvēt stacionāro radaru atrašanās
vietas Tērvetes ielā un
Dobeles šosejā.
Pašvaldības komunikācijas un
mediju attiecību galvenā speciāliste Līga Klismeta apstiprina,
ka Jelgavas pilsētas pašvaldības
Būvvalde aprīlī ir izsniegusi
plānošanas un arhitektūras
uzdevumu projekta izstrādei
fotoradaru uzstādīšanai Tērvetes ielā 176. Savukārt maija
vidū saņemts iesniegums par
vēlmi novietot fotoradaru arī

Dobeles šosejas un Zīles ceļa
krustojumā.
«Vitronic Baltica un partneri»
preses sekretāre Antra Gaile
stāsta, ka radaru ietvaru var
izveidot vienas dienas laikā, tos
ekspluatācijā pieņem Valsts policija un tikai tad tajos uzstāda
mērierīces. Tās sākot darboties
pēc policijas rīkojuma.
Rīgā un tās apkārtnē jau
sākuši darboties 23 stacionārie
radari, pirms kuriem jābūt
izvietotai ceļa zīmei «Fotoradari». Valsts policijas Sabiedrisko
attiecību nodaļas vecākā speciāliste Lita Juberte norāda,
ka radari izvietoti uz A8 šosejas Olaines novada teritorijā
– 14. kilometrā, 20,5. kilometrā
Jaunolainē un 28. kilometrā.
Radari ir arī uz Salu, Dienvidu
un Vanšu tilta Rīgā. Jelgavā tie
parādīsies tuvākajā laikā.

Sāk būvēt stāvlaukumu
pie Sociālo lietu pārvaldes
 Sintija Čepanone

Šobrīd pilnā sparā rit kultūras nama «Rota» renovācijas darbi Garozas ielā. Paredzēts, ka kultūras nams būs gatavs augusta
otrajā pusē.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

SIA « A r m i s s » b ū v nieki sākuši kultūras
nama «Rota» renovāciju. Visās telpās tiks
veikts kosmētiskais
remonts, izveidota
atsevišķa ieeja aizkulisēs, bet kultūras
nama priekšējā fasāde būs no stikla
– līdzīgi tam, kā kultūras nams izskatījies
brīdī, kad to uzcēla
1937. gadā.
Darbi kultūras namā «Rota»
jau rit pilnā sparā, un tie jābeidz 20. augustā. Šobrīd visās
iekštelpās demontēta vecā
apdare, tiek špaktelētas sienas

un griesti, sākusies arī fasādes sakārtošana. Aģentūras
«Kultūra» sektora vadītājs
saimnieciskajā darbā Andris
Vaišļa stāsta, ka kultūras nams
remontu nav piedzīvojis kopš
1970. gadiem, vien deviņdesmito gadu sākumā izremontētas
kultūras nama labierīcības,
bet pērn uzlikts jauns jumts.
«Telpas patiešām savu ir nokalpojušas, tām nepieciešams
remonts,» stāsta A.Vaišļa, piebilstot, ka šī būs vienkāršota
kultūras nama renovācija.
Visās iekštelpās – Jelgavas
Jaunā teātra telpās, Baleta
zālē, Jelgavas bigbenda telpā, garderobē un vestibilos
– veiks kosmētisko remontu.
«Lielajā zālē tiks izveidota atsevišķa ieeja uz aizkulisēm,»

stāsta A.Vaišļa. Ņemot vērā,
ka «Rota» ir kultūrvēsturisks
piemineklis, lielajā zālē tiek
saglabāti griesti un atjaunots
grīdas segums – parkets.
Projektā paredzēts, ka tiks
siltināta un renovēta arī ēkas
fasāde, turklāt tās priekšējā
daļa būs no stikla. «Tagadējais
kultūras nams «Rota» 1937.
gadā uzcelts kā Valsts bankas paviljona ēka Zemgales
apgabala tautsaimniecības
izstādei Jelgavā. Tādas te bija
astoņas, bet saglabājusies tikai «Rota». Līdz ar to saskaņā
ar Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas noteikumiem priekšējo fasādi
izbūvēsim līdzīgu tai, kāda
tā bija pirmsākumos – no
stikla,» stāsta A.Vaišļa. Bet

uz fasādes daļas, aiz kuras atrodas skatuve, tiks uzzīmēta
stikla vitrīna. Tāpat izbūvēs
ūdensapgādi, kanalizāciju
un elektroinstalāciju, telpās
viss būs sakārtots atbilstoši
ugunsdrošības prasībām. «Varam teikt, ka pēc renovācijas
«Rota» būs ļoti mūsdienīgs
kultūras nams,» tā A.Vaišļa.
Aģentūras «Kultūra» izsludinātajā iepirkuma konkursā
uzvarēja SIA «Armiss», kas
apņēmusies darbus veikt par 56
520 latiem, neskaitot PVN.
Jūnija beigās SIA «Armiss»
darbinieki sāks remontēt
arī Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra telpas kultūras namā,
kurās remonts nav veikts
kopš 1960. gadiem, kad nams
uzbūvēts.

Neesošas būves no reģistra var dzēst bez maksas
 Sintija Čepanone

Lai iedzīvotājiem dotu
iespēju sakārtot savas
saimniecības un salāgot reģistros rakstīto ar
reālo situāciju, Jelgavā
nekustamā īpašuma
nodoklis par palīgēkām šogad vēl netiek
piemērots. Taču pašvaldība īpašniekus aicina
izmantot iespēju un
tās palīgēkas, kuras
dabā vairs nepastāv, no
Kadastra reģistra dzēst
bez maksas. To varēs izdarīt līdz 1. oktobrim.

Kaut arī mūsu pilsētā kopumā šī problēma nav īpaši
aktuāla, atsevišķos gadījumos
Kadastra reģistrā vēl aizvien
figurē palīgēkas, kas savulaik ir
reģistrētas, taču patlaban reāli
dabā vairs nepastāv – ir nojauktas vai sabrukušas. Un par tām
sistēmā automātiski ik gadu tiek
aprēķināta kadastrālā vērtība
pēc noteiktiem kritērijiem – atrašanās vietas, celtniecības gada,
materiāliem un citiem parametriem atbilstoši spēkā esošajai
likumdošanai. Tas nozīmē, ka
gadījumā, ja pašvaldība tomēr
nolemtu nekustamā īpašuma nodokli piemērot arī par dzīvojamo

māju palīgēkām, kuru platība
pārsniedz 25 kvadrātmetrus,
tad nodoklis tiktu aprēķināts arī
par tām palīgēkām – šķūnīšiem,
garāžām, siltumnīcām, piebūvēm
–, kuras reāli dabā neeksistē, bet
no reģistra nav dzēstas.
Valsts zemes dienesta Zemgales reģionālās nodaļas pārstāve
Aija Krūmiņa informē, ka līdz
16. maijam no reģistra dzēstas
jau 27 neesošas būves Jelgavā.
Lai no Kadastra reģistra dzēstu palīgēkas, kuras dabā vairs
nepastāv, īpašniekam ar iesniegumu jāvēršas pašvaldības Būvvaldē, kas pēc apsekošanas dabā
izsniedz atzinumu par būves

Lai izbūvētu stāvlaukumu pie Sociālo lietu
pārvaldes, sākot ar šo
nedēļu pie Pulkveža
O.Kalpaka ielas 9 noteikti satiksmes ierobežojumi – brauktuve
sašaurināta līdz vienai
joslai, kā arī aizliegts
apstāties un stāvēt
posmā no Raiņa līdz
Svētes ielai.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Eva Kidere norāda, ka šonedēļ sākusies tehniskā projekta
«Autostāvlaukums Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā» realizācija. Lai nodrošinātu nepieciešamos būvniecības
darbus, Pulkveža O.Kalpaka
ielā pie ēkas Nr.9 brauktuve
sašaurināta līdz vienai joslai
projektēto iebrauktuvju izbūves
vietās. Savukārt, lai nodrošinātu divvirzienu satiksmi,
aizliegts apstāties un stāvēt

Pulkveža O.Kalpaka ielas posmā
no Raiņa līdz Svētes ielai.
Taču būvdarbu laikā tiks
nodrošināta invalīdu transporta piekļūšana pārvaldes ēkas
fasādes ieejai.
Projekta mērķis ir sakārtot
teritoriju pie Sociālo lietu pārvaldes un nodrošināt tuvējo
publisko iestāžu darbiniekus
un apmeklētājus ar stāvlaukumu, un saskaņā ar iepirkuma
rezultātu šos darbus veiks CBS
«Igate» par 118 909,12 latiem.
«Saskaņā ar projektu stāvlaukumā pie Sociālo lietu pārvaldes
tiks izbūvētas stāvvietas 57 automašīnām, tostarp četras – cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Tāpat stāvvietā paredzēts nodrošināt videonovērošanu,» norāda
E.Kidere, piebilstot, ka vienlaicīgi
tiks sakārtotas arī inženiertehniskās komunikācijas, piemēram,
lietus ūdens kanalizācijas tīkli,
ielas apgaismojums.
Jāpiebilst, ka stāvvietas būvniecības un labiekārtošanas
darbi varētu noslēgties vasaras
beigās.

neesamību, bet pēc tam jāvēršas Valsts zemes dienestā, kura
darbinieki neesošo palīgēku no
reģistra dzēsīs bez maksas.
Jāpiebilst, ka informāciju par
to, kādas būves, tajā skaitā palīg
ēkas, kas, iespējams, dabā vairs
nepastāv, ir reģistrētas īpašuma
sastāvā, jebkurš interesents var
saņemt bez maksas Latvijas
valsts portālā www.latvija.lv
un portālā www.epakalpojumi.
lv, izmantojot pakalpojumu
«Mani dati kadastrā», portālā
www.kadastrs.lv, kā arī klātienē
Valsts zemes dienesta Klientu Pie Sociālo lietu pārvaldes ēkas Pulkveža O.Kalpaka ielā 9 sākapkalpošanas centros. Jelgavā ta autostāvvietas izbūve. Paredzēts, ka tajā varēs novietot 57
tas atrodas Akadēmijas ielā 19. automašīnas.
Foto: Ivars Veiliņš
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«Pārtikas veikalos pirktos
riteņus neremontējam»
 Kristīne Langenfelde

Eiropā nobrauktajam ritenim
ir viena un tā pati... Vispār jau
velobizness tāpat kā virkne citu
pasaulē ir pāris vadošo ražotājuzņēmumu monopols, kur prece ir
diezgan līdzīga.

«Atnāk māmiņa uz veikalu, lai iegādātos bērnu
sēdeklīti velosipēdam,
un jautā: «Kā jūs domājat, vai man bērnam
vajadzētu arī aizsargķiveri?» Nu, kā var kaut ko
tādu prasīt?! Ko lai es uz
to atbildu?! Māmiņ, jūs
taču nevedīsiet veikala
iepirkumu maisiņu, bet
gan savu bērnu! Vai
tiešām mēs vēl nesaprotam, ka pārvietojoties
drošība ir pati svarīgākā?!» retoriski jautā veikala «Experts» īpašnieks
Edgars Rutkis.
Jelgavā «Experts» strādā jau četrus gadus – sāka pirms ekonomiskās lejupslīdes, noturējās krīzes
laikā un turpina attīstīties šobrīd,
jo E.Rutkis uzsver, ka velobiznesā
varbūt ir notikušas strukturālas
izmaiņas, bet, neraugoties uz to,
darba pietiek. Jaunā velosezona ir
sākusies, bet to, cik tā būs gara šogad, prognozēt nav iespējams – viss
atkarīgs no laika apstākļiem.
Kāda ir galvenā velobiznesa
atšķirība pirms četriem gadiem un šodien?
Tas ir pavisam vienkārši – ja
pirms četriem gadiem galvenais
profils bija velosipēdu pārdošana,
tad šodien tas ir velosipēdu remonts. Vienkārši paskatoties – agrāk riteņus pirka trīs reizes vairāk
nekā šodien, bet šodien remontē
četrreiz vairāk nekā agrāk.
Savu biznesu sākāt Dobelē,
tad paplašinājāties, atverot
veikalu un servisu Jelgavā.
Pats sakāt, ka Dobelē un Jelgavā būtiski atšķiras velobraukšanas tradīcijas.
Es pat teiktu, ka pirms četriem
gadiem, kad šeit ienācu, Jelgavā
vispār nebija velobraukšanas
tradīciju. Protams, cilvēki brauca
ar riteņiem, bet šeit nebija ne
profesionālu velobraucēju, ne nopietnu servisa iespēju... Bet tas ir
tikai saprotami – Jelgavā kā sporta
veidi attīstās airēšana, futbols,
hokejs, basketbols, turpretim Dobelē – riteņbraukšana, handbols,
svarcelšana. Kad gribēju atvērt
veloservisu Jelgavā, nevarēju šeit
atrast nevienu darbinieku, kurš
būtu spējīgs profesionāli remontēt
velosipēdus! Jelgavā tādu cilvēku
vienkārši nebija – sākumā darbinieks brauca no Dobeles. Tagad
pa četriem gadiem jau esam apmācījuši arī savus kadrus Jelgavā.
Pilsētā parādās arī pa kādam sportistam, kurš ar velobraukšanu sāk
nodarboties profesionāli.
Bet diezin vai vēl pirms
tiem pašiem četriem gadiem
jūsu veikalā pieprasītākie bija
pilsētas velosipēdi – tādiem

Foto: Ivars Veiliņš
«Pirms četriem gadiem, kad šeit ienācu, Jelgavā vispār nebija velobraukšanas tradīciju. Protams,
cilvēki brauca ar riteņiem, bet šeit nebija ne profesionālu velobraucēju, ne nopietnu servisa iespēju... Kad gribēju atvērt veloservisu, nevarēju šeit atrast nevienu darbinieku, kurš būtu spējīgs
profesionāli remontēt velosipēdus!» atceras veikala «Experts» īpašnieks Edgars Rutkis.
jelgavniekiem, kuri ir tā sauktie svētdienas braucēji.
Tur jau tas paradokss. Ko
cilvēki pirka? Kalnu velosipēdus.
Jo dārgāks jo labāks, jo vairāk
ātrumu, jo labāk. Mazliet smieklīgi... Tolaik atnāca tas pats celtnieks, kas pelnīja milzu algu, un
vienā reizē visai ģimenei nopirka
jaunus krutus kalnu velosipēdus.
Un pa kādiem kalniem tad viņi
brauca?! Bet tad jau nebija nozīmes kādam kaut ko skaidrot
– tā bija modes lieta, vajadzēja,
un viss. Mēs igauņus saucam par
lēnīgiem, bet nezin kāpēc viņi
visās lietās mums ir priekšā – arī
te viņi būtību aptvēra jau pirms
trim gadiem: nekāda masveida
kalnu velosipēdu pirkšana. Ja
reiz brauc pa šoseju, tad arī pērk
tam atbilstošu velosipēdu, ja pa
pilsētu, tad – pilsētas riteni. Bet,
ja paskatās, ko pirka latvietis,
tad šķiet, ka viņš brauca tikai pa
nepārvaramiem bezceļiem. Protams, bija jau tādi, kas pēc tam
nāca un sūkstījās: «Ko jūs man
esat pārdevuši – pabraukt nevar,
mugura sāp, neērti...» Bet mēs
taču teicām, ka nav nepieciešams
kalnu velosipēds. Par laimi, tagad
tā mode arī mums ir pāri – nu
jau cilvēki pamazām Latvijā sāk
saprast, ka katrai lietai ir paredzēts savs pielietojums. Arī pie
mums pieprasītāki kļūst riteņi
braukšanai pa pilsētu.
Ja jau tagad četrreiz vairāk nākas remontēt, tad
tomēr jelgavnieki arvien vairāk pārsēžas uz velosipēdiem
arī ikdienā?
Statistika kāpj ar katru gadu.
Nezinu, vai mēs tik ātri redzēsim masveida skatus, ka cilvēki
uzvalkos un ar portatīvo datoru
groziņā brauc uz darbu, bet

tiešām arvien vairāk cilvēku arī
ikdienā savas darīšanas kārto,
pārvietojoties ar velosipēdu. Iemesli ir dažādi – vairāk kustību
sēdošam darbiniekam, līdzekļu
ekonomija, vienkārši stilīgi... Neslēpšu – zinu pat dažu labu trekno
gadu cilvēku, kurš tagad spiests
savu džipu nolikt pie sētas, jo
vienkārši nav naudas degvielai,
un izvilkt no garāžas savulaik
nopirkto riteni... Atceros, kāda
dāma man reiz stāstīja, ka viņa
ir sarēķinājusi – braucot ar riteni,
nevis mašīnu, uz degvielu vien
ietaupa tik daudz, ka mierīgi var
atļauties katru gadu sev pirkt
jaunu un ļoti labu velosipēdu.
Tad viņa vēl parēķinājusi, cik
ietaupa, nepērkot sporta zāles
abonementu, jo ritenis ļauj viņai
vienmēr būt labā fiziskā formā.
Tie ir viņas argumenti par labu
velosipēdam, bet, protams, katram tie ir savi. Ja vēl runājam par
tiem cilvēkiem uzvalkos un uz
velosipēda, tad varu piebilst, ka
šobrīd Eiropā arvien populārāki
kļūst elektrovelosipēdi. Ar tādu
droši var braukt arī uzvalkā, jo
piepūle ir minimāla, tāpēc uzreiz,
nokāpjot no riteņa, var doties,
piemēram, uz darījuma tikšanos.
Šos riteņus jau šur tur var redzēt
arī Latvijā – cena tam ir, sākot no
800 latiem.
Riteni var nopirkt zem
simts latiem un par vairākiem tūkstošiem latu – kā
cilvēkam orientēties tādā
piedāvājumā?
Es teiktu, ka riteni zem simts
latiem nopirkt nevar. Protams, ir
veikali, kur tādus pārdod, bet tas
nav velosipēds, ticiet man. Tādi
vērīgāki velofani jau būs pamanījuši, ka Rīgā šur tur pie riteņu
servisiem uz durvīm ir izvieto-
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Un ko jūs sakāt par lietotajiem velosipēdiem no Eiropas
valstīm?
Tas kādam ir labs bizness
– mūsu bāleliņi aizbrauc uz to
pašu Vāciju, Dāniju, savāc viņu
vecos izmestos velosipēdus un
tad tirgo Latvijā. Un mūsējiem
šķiet, ka nekas labāks par to
nevar būt – īsts velosipēds no
Vācijas, nav jau kaut kāds lētais
tepat no Latvijas! Bet tā ir ilūzija
– pašam ir nācies ar velosportistiem pastrādāt Eiropas valstīs,
un es skaidri zinu, kādi ir velosipēdi, kurus eiropieši noliek pie
sētas izmešanai: vizuāli labi, bet
ārkārtīgi nobraukti. Nu, ja par
velti tādu dabū, tad jau var nodzīt, kamēr vēl brauc, bet, lai par
tādu naudu maksātu, ir pamatīgi
jāskatās. Vienkāršs fakts: vecajās
Eiropas valstīs veloserviss ir ļoti
dārgs prieks – nobrauktu riteni
saremontēt tur maksā ap 200
– 300 eiro. Tieši tāpēc viņi neremontē nobrauktos riteņus, bet
pērk jaunus. Un mēs par viņu nobrauktajiem esam gatavi maksāt,
nesaprotot, ka izcelsmes valsts
gan tam Latvijā tirgotajam, gan

Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv
jautājam:

Nedēļas jautājums

Mīļi un tuvi cilvēki

tas zīmītes: «Pārtikas veikalos
pirktos riteņus neremontējam!»
Cilvēkam vienkārši ir jāsaprot,
ka lielākoties šādi velosipēdi ir
vienreizējai lietošanai. Labi vēl,
ja nenobrūk pirmajā dienā pēc
nopirkšanas! Ir taču saprotams
– ja cilvēks izvēlējies pirkt lētu
riteni, tad viņš nav gatavs milzīgiem ieguldījumiem, bet, lai
tādu riteni pēc tam saremontētu,
summa būs tuva pirkšanas cenai.
Tad nu spriediet paši. Tāpēc es
teiktu, ka tādu daudzmaz pieklājīgu velosipēdu, kuram būs arī
garantija un serviss, var nopirkt
par 200 latiem.

Jūs atzīstat, ka ar riteņiem
brauc arvien vairāk, modi nomaina praktiskums, bet kā ir
ar braukšanas kultūru?
Es, piemēram, ar riteni esmu
braucis, cik sevi atceros, un jo
projām katru reizi, kad uzkāpju
uz velosipēda, piedomāju par
savu braukšanas stilu, drošību.
Tas būtu jādara ikvienam. Jā,
ārzemēs tu vari braukt ar riteni
praktiski aizmidzis, jo riteņbraucējam vienmēr būs priekšroka,
bet mēs tomēr dzīvojam un
braucam Latvijā, tad nu mūsu
uzdevums ir iekļauties satiksmes
plūsmā un būt ārkārtīgi atbildīgiem. Savukārt, raugoties no
riteņbraucēja viedokļa, gribētos
vēl lielāku sabiedrības izpratni
pret velobraucējiem. Tās pašas
velonovietnes, veloceliņi...
Jelgavā situācija kopumā ir
salīdzinoši laba, un vismaz man
nav bijis problēmu ar velosipēda
novietošanu vai braukšanu pa
pilsētu. Ja arī kaut kur nav ierīkotas vietas velo novietošanai,
vienmēr pastāv iespēja tajā pašā
veikalā uz brīdi riteni iestumt.
Ja nu gadās, ka veikalniekam ir
iebildumi, tad tas arī nav nekas
traks – vai tad mums pilsētā
veikalu trūkst?! Aizbraukšu pie
kāda, kurš būs man draudzīgāks!
Dažreiz jau šķiet, ka lielveikali
varētu vairāk padomāt par velobraucējiem – vai tiešām būtu grūti tajā pašā Pasāžā, piemēram,
ierīkot ar videonovērošanu aprīkotu novietni arī velosipēdiem?
Veikals tikai iegūtu, jo klients
varētu būt drošs par atstāto
braucamo. Nav jau noslēpums,
ka velosipēdus zog. Cik bieži ir
tā, ka ienāk mūsu veikalā cilvēks
un savu stāstu sāk ar frāzi: «Man
vajag jaunu riteni, veco nozaga.»
Tas ir skumji. Un tāpat gadās,
ka pie mums ieved remontēt
zagtu riteni. Bet es jau smejos,
ka cilvēku sejas atceros ar grūtībām, turpretim uz riteņiem man
ir ļoti laba atmiņa. Tāpēc bieži
vien šādus zagtos riteņus uzreiz
pamanu. Veikalā pat esam izveidojuši veselu sarakstu ar zagto
riteņu numuriem, lai vajadzības
gadījumā varētu pārliecināties,
vai tas atkal pie mums neiemaldīsies. Un tad, kad iemaldās, tas
jau ir darbs policijai. Protams, ka
tas cilvēks, kurš pie mums atved
to zagto riteni, bieži vien nezina,
ka no rokas nopircis zagtu mantu. Bet tas jau viņu neatbrīvo
no atbildības... Patiesību sakot
– ja tev izdodas par lētu naudu
nopirkt labu riteni, tad ir pilnīgi
skaidrs, ka 99 procentos gadījumu tas būs zagts – tā kā ar sekām
jārēķinās.
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Pilsētnieks vērtē

Kā, jūsuprāt, cīnīties
ar autobusu pieturu
stiklu dauzītājiem?
Aigars, students:
– Noteikti viņiem vajag
piespriest
sabiedriski
lietderīgus
darbus. Iespējams, strādājot šis
vandalis gūs kādu mācību. Cilvēki
taču rūpējas, lai pilsēta ir skaista,
viss sakārtots, bet vandaļi visu
sabojā. Viņiem vajadzētu likt zāli
grābt, pilsētā atkritumus vākt, lai
puķes stāda. Noteikti arī naudas
sodu vajag uzlikt.
Olga, bezdarbniece:
– Vispirms
jau vecākiem
jāmāca cieņa pret citu
darbu, ka
nedrīkst tā darīt. Noteikti par
jauniešu rīcību nevajag sodīt
vecākus – lai paši jaunieši atstrādā. Lai pašvaldība liek ielas tīrīt,
atkritumus vākt. Tieši centrā, lai
citi cilvēki redz, kuri tad bija tie,
kuri izdauzīja autobusu pieturām stiklus.
Madara, pārdevēja:
– Grūti pateikt, jo, cik
saprotu, viņus
jau grūti notvert. Varbūt
vispirms pieturās vajadzētu novērošanas kameras, lai vainīgos
pieķertu, bet pēc tam likt viņiem
tīrīt visas autobusu pieturas vai
veikt citus lietderīgus darbus. Un
ne jau dažas dienas, bet gan ilgu
laiku. Lai kārtīgi izcieš sodu. Naudas sodu nav vērts likt maksāt,
jo, manuprāt, tas nerada nekādu
respektu.
Karīna, māmiņa:
– Man šķiet,
ka šiem jauniešiem neko
neizdarīsi.
Nevari taču
nolikt policistus pilsētā pie katra
staba, lai tikai kāds vandalis neizdomā to izdemolēt. Ir jāaudzina
sabiedrība kopumā. Vecākiem
jāmāca, lai jaunieši zinātu robežas. Kas tad sit ārā tos stiklus?
Ne jau pensionāri.
Zigmunds,
ceļu montieris:
– Jāliek lielāki
sodi par visiem vandalisma gadījumiem. Varbūt pat var cietumā
uz pāris mēnešiem ielikt, tādā
kārtīgā cietumā, lai pārdomā
dzīvi. Citādi galā te netiks. Jauniešiem ir pārāk liela visatļautība. Jā, daļai nav darba, nav kur
enerģiju likt, taču lielākā daļa
nemaz negrib strādāt, jo vecāki
nav iemācījuši darbu.
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Šķiro atkritumus un laimē!
 Sintija Čepanone

1. jūnijā starts dots SIA
«Zemgales Eko» organizētajai šķirošanas
kampaņai «Šķirosim
kopā Jelgavā», kas ilgs
trīs mēnešus. Akcijas
laikā ikvienam, kurš
kādā no atkritumu
šķirošanas laukumiem
nodos PET pudeles,
makulatūru vai nolietotas elektropreces,
būs iespēja piedalīties loterijā un laimēt
dāvanu karti 30 latu
vērtībā.
«Zemgales Eko» valdes locekle
Zane Ķince stāsta, ka arī šogad
atkritumu šķirošanas maratons
organizēts trijās daļās: «Šķiro
PET pudeles!», «Atnes makulatūru!» un «Nodod nolietotas
elektropreces!». «Tas nozīmē,
ka ikviens iedzīvotājs, kurš
atkritumu šķirošanas laukumā
Paula Lejiņa ielā 6, Salnas ielā

20 vai Ganību ielā 84 nogādās
kādu no minēto atkritumu
veidiem, aizpildīs tur pieejamo
reģistrācijas anketu un iemetīs
to speciālajā kampaņas kastē,
piedalīsies loterijā. Kopumā
notiks trīs izlozes: 29. jūnijā,
31. jūlijā un 31. augustā, un
katrā tiks noteikti trīs laimīgie
dāvanu karšu saņēmēji,» norāda
Z.Ķince, piebilstot, ka dāvanu
karti 30 latu vērtībā no SIA
«Kanclers plus» katru mēnesi
saņems viens, kurš būs nodevis
PET pudeles, viens, kurš kādā
no laukumiem būs nogādājis
makulatūru, un viens, kurš būs
nodevis elektropreces.
Jāpiebilst, ka akcijā drīkst
vākt jebkura veida makulatūru
(avīzes, žurnālus, grāmatas,
kartonu), PET pudelēm jābūt
tukšām, tīrām un saplacinātām,
savukārt nododamajām elektroprecēm obligāti jābūt neizjauktām, piemēram, ledusskapim
– ar kompresoru, televizoram
– ar kineskopu, datoram – ar
mātes plati.

Kaķu izstādē var piedalīties
arī jelgavnieku mājas kaķi
 Ilze Knusle-Jankevica

Jūlijā Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC)
jau otro reizi notiks
starptautiska kaķu izstāde, bet šogad par
tās dalībnieku var kļūt
ikviens mājas mīlulis.
Lai pieteiktu kaķi izstādei, līdz 1. jūlijam
jāaizpilda anketa. Dalība izstādē būs bez
maksas.
ZOC sabiedrisko attiecību vadītāja Sanda Andersone norāda,
ka mājas kaķim nav jābūt šķirnes.
Izstādes žūrija mājas kaķus vērtēs divās grupās – īsspalvainie un
garspalvainie. «Tiks vērtēta mājas kaķa veselība, koptā āriene,
uzvedība un māka sevi pasniegt.
Kaķus vērtēs starptautiski tiesneši, un izstādes noslēguma konkursā «BestInShow» tiks izvēlēts
labākais mājas kaķis, kurš iegūs
īpašo titulu «Labākais mājas
kaķis 2012», kausu un balvas
no izstādes organizatoriem un
sponsoriem,» viņa stāsta.
Lai piedalītos izstādē, mājas
kaķim jāatbilst šādām prasībām: jābūt vakcinētam pret
trakumsērgu ne agrāk kā 12 mēnešus un ne vēlāk kā 30 dienas
pirms izstādes (obligāti pirms
vakcinācijas kaķi attārpot, par
devu un preparātu jautāt veterinārārstam); kaķenei jābūt
sterilizētai, runcim – kastrētam;
jābūt veselam, bez ektoparazītiem un slimību pazīmēm; jābūt
sakoptam, tīram, ar tīrām ausīm
un apgrieztiem nagu galiem,
psihiski līdzsvarotam, ar visām
ķermeņa daļām (ausīm, acīm,
ķepām, asti, nagiem); baltiem
kaķiem jābūt ar vetārsta serti-

fikātu, kas apliecina, ka kaķis
nav kurls. Saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumiem kaķus
demonstrē dezinficētos būros.
Būrus nodrošinās izstādes organizētāji, savukārt par tā iekšējo
aprīkojumu atbildīgs būs kaķa
īpašnieks – būra trīs sienām
jābūt aprīkotām ar izolējošiem
aizkariem, grīdai – pārklātai ar
segumu, būrī pastāvīgi jāatrodas
traukam ar dzeramo ūdeni, kā
arī periodiski jāievieto trauks
dzīvnieka dabisko vajadzību
nokārtošanai.
Lai piedalītos izstādē, mājas
kaķa saimniekam jāaizpilda
pieteikuma forma, kas elektroniski pieejama mājas lapā www.
jelgava.lv un www.jelgavasvestnesis.lv, tāpat anketa pieejama
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā
Pasta ielā 47 – 214, Jelgavas
domes Klientu apkalpošanas
centrā un ZOC Kronvalda ielā
24. Ar drukātiem burtiem aizpildīta forma līdz 1. jūlijam jānosūta uz e-pastu: fdream@balticom.lv vai pa pastu uz adresi:
D.Brantkalna iela 13 – 97, Rīga,
LV – 1082, Jeļenai Vasiljevai.
Papildu informācija pa tālruni
67245180, 29343962.
Jāpiebilst, ka mājas kaķu saimnieki var piedalīties arī fotokonkursā «Manas mājas saimnieks»,
līdz 30. jūnijam dzīvnieka labākos
fotouzņēmumus ievietojot mājas
lapas www.petnews.lv sadaļā
«Konkurss». Fotokonkursa uzvarētāju noteiks skatītāju balsojums.
Starptautiskā kaķu izstāde
«Jelgavas kaķis 2012» ZOC notiks 21. un 22. jūlijā. «Izstādes
organizatori parūpēsies arī par
bērniem – viņi varēs piedalīties
radošajā darbnīcā un atrakcijās,» piebilst ZOC pārstāve.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Sāk strādāt 210 skolēni

Edgars un Artūrs šogad beiguši astoto klasi Spīdolas ģimnāzijā, un pašvaldības nodrošinātā
iespēja vasarā trīs nedēļas strādāt, par to saņemot atalgojumu, ir puišu pirmā darba pieredze.
Tiesa gan, par uzticētajiem pienākumiem – Jelgavas poliklīnikas teritorijas sakopšanas darbiem
– viņi sajūsmā nav, jo darbs neesot nedz patīkams, nedz viegls.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

«Ikdienā sētniekus nemaz neievērojam un neiedomājamies, cik viegls
vai grūts ir viņu darbs,
bet tagad zinām – viņiem ir smagi jāstrādā,»
saka Spīdolas ģimnāzijas audzēkņi Edgars un
Artūrs. Viņi ir vieni no
tiem vairāk nekā 200
pilsētas skolēniem, kuri
šonedēļ uzsākuši darbu
pašvaldības iestādēs un
kapitālsabiedrībās.
Šonedēļ ar pašvaldības atbalstu
darbu uzsākuši 210 pilsētas skolēni
vecumā no 13 līdz 15 gadiem, taču
kopumā šovasar nodarbinātības
pasākumos būs iesaistīti ap 600 jauniešu. 13 un 14 gadus vecie skolēni
strādās pa četrām stundām dienā
divas nedēļas, bet piecpadsmitgadīgie – sešas stundas dienā trīs nedēļu
garumā.
Piecpadsmit gadus vecie Edgars
un Artūrs iesaistīti Jelgavas poliklīnikas apkārtnes sakopšanā, un
pirmais viņiem uzticētais darbs ir

celiņu slaucīšana. Puiši atzīst, ka
darbs nav nedz patīkams, nedz
viegls. «Ja godīgi, mazliet nožēloju,
ka pieteicos darbam vasarā. Pagājušajā gadā ap šo laiku vēl gulēju,
bet nu jāstrādā. Tiesa, man būs
pašam sava nauda,» tā Edgars,
spriežot, ka, nopelnīto pieliekot
klāt vectēva dotajai naudai, sanāks
velosipēdam. Arī Artūrs nopelnīto
neplāno vienkārši iztērēt, bet gan
krāt, lai nopirktu kaut ko noderīgu.
Abi puiši atzīst, ka šī ir viņu pirmā
darba pieredze. «Tas, ko ikdienā
palīdzam mājās, jau neskaitās,»
tā viņi. SIA «Jelgavas poliklīnika»
valdes locekle Anna Zīverte piebilst,
ka arī turpmākās dienas jaunieši
galvenokārt tiks iesaistīti teritorijas
sakārtošanas darbos. «Tie ir palīgdarbi, ko skolēniem varam uzticēt,»
tā viņa.
Apkārtnes sakārtošanā iesaistītas
arī divas meitenes, kurām darbs
nodrošināts Zemgales Olimpiskajā centrā. «Galvenais meiteņu
darbarīks būs kaplis, galvenais
pienākums – ravēšana. Ap centru ir
pietiekami daudz apstādījumu, kuros jau nezāles spraucas ārā, tāpat
BMX trasē vajadzēs paravēt, savākt

apkārtnē izmētātos atkritumus,»
stāsta atbildīgais par skolēniem, kuriem vasarā darbs tiek nodrošināts
Zemgales Olimpiskajā centrā, Rauls
Kreicbergs. Viņš pārliecināts, ka darāmā pietiks gan meitenēm, kuras
darbu sākušas šonedēļ, gan arī tiem
jauniešiem, kuri nodarbinātībā tiks
iesaistīti turpmāk.
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde informē, ka skolēniem darbs nodrošināts pilsētas
skolās un bērnudārzos, tāpat
viņi strādā, piemēram, Jelgavas
poliklīnikā, Jelgavas Autobusu
parkā, Zinātniskajā bibliotēkā,
sporta kompleksā «Zemgale»,
Zemgales Olimpiskajā centrā.
Viņiem galvenokārt uzticēti teritorijas labiekārtošanas un telpu
uzkopšanas darbi.
13 un 14 gadus vecie skolēni,
strādājot divas nedēļas, nopelnīs
48,75 latus pēc nodokļu nomaksas,
bet vecākie – piecpadsmitgadnieki
– algā saņems 86 latus pēc nodokļu
nomaksas par nostrādātām trim
nedēļām.
Jāatgādina, ka nodarbinātības
projekts kopumā ilgs no 4. jūnija
līdz 24. augustam.

LLU – Topošo maģistrantu diena
 Ritma Gaidamoviča

13. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Topošo maģistrantu dienā interesentus pirmo reizi kopā
ar studiju programmu
direktoriem konsultēs arī
paši LLU maģistranti.
Pasākums sāksies pulksten 15
Jelgavas pils Sudraba zālē.
«Lai gan mūsdienās informācijas
ir ļoti daudz un tā ir pieejama it visur,
studenti atzīst, ka vislabākais veids,
kā uzzināt visu par studijām LLU, ir
aprunāties ar kādu no universitātē
studējošajiem, tāpēc šogad Topošo
maģistrantu dienā par studiju un
uzņemšanas niansēm pirmo reizi
stāstīs arī paši LLU maģistranti,»
norāda LLU Sabiedrisko attiecību

un karjeras centra karjeras konsultante Santa Tuherma.
Par studiju programmām un
tajās apgūstamajiem priekšmetiem,
studiju maksu, iespējām pretendēt
uz stipendijām un uzņemšanas
noteikumiem, kā ierasts, konsultēs arī visu fakultāšu studiju pro
grammu direktori. Uz jautājumiem
atbildēs LLU galvenā speciāliste
maģistrantūras jautājumos Dzidra
Kreišmane, bet par maģistrantu
mobilitātes iespējām ārzemēs informēs LLU Ārlietu daļas pārstāvis
Gatis Kasparinskis.
Topošo maģistrantu dienā pirmo
reizi piedalīsies arī LLU Studentu
pašpārvaldes (SP) pārstāvji. «Mēs
vēlamies, lai pašpārvaldē vairāk
iesaistītos maģistranti, kuri bieži
vien nezina par iespējām darboties LLU SP, bet ar savu pieredzi
un nopietno skatījumu uz lietām

varētu dot ieguldījumu tās darbībā
un attīstībā,» tā LLU SP vadītāja
Signija Dziļuma.
Pieteikšanās studijām LLU maģistrantūrā sāksies 10. jūlijā un
noslēgsies 17. jūlijā – LLU Uzņemšanas naktī, kad dokumentus varēs
iesniegt līdz pusnaktij. Sākot ar
šo gadu, LLU absolventi maģistra
studijām varēs pieteikties, izmantojot savu LLU informācijas sistēmas kontu, bet pārējie interesenti
– uzrādot dokumentus klātienē
Jelgavas pilī.
LLU piedāvā 25 augstākā līmeņa
studiju programmas piecos virzienos – lauksaimniecībā, inženierzinātnēs, informācijas tehnoloģijās,
pedagoģijā un sociālajās zinātnēs.
Maģistrantiem pieejamas 199 valsts
finansētās studiju vietas, dažādas
stipendijas un studijas gan pilna un
nepilna laika, gan e-studiju formā.

Pašvaldības policijā sakārto telpas, uzlabo darba apstākļus
 Ilze Knusle-Jankevica

radiatori, durvis, nosiltinātas un
nokrāsotas sienas, uzstādīti iekaPārmaiņas piedzīvojuramie griesti, jaunas palodzes un
si Jelgavas Pašvaldības
nomainīts logs, caur kuru tiek
policijas Operatīvās vadīpieņemti apmeklētāju iesniegumi,
bas nodaļa jeb dežūrdaziņojumi. Darbus veica SIA «Būvļa – telpas, kuras pēdējo
nieks 07», ar kuru noslēgts līgums
reizi remontētas pagājupar 5116,73 latiem. Pašvaldības
šā gadsimta 70. gados,
policijas pārstāve Sandra Reksce
kad šajā ēkā vēl atradās
stāsta, ka remontdarbi veikti par
kara komisariāts.
iestādes līdzekļiem, izvērtējot
nepieciešamības un iespējas. Viņa
Dežūrdaļā nomainīta grīda, norāda, ka dežūrdaļa ir viena no

Pašvaldības policijas vizītkartēm
– tas, ko apmeklētājs šeit ierauga
pa lodziņu, nereti veido arī priekšstatu par policijas darbu kopumā.
Pēdējo gadu laikā Pašvaldības
policijas ēkai nomainīti logi un
veikti atsevišķu telpu remontdarbi,
primāri savedot kārtībā tās telpas,
kurās ierodas apmeklētāji.
Pašvaldības policijas dežūrdaļas pamatuzdevumi ir pieņemt
iesniegumus un reģistrēt saņemto informāciju par administratī-

vajiem pārkāpumiem un citiem
sabiedriskās kārtības un drošības
pārkāpumiem, reaģēt uz tiem atbilstoši likumu normām; nosūtīt
Pašvaldības policijas ekipāžu
likumpārkāpuma novēršanai,
pārkāpēja aizturēšanai, notikuma
vietas apsargāšanai, par to informējot Valsts policiju; operatīvi
vadīt Pašvaldības policijas norīkojumā esošos darbiniekus, regulāri
uzturēt ar viņiem sakarus, apmainīties ar informāciju par operatī-

vo stāvokli un nepieciešamības
gadījumā nodrošināt sabiedrisko
kārtību un drošību Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā;
nodrošināt Operatīvās vadības
nodaļas rīcībā nodoto speciālo
līdzekļu un bruņojuma, un citu
materiālo vērtību saglabāšanu, to
pareizu izmantošanu. Operatīvās
vadības nodaļā ik dienu vidēji tiek
saņemti līdz 30 izsaukumi.
Pašvaldības policija atrodas
Jelgavā, Mazajā ceļā 3.
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Īsi
 Vēl līdz 15. jūnijam iedzīvotāji
aicināti pieteikt, viņuprāt, krāšņākos,
gaumīgākos balkonus, privātmāju
dārzus, daudzdzīvokļu māju pagalmus vai uzņēmumu teritorijas
konkursam «Sakoptākais pilsētvides
objekts». Sakoptāko objektu saimniekus pašvaldība suminās Zāļu tirgū, kas
notiks Līgo svētkos, 23. jūnijā. Objektus
konkursam var pieteikt personīgi Jelgavas
pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
Lielajā ielā 11, pa tālruni 63005556 vai
elektroniski pa e-pastu: prese@dome.
jelgava.lv. Piesakot objektu, jānorāda
nominācija, objekta adrese, īpašnieks,
pieteicēja vārds, uzvārds un telefona numurs. Sīkāka informācija – www.jelgava.
lv, www.jelgavasvestnesis.lv.
 Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī ieviesta ģimenes biļete un
abonements vairākkārtējam apmeklējumam, kas torni ļauj apmeklēt par
īpaši draudzīgām cenām. Ģimenes biļete – diviem pieaugušajiem un diviem (vai
vairāk) bērniem līdz 16 gadu vecumam
ieejas maksa uz vēstures ekspozīcijām,
izstāžu zāli un skatu laukumu – maksā
3,53 latus. Abonements sniedz iespēju
piecas reizes viesoties Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī, maksājot tikai
par četrām. Iegādājoties vairākkārtēja
apmeklējuma biļeti, cilvēks saņems abonementa kartīti, kur katrā apmeklējuma
reizē tiks iespiests zīmodziņš. Abonementa cena pieaugušajiem (piecas reizes)
– 6,05 lati; skolēniem, studentiem un
pensionāriem (piecas reizes) – 2,01 lats.
 SIA «Velis – A» informē, ka 1. jūlijā
Glūdas pagasta pārvalde organizē
kapu svētkus. Pulksten 12 – Loņu
kapos, pulksten 13 – Rozīšu kapos,
pulksten 14 – Spāru kapos, pulksten 15
– Kažmeru kapos. Piedalās «Velis – A»
mākslinieki: Anda Kalēja (vijole), Ilvija
Bensone (flauta), Jānis Kupčs (tenors),
Dace Liepa (koncertmeistare), Aldis
Barons (ceremoniju vadītājs) un mācītājs Aivars Gusevs. Bet Jaunsvirlaukas
pagasta pārvalde kapu svētkus organizē 7. jūlijā. Pulksten 11 – Ciemaldu
kapos, pulksten 12 – Apšūtu kapos,
pulksten 13 – Vanču kapos, pulksten 14
– Slimpju kapos, pulksten 15 – Vimbu
kapos, pulksten 16 – Bērzukroga kapos.
Piedalās A.Kalēja, I.Bensone, J.Kupčs,
D.Liepa, Māris Neilands (ceremoniju
vadītājs) un Svētās Jaunavas Marijas
Staļģenes Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Sandis Ratnieks. Tālrunis
uzziņām – 63020151, 29232585.
 Zemgales Latviešu strēlnieku
biedrība 8. jūnijā pulksten 12 Pasta
ielā 44 aicina biedrus uz kopsapulci.
Biedrības valdes locekle Inga Helviga
informē, ka kopsapulcē paredzēta
biedrības valdes pārvēlēšana un tikšanās ar Jelgavas domes pārstāvjiem.
Biedri aicināti tiem sagatavot savus jautājumus. Neskaidrību gadījumā zvanīt
I.Helvigai pa tālruni 25990886.
 Rokdarbnieču kluba «Zelta rokas»
dalībnieces iepriecinājušas Jelgavas
pilsētas slimnīcas Bērnu nodaļas pacientus, dāvinot krustdūrienā izšūtas
sešas gleznas. «Šis patiešām ir patīkams
pārsteigums – tik rūpīgas, glītas un priecīgas šīs glezniņas! Noteikti vienu liksim
uzņemšanas kabinetā, vienu – procedūru
kabinetā, arī gaitenī. Šādu īstu roku darbu dāvanā saņemam pirmo reizi. Patiesi
prieks par jelgavnieču iniciatīvu,» tā par
saņemto dāvanu – izšūtām gleznām
– saka Jelgavas slimnīcas Bērnu nodaļas
vadītāja Ināra Raumane.

Ritma Gaidamoviča

Uzaicinājums nokārtot saistības
Jelgavas pilsētas domes administrācija
aicina Sergeju Kolosovu (dzimis 1954.
gada 30. novembrī) segt parādu par
saņemto dabasgāzi pašvaldības dzīvojamā telpā Uzvaras ielā 3 – 14, Jelgavā,
Ls 147,86 apmērā. Ja divu nedēļu laikā
no brīdinājuma publicēšanas netiks
samaksāts parāds, tad, pamatojoties
uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, tiks sniegta
prasība tiesā par parāda piedziņu.
Parāda apmaksas jautājumā vērsties Jelgavas pilsētas pašvaldībā
Jelgavā, Lielajā ielā 11, 200. kabinetā, pie A.Krastiņas (kontakttālrunis
63005515).
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Slimnīcai – sava Ambulatorā nodaļa
un dienas stacionārs
 Sintija Čepanone

Pēdējos gados veselības aprūpe visā Latvijā ir tendēta
uz ambulatoro ārstēšanu un
medicīnisko palīdzību dienas
stacionāros. Lai uzlabotu piedāvāto ambulatoro pakalpojumu kvalitāti un to pieejamību,
Jelgavas pilsētas slimnīca ar
ES atbalstu īstenojusi ap divu
miljonu latu vērtu projektu,
renovējot savulaik nepabeigto
slimnīcas piebūvi. Moderna un
ar jaunākajām tehnoloģijām
aprīkota Ambulatorā nodaļa
un dienas stacionārs – tās ir
priekšrocības, kuras jau pašlaik
var novērtēt iedzīvotāji.
«Mēs nepretendējam uz visa ambulatoro
pakalpojumu klāsta piedāvājumu, mūsu
prioritāte ir visas ārstēšanās epizodes – no
sākuma līdz beigām – nodrošināšana pie
mums. Proti, ja pacients pie ārsta ir vērsies
Jelgavas slimnīcā, te operēts, tad arī atveseļošanās posmā speciālistu viņš apmeklē
slimnīcas Ambulatorajā nodaļā. Tāpat arī
gadījumos, kad pacientu nav vajadzības
stacionēt, nepieciešamās manipulācijas
ir iespēja veikt tepat dienas stacionārā,»
skaidro Jelgavas slimnīcas ārsts Andris Ķipurs, kura uzraudzībā tapa un tika īstenota
slimnīcas piebūves rekonstrukcija un jauno
nodaļu izveide. Jāuzsver, ka šie pakalpojumi
pieejami ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi
no tā, kurā iestādē konkrēts speciālists
apmeklēts iepriekš.
A.Ķipurs stāsta, ka ideja par šāda vērienīga projekta nepieciešamību radās jau 2006.
gadā, domājot par to, kā pilsētas mērogā
risināt morga problēmu – telpas un aprīkojums Sakņudārza ielā bija morāli novecojis,
un, skatoties perspektīvā, racionālāks solis
šķitis tā vajadzībām izbūvēt jaunas telpas,
nevis ieguldīt līdzekļus veco remontā. «Tādējādi jau kopš 2006. gada slimnīcas peļņa
tika novirzīta, lai veidotu uzkrājumus šim
mērķim. Attīstot ideju par slimnīcas piebūves renovāciju un domājot, kā vēl uzlabot
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību
un kvalitāti, tika nolemts papildus izveidot
arī atsevišķu Ambulatoro nodaļu un dienas
stacionāru,» tā ārsts. Vērtējot paveikto, viņš
uzsver: visi plānotie darbi veikti ļoti augstā
kvalitātē.
Kaut arī jaunās telpas atklātas jau maija
vidū, piedāvātais pakalpojumu klāsts tiek
nodrošināts pakāpeniski, jo speciālistu
kabineti tiek aprīkoti ar pilnīgi jaunām
iekārtām, modernu aparatūru, kas nodrošinās vēl kvalitatīvāku ārstniecības procesu,
un jaunajām iekārtām jāiziet formāls reģistrācijas process.

Ambulatorie pakalpojumi –
vēl pieejamāki

Tā, piemēram, jau pašlaik jaunās telpās
Ambulatorajā nodaļā darbu sācis stomatologs. Zobārste un sejas un žokļu ķirurģe Ilze
Brauere norāda, ka klienti pirmām kārtām
novērtē jaunās telpas, taču būtiskākais

ir tas, ka kabinets aprīkots ar jaunākās
paaudzes aparatūru, turklāt tagad šeit var
veikt manipulācijas, kādas iepriekš uz vietas
kabinetā nebija iespējamas. «Iepriekšējās
iekārtas, kaut arī augstas kvalitātes, bija
vairāk nekā desmit gadus vecas, taču tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Nu mūsu rīcībā
ir moderna aparatūra – iepriekš man nebija
pieejams skeilers, tādēļ, lai noņemtu zobakmeni, klientam papildus bija jāiet pie zobu
higiēnista. Tagad to varu izdarīt es. Tāpat
arī mums pašiem nebija sava rentgenaparāta, bet nu rentgenu pacients varēs veikt
nevis slimnīcas nodaļā, bet zobārstniecības
kabinetā,» dažas no priekšrocībām ieskicē
I.Brauere.
Pacientes jaunās un mūsdienīgi aprīkotās
telpās jau pieņem arī ginekologi un grūtnieču aprūpes kabinetā, un, kā atzīst topošā
māmiņa Viktorija Šaškeviča, jaunās telpas,
kurās viņa apmeklē vecmāti, bērniņa gaidīšanas laiku padara vēl tīkamāku. «Jūlijā
gaidām savu pirmo bērniņu – būšot puika,
un man jau sākotnēji nebija ne vismazāko
šaubu, ka dzemdēšu Jelgavas slimnīcā. Ir
patīkami, ka savu vecmāti varu apmeklēt
tikko izremontētās telpās. Atmosfēra ir
tiešām patīkama,» vērtē Viktorija.
«Lai nodrošinātu pacientu pieņemšanu
Ambulatorajā nodaļā, iekārtoti trīs ārstu
kabineti, kuros katrs speciālists pieņem
noteiktos laikos. Galvenie profili – terapija, ķirurģija, traumas, LOR, pediatrija.
Ķirurģiskajam profilam izveidotas divas
mūsdienīgas un prasībām atbilstošas procedūru telpas,» stāsta A.Ķipurs, piebilstot,
ka līdz ar Ambulatorās nodaļas izveidi
pacienti ar ārsta vai speciālista nosūtījumu
nepieciešamības gadījumā tiek novirzīti uz
dienas stacionāru.
Jāpiebilst gan, ka elektrokardiogrāfijas, veloergometrijas, ehokardiogrāfijas,
sonogrāfijas, rentgena, datortomogrāfijas,
magnētiskās rezonanses, mammogrāfijas,
masāžas, fizikālās terapijas, fizioterapijas
un laboratorijas pakalpojumi pieejami
slimnīcas stacionāra telpās.

Dienas stacionārs atslogo slimnīcu

Dienas stacionāra priekšrocība ir tā, ka
ģimenes ārsta vai speciālista nozīmētos
nepieciešamos izmeklējumus un ārstēšanu,
tostarp nelielas operācijas vai manipulācijas, iespējams veikt pa dienu ambulatori.
A.Ķipurs norāda, ka slimnīcas dienas
stacionārā iekārtotas divas operāciju zāles.
«Tās paredzētas tā saukto mazo operāciju
veikšanai, kam nav nepieciešama uzturēšanās stacionārā. Tādējādi, teiksim, no rīta
pacients tiek izoperēts, bet vakarā jau var
doties mājās. Šeit var veikt, piemēram, brukas, vēnu operācijas, implantu izņemšanu
no kaula – teju katrā jomā ir operācijas,
kuru veikšanai nav nepieciešams pacientu
stacionēt,» skaidro A.Ķipurs. Būtiski, ka
līdz ar divu papildu operācijas zāļu izveidi
dienas stacionārā tiek atslogots slimnīcas
lielais operāciju bloks. Savukārt pacientiem
pēc operācijas tiek nodrošināta vieta palātā
dienas stacionārā. A.Ķipurs stāsta, ka kopumā iekārtotas divas palātas jeb četras gultas
vietas, kur uzturēties uzreiz pēc operācijas.

«Tā sauktās mazās operācijas turpmāk tiks veiktas dienas stacionārā – šim nolūkam moderni
aprīkotas divas operāciju zāles, tādējādi atslogojot operāciju bloku,» stāsta Jelgavas slimnīcas traumatologs Andris Ķipurs, kurš moderni
aprīkotajā zālē pacientam jau veicis implanta
izņemšanu no kaula.
Foto: Ivars Veiliņš
«Nepieciešamības gadījumā katrā palātā
var ievietot vēl vismaz divas gultas, jo telpas
ir ļoti plašas,» tā viņš, piebilstot, ka katrā
palātā ir labierīcības, televizors, internets.
Jāpiebilst, ka visas telpas kā Ambulatorajā nodaļā, tā dienas stacionārā pielāgotas arī
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Zobārstniecības kabinetā
nu pieejams arī rentgens un skeilers. «Tas
būtiski atvieglo darbu,
jo pacients nav jānosūta pie cita speciālista.
Rentgenuzņēmumu varu
veikt uz vietas, tāpat arī,
lai noņemtu zobakmeni, cilvēkam papildus
nav jādodas pie zobu
higiēnista,» priekšrocības
ieskicē zobārste un sejas
un žokļu ķirurģe Ilze
Brauere.

Renovēs visas nodaļas

Šajās dienās slimnīcas teritorijā tiks
izvietotas norādes – tās cilvēkiem, kuri
apmeklēs Ambulatoro nodaļu vai dienas
stacionāru, vieglāk ļaus orientēties. Būtiski, ka iekļūšana jaunajā slimnīcas piebūvē
organizēta pa atsevišķu ieeju ēkas otrā
pusē. Tur pacientiem iekārtota ģērbtuve
virsdrēbēm, ir atsevišķa reģistratūra un
kase, kur klients var norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem un veiktajām
manipulācijām Ambulatorajā nodaļā un
dienas stacionārā.
Atsevišķu speciālistu kabinetus pārceļot uz jaunajām telpām slimnīcas piebūvē, slimnīcas stacionāra daļā iegūtas
papildu telpas. A.Ķipurs norāda, ka tās
tukšas nepaliks un noteikti tiks apdzīvotas. «Slimnīcai neapšaubāmi būtu
jāpadomā par viesnīcas pakalpojuma
sniegšanu pacientiem, kuri uz Jelgavas
slimnīcu mēro tālāku ceļu. Teiksim,
līdz ar Bauskas slimnīcas slēgšanu
šādas situācijas, kad vakarpusē nokļūšana mājās ir apgrūtināta, iespējamas
Bauskas apkārtnes iedzīvotājiem. Ja
slimnīcā tiktu iekārtotas īpašas palātas, pacients šeit varētu pārnakšņot,»
stāsta A.Ķipurs. Tiesa gan – šī ideja vēl
ir apspriežama un varētu tikt īstenota
perspektīvā. Taču jau pašlaik ir skaidrs,
ka tuvāko divu gadu laikā pārmaiņas
piedzīvos visas slimnīcas nodaļas. «Šobrīd ir izstrādāts tehniskais projekts
visu nodaļu remontam. Optimistiskākās
prognozes – abu korpusu renovācija
varētu sākties jau nākamgad,» slimnīcas
ieceres atklāj ārsts.

Ambulatorajā
nodaļā pieņem:
ķirurgi, traumatologi, neiroķirurgs, ginekologi, pediatri,
neirologi, LOR, urologs, anesteziologi, kardiologi, zobārsts,
endoskopists, vecmātes.

Ambulatorās
nodaļas
reģistratūras
tālrunis –
63030364.
Topošā māmiņa Viktorija Šaškeviča, kuras
pirmdzimtajam pasaulē jānāk jūlijā, vecmāti
Valiju Labuti apmeklē
nupat izveidotās
Ambulatorās nodaļas
grūtnieču aprūpes
kabinetā. «Jau sākotnēji nebija ne vismazāko
šaubu, ka dzemdēšu
Jelgavas slimnīcā, jo
šeit ir ļoti labi ārsti. Un
ir patīkami, ka savu
vecmāti varu apmeklēt
tikko izremontētās
telpās. Atmosfēra ir
tiešām patīkama,» tā
Viktorija.

Ambulatorās nodaļas un dienas stacionāra apmeklētājiem iekārtota ģērbtu- Saldējamās iekārtas, modernas sekciju zāles, ērtas mirušo Dienas stacionārā iekārtotas divas palātas, un tur uzturēties pēc opeve, atsevišķa reģistratūra un kase. Izcenojumi noteikti pēc valsts apmaksātā sakopšanas telpas – tie ir tikai daži ieguvumi no īstenotās rācijas kopumā var četri cilvēki. Katrā palātā ir atsevišķas labierīcības,
katalogu standarta – papildu maksa netiek iekasēta.
idejas par jauna morga nepieciešamību pilsētā.
kā arī televizors un internets.
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«Citadele» atbalsta
paraolimpiešus

Lai veicinātu
paraolimpiskā
sporta attīstību
Latvijā un atbalstītu mūsu
sportistus paraolimpiskajās spēlēs, banka «Citadele»
organizē kustību «Tu esi. Tu vari». «Pats
galvenais ir tas, ka paraolimpieši ar
savu piemēru rāda – lai kas arī dzīvē
atgadītos, cilvēks var piecelties un iet
tālāk,» uzsver «Citadeles» Jelgavas filiāles vadītājs Jurijs Strods. Šobrīd izlases
kandidātu vidū ir trīs Jelgavas invalīdu
sporta kluba «Cerība» vieglatlēti – diska
metēja Ivita Strode, diska metējs Edgars
Bergs un tāllēcējs Dmitrijs Silovs.

JLSS noslēdzies mācību gads

Jelgavas Ledus sporta skolā (JLSS) noslēdzies 2011./2012. mācību gads. Kā ierasts,
tika sumināti labākie audzēkņi, paldies
teikts viņu vecākiem un treneriem. Par
sasniegumiem sveiktas daiļslidotājas Alīna
Fjodorova, Sintija Vintere, Diāna Ņikitina,
Jeļizaveta Kopača, Darja Ordinate; hokejisti Deniss Vilmanis, Kristers Brauns un
Daņila Goršanovs, Rūdolfs Lazdiņš, Emīls
Šķeltiņš, Rūdolfs Muraško, Krists Artūrs
Krūklītis, Patriks Trasūns, Ralfs Cēsnieks,
Renārs Krastenbergs, Renārs Kārkls, Kārlis
Lagzdiņš, Jānis Golubovičs, Arvis Purviņš,
Krišjānis Reinfelds; šorttrekisti Tomass Bakēvics, Reinis Bērziņš, Endijs Vīgants, Nils
Dobrājs, Linda Novodvorska un Māris Jānis
Šternmanis. Tagad JLSS sāksies nometnes,
kurās jaunieši slīpēs savu meistarību.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Regbija turnīrā – 3 komandas Futbola klubs
Pirmajā Jelgavas kausā regbijā-7 sievie- sadarbosies ar LLU
tēm piedalījās trīs komandas – mājinieku
klubs «Mītava», kā arī Viļņas un Mariampoles komanda. Pieteikušās bija piecas,
bet spēlētāju traumu dēļ Rīgas komandas neatbrauca. Līdz ar to tika spēlēti
divi apļi. Jelgavas meitenes palika otrās
– Viļņas komandu pieveica ar 25:10 un
25:0, bet pret Mariampoli abās spēlēs
palika bez punktiem. Komandā spēlēja
Laura Umecka, Evelīna Predibailo, Ilze
Dzene, Elīna Lasica, Kristīne Matule, Laura Meistare, Linda Nierliņa, Ieva Sebre,
Inese Nasteviča,
Zane Švāne un Sindija Širaka (attēlā),
kura ieguva labākās
spēlētājas balvu.

Olimpiādei pieteiktie dalībnieki

 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 9. jūnijā, Jelgavas basketbola komandai
jāaizvada kārtējā spēle
cīņā par vietu Latvijas III
olimpiādes finālā. Divas
līdzšinējās spēles mūsu
komanda uzvarēja, un, ja
uzvara tiks izcīnīta arī pēdējā pirmās kārtas spēlē,
jelgavnieki iekļūs pusfinālā
un cīņu turpinās. Latvijas
olimpiāde ir centrālais šī
gada sporta notikums, kurā
katra pašvaldība izrādīs
savu sportisko kapacitāti
un sasniegumus.

apakšgrupā,» stāsta Sporta servisa
centra direktors Juris Kaminskis.

Skolā darbojas rotaļu grupa četrgadīgajiem
bērniem.
Jūs gaida pieredzējuši un zinoši pedagogi,
aktīvs un draudzīgs skolēnu kolektīvs, sakārtota, attīstību veicinoša vide.
Skolas mājas lapa: www.j6vsk.lv
Skolas adrese: Loka maģistrāle 29,
Jelgava, LV – 3004, tālrunis 63027467,
e-pasts: 6vsk@izglitiba.jelgava.lv

Pašvaldības iestāde «Jelgavas Sociālo
lietu pārvalde» informē,
ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem
no 11. līdz 26. jūnijam būs slēgts
Higiēnas centrs.
Tālrunis informācijai – 63007524.

tortehnikas B, D, F kategorija, meklē darbu.
Ir manipulatora apliecība un pieredze automašīnu remontā. Darbu piedāvāt Jelgavā vai
Jelgavas novadā. Tālrunis 26333385.
Masieris. Tālrunis 29649375.
Zāles pļāvējs. Tālrunis 25994203.
Meklēju jebkuru darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 20328190.

Sporta veids	Dalībnieki

Sieviete (58) meklē jebkuru darbu. Ir pieredze tapešu līmēšanā. Tālrunis 29583672.

Airēšana

Krāšņu mūrnieks. Tālrunis 28893830.

Edgars Bērtulis, Mihails Imajevs-Terehovs, Kristaps Kaulēns, Ronalds
Siliņš, Reinis Ziebergs, Daniels Žoids, Kristīne Jakubone, Egita Robiņa,
Laila Rozīte, Tatjana Smirnova

Badmintons

Anatolijs Trocenko, Kaspars Zaķis

Basketbols

Rihards Adiņš, Artūrs Ausējs, Artūrs Dušelis, Ivars Grasmanis, Oskars
Jēkabsons, Andris Justovičs, Gatis Justovičs, Kristaps Kanbergs,
Edgars Krūmiņš, Kalvis Krūmiņš, Oskars Liepiņš, Gatis Meikšāns, Lauris
Mizis, Kaspars Paegle, Jēkabs Rozītis, Matīss Rozītis, Armands
Seņkāns, Sandis Silavs

BMX

Uldis Balbeks, Roberts Bāriņš, Ernests Kārlis Šteinbergs

Bokss

Ēriks Āboliņš, Mārtiņš Čekanovskis, Maksims Drozdovs, Mārtiņš
Gavars, Edijs Goba, Matīss Hermanis, Gvido Kleins, Sergejs Kudinovs,
Ronalds Linde, Andrejs Makreckis, Modris Okmanis, Viesturs Okmanis,
Jānis Ozoliņš, Oto Rums, Deniss Samiļins, Daniils Šamovičs, Raitis Sinkevičs

Cīņa

Jānis Kogutičs, Aleksejs Koteļeņecs, Valērijs Koteļeņecs, Vladimirs
Koteļeņecs, Agnese Šēfere

Džudo

Vladimirs Abramovs, Armands Blekte, Aleksandrs Didenko, Roberts
Kabanovs, Krists Krūmiņš, Nikolajs Lapšins, Juris Putins, Vitālijs
Stratila, Vadims Terentjevs, Aigars Treimanis, Dmitrijs Zgardans

Pārbaudījumi izturēti

Kvalifikācija bija jāiziet arī futbolistiem un volejbolistēm. Par četrām
ceļazīmēm uz Liepāju cīnījās Babītes
novada, Valmieras, Gulbenes novada,
Jelgavas, Daugavpils un Kuldīgas
novada sieviešu volejbola komandas
– jelgavnieces iekļuva finālā un brauks
uz olimpiādi. Vēl finālā iekļuva Daugavpils, Babītes un Valmieras komandas.
Savukārt futbolisti pakutināja nervus
– jau gandrīz drošā situācijā piedzīvots
zaudējums lika viņiem spēlēt papildu
spēles. Tiesa, beidzamā nenotika, un,
«pieveicot» Kuldīgas futbolistus bez
cīņas, Jelgavas futbolisti ieguva vietu
Basketbolistiem kvalifikācijas pir- olimpiādes finālā.
majā kārtā bija jātiekas ar Mārupes
un Ogres komandām, un abās spēlēs Debitēs piecos sporta veidos
izcīnīta uzvara – 114:98 un 90:88.
Šobrīd no Jelgavas olimpiādei pieteikSestdien pulksten 12 Jelgavas Sporta ti 189 sportisti, bet pieteikšanās turpihallē jelgavnieki tiksies ar Jaunpils nāsies līdz 15. jūnijam. J.Kaminskis lēš,
basketbolistiem. «Katras kārtas uzva- ka delegācija, kas dosies uz olimpiādi,
rētājs iekļūst pusfinālā. Ja uzvarēsim varētu būt vairāk nekā 200 cilvēku
Jaunpili, būsim pusfinālā vienā grupā sastāvā.
ar Saldus novada, Ventspils basketŠogad pirmo reizi Jelgava tiks pārbolistiem un Jūrmalas vai Bauskas stāvēta šosejas riteņbraukšanā, tenisā,
komandu – atkarībā, kura uzvarēs badmintonā, triatlonā un regbijā. Pārējie ir mūsu pilsētas tradicionālie veidi
– airēšana, peldēšana, bokss, cīņa, BMX,
Jelgavas 6. vidusskola 2012./2013.
basketbols, futbols, volejbols. Lai gan damācību gadā piedāvā šādas izglītības
lībniekus pieteikt var vēl līdz 15. jūnijam,
programmas:
Sporta servisa centra direktors spriež, ka
1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglīto- saraksts būtiski vairs nemainīsies.
jošā virziena mazākumtautību programma.
Runājot par Jelgavas iespējām,
Dokumentu pieņemšana – sākot ar 2012.
J.Kaminskis
norāda: «Vairākos sporta
gada 18. jūniju;
2. Pamatizglītības mazākumtautību pro veidos, piemēram, boksā un džudo,
olimpiādē var piedalīties tikai valsts
gramma;
3. Speciālās pamatizglītības mazākum- labāko astoņnieks, un, ja mēs tur esam,
tautību programma izglītojamajiem ar tas jau par kaut ko liecina. Tāpat par
mācīšanās traucējumiem (skolēni integrēti augstākajām godalgām cīnīsies volejvispārizglītojošā klasē);
bolistes, smaiļotāji un kanoe airētāji,
4. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību arī triatlonisti. Patiesībā mums ir
programma.
labas izredzes, jo uz olimpiādi tūristi
no Jelgavas nebrauks.»

Sporta pasākumi

 9. jūnijā pulksten 10 – galda teniss
LLU un FK «Jelgava» nākotnē plāno sadar«Veselības dienas 2012» (Sporta hallē).
boties, rodot iespēju futbolistiem studēt ar
 9. jūnijā pulksten 11.30 – Latvijas
atlaidēm. FK «Jelgava» apņēmies dublieru
čempionāts futbolā U-17: Jelgavas BJSS
komandu nosaukt par «Jelgava/LLU», no– Dobele (ZOC).
drošināt kvalificētus trenerus un kvalitatīvu  9. jūnijā pulksten 12 – Latvijas III olimtreniņprocesu, vadīt LLU futbola komandu piādes priekšsacīkstes basketbolā vīriešiem:
dažādās sacensībās un čempionātos, orga- Jelgava – Jaunpils (Sporta hallē).
nizēt futbola turnīrus starp LLU fakultātēm.  9. jūnijā pulksten 14.30 – Latvijas 2.
Savukārt LLU nodrošinātu telpas treniņu līgas Zemgales zonas čempionāts futbolā:
norisei FK «Jelgava/LLU», piešķirtu studiju JFC «Jelgava» – FK «Olaine» (ZOC).
atlaides komandas pamatsastāvā esošajiem
www.jelgavas
vestnesis.lv
Plašāk – portāla
sportistiem (apmēram 10 futbolistiem), kā
www.jelgavasvestnesis.lv
arī informētu studentus par iespējām nodarsadaļā «Pasākumi»
boties ar futbolu un ar to saistītām priekšrocībām. Puses uzskata, ka sadarbība dos
iespēju celt sporta veida prestižu un interesi Meklē darbu
par to, vienlaikus popularizējot LLU.
Autovadītājs, ir B, C, E kategorija, kā arī trak-

«Uz olimpiādi tūristi nebrauks»

Sporta skolas un kluba «KC» treneri smaiļotājiem un kanoe airētājiem nolēmuši
sarīkot sacensības, lai noskaidrotu, kuri sportisti tad būs cienīgi pārstāvēt pilsētu
Latvijas olimpiādē. Jelgavas labākajam kanoistam Gatim Prankam, visticamāk,
Foto: Ivars Veiliņš
par vietu komandā nav jāuztraucas.
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Futbols

Peldēšana

Vitālijs Abramovs, Edgars Afanasjevs, Edgars Andrejevs, Aleksandrs
Baturinskis, Dmitrijs Bļiņņikovs, Boriss Bogdaškins, Dmitrijs Daņilovs,
Edijs Jurušs, Kārlis Kinderevičs, Edgars Kļenausks, Artūrs Kļimovičs,
Aleksandrs Kļimovs, Aleksandrs Makarovs, Kristaps Neilands, Mārcis
Ošs, Artūrs Rožkovs, Vadims Safoņenkovs, Kristaps Soloveiko, Aldis
Trukšāns, Artūrs Zomerovskis
Jevgeņijs Boicovs, Jānis Freimanis, Krišjānis Grantiņš, Iļja Haritonovs,
Iļja Keldanovics, Deniss Komars, Jānis Maniņš, Vladislavs Peļņiks,
Dmitrijs Pupkovs, Kristaps Rijkuris, Artjoms Ščerbakovs, Dmitrijs
Žigunovs, Agnese Bikoviča, Gundega Jankovska, Lāsma Klabata,
Vineta Mežaraupe, Zane Tīrumniece

Pludmales
volejbols

Daniels Nātriņš, Arturs Vitkovskis

Regbijs

Deivids Cjukša, Ainārs Indrins, Ritvars Kinstlers, Artis Koško, Gatis
Krieviņš, Niklāvs Kupnieks, Edgars Laimīte, Andris Lazdāns, Lauris
Ļubka, Ivars Orlovs, Andris Paužolis, Arvis Pilenieks, Valters Ranķis,
Mareks Šimanskis, Raitis Smirnovs

Riteņbraukšana Kaspars Launerts
(šoseja)

Piedāvā darbu
Celtniecības darbos. Jumtu maiņa, fasādes
darbi, betonēšana, mūrēšana. Tālrunis
22376653.
Slima, veca cilvēka aprūpētājai(-am).
Tālrunis 28882532.
SIA «Strategy» piedāvā darbu veikala vadītājai(-am) – pārdevējai(-am), krāvējam(-ai).
Tālrunis 22122227.
Piedāvājam darbu pavāram ar vismaz 10
gadu pieredzi, atbildīgam un bez kaitīgiem
ieradumiem. Pieteikumus sūtīt pa e-pastu:
tng26@inbox.lv vai informāciju par sevi
atstāt darba dienās no pulksten 13 līdz 17
pa tālruni 28828971.
Viens no vadošajiem dārzeņu pārstrādes uzņēmumiem Baltijā «Paplāte Nr.1» piedāvā darbu
uzņēmuma ražotnē. Tālrunis 22016511.

Pārdod
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 100.
29907466.
VW Passat Variant, 1995., TA. T.26458305.
Pārdodu 1-ist. dzīvokli, 4/5 st., Ls 6000.
Sīkāk pa t.22367750.

Pērk
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.
Krāsainos un melnos metāllūžņus. Izbraucam pie klientiem. Cena pēc vienošanās.
Tērvetes 65A. T.29718434
Latvijas mežu fonds pērk cirsmas, mežus
īpašumā, kā arī lauksaimniecības zemi visā
Latvijā. Var būt ar apgrūtinājumiem. Cenas
augstas. Samaksa tūlītēja. T.29711172
Nolietotu ledusskapi par Ls 5. Sadzīves
tehniku. T. 29784933.

Dažādi

Smaiļošana un Dalībnieki tiks noskaidroti iekšējās sacensībās
kanoe airēšana

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

Teniss

Jānis Stepiņš

Triatlons

Vladimirs Kuzmenko, Viktors Vovruško

Vieglatlētika

Ritvars Dombrovskis, Vitālijs Gaļevskis, Aigars Gulbis, Bogdans
Komarovs, Andrejs Romaņivs, Māris Stūre, Ilona Bitela, Linda Dižā,
Jeļena Feņuka, Olga Gedroviča, Jeļena Hotuļova, Revekka Janaviča,
Sintija Liepa, Ilze Okmane, Jeļizaveta Osovija, Anastasija Romanovska,
Viktorija Simoņenko, Dace Šteinerte, Ruta Zīverte

Notariāli apliecināti tulkojumi 12 valodās. Katoļu iela 6A, Jelgava; tel./fakss
63011120, m.t. 29258070; e-pasts: tulkojumi@apollo.lv; skype: dainis.grasmanis

Volejbols

Ance Auziņa, Jana Bērziņa, Viktorija Brice, Kristīne Lece, Marita Leja,
Anna Lejiņa, Ilze Liepiņlauska, Sanda Liepiņlauska, Anda Mičule, Jana
Pogožeļska, Sanda Ragozina, Antra Šverna, Ieva Tetere, Aleksandra
Tihovska, Līga Upīte
Dati uz 06.06.2012.

Avots: www.latvijasolimpiade.lv

Līdzjūtība
Tuvs cilvēks nemirst,
Tikai pārstāj blakus būt.
/R.Skujiņa/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aijai
Ivuškānei, pavadot tēvu mūžības ceļā.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
STAŅISLAVS ORUSKIS (dz. 1937. g.)
SERGEJS ČURILOVS (dz. 1953. g.)
ANTONS RAIBA (dz. 1941. g.)
JEVDOKIJA VINOGRADOVA (dz. 1918. g.)
IVANS VIRKOVS (dz. 1923. g.).
Izvadīšana 07.06. plkst.14 Zanderu kapsētā.
NADEŽDA RUPEIKO (dz. 1931. g.).
Izvadīšana 07.06. plkst.16 Meža kapsētā.
MINJONA AUMALE (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 09.06. plkst.12 Zanderu kapsētā.
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11. jūnijs, pirmdiena
LTV1

12. jūnijs, otrdiena
LTV1

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1426.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 76.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Dzīve kā pasakā» (ar subt.). Melodrāma. 2010.g.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Francijas dabas stāsti». Dok. f. 2011.g. 6.sērija.
13.20 «Ielas garumā».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Munks un Lemijs. Degunradzis». Animācijas filma.
15.40 «Avārijas brigāde. Auto». Animācijas filma.
15.50 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 15.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 43.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1426.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 112.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. seriāls. 52.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Savējie». Latvijas seriāls. 15.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Māja Ītonpleisā». BBC seriāls. 2010.g. 1.sērija.
22.15 «Viss notiek».
22.50 «Trīs Zemgales rozes». Bauska, Rundāle, Mežotne.*
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Laika dimensija».*
23.45 «De facto».*
0.25 «100 g kultūras».*

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1427.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 77.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Savējie». Latvijas seriāls. 15.sērija.
10.50 «Dzīve ir skaista» (ar subt.). Traģikomēdija. 2005.g.
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.00 Lietuvas Republikas prezidentes Daļas Grībauskaites valstsvizīte Latvijā. Oficiālā sagaidīšanas
ceremonija Rīgas pilī.
13.20 «No žemaišiem līdz dzūkiem». Dokumentāla filma.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek».*
15.00 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 9.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Munks un Lemijs. Smiekli». Animācijas filma.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 73.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 44.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1427.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 113.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Mēnesslācis». 1.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Ziemeļu puse».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «No žemaišiem līdz dzūkiem». Dokumentāla filma.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 Lietuvas Republikas prezidentes Daļas Grībauskaites valstsvizīte Latvijā. Oficiālā sagaidīšanas
ceremonija Rīgas pilī.*
23.35 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu».
«Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
10.35 «Zveja» (ar subt.).*
11.05 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.00 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Spānija – Itālija.*
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Īrija – Horvātija.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.40 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
17.35 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
18.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.50 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā.
Francija – Anglija.
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Ukraina
– Zviedrija.
23.50 «1000 jūdzes Zelta krastā». 10.(noslēguma) sērija.*
0.20 «Krējums... saldais».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Supernatural 4». ASV seriāls. 11.sērija.
10.00 «Pūces kliedziens». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
12.05 «Lapsa virtuvē».*
12.40 «Mans mīļais draugs».*
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante». ASV seriāls. 17.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 16.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 53. un 54.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Ekstrasensi kā detektīvi 3». Realitātes šovs. 6.sērija.
21.40 «Ceļa gals». ASV šausmu filma. 2000.g.
23.45 «LNT ziņu Top 10».*
0.40 «Sala». ASV fantastikas trilleris. 2005.g.
2.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 16.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 53. un 54.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 250.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 10.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 60.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 18. un 19.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 110.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 6.sērija.
8.00 «Simpsoni 13». 11. un 12.sērija.
9.00 «Geparda meitenes 2». Ģim. komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Esi gardēdis 2».*
11.55 «Divi burās».*
12.30 «Māmiņu klubs».*
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.00 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 525. un 526.sērija.
15.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 122.sērija.
16.15 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 84.sērija.
17.25 «Gandrīz ideālas vakariņas». 9. un 10.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 526.sērija.
21.00 «Saimnieks meklē sievu». Real. šovs. 2012.g. 1.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 167.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 14.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.05 «Norakstītais 3». Seriāls. 6.sērija.
2.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
2.45 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 60.sērija.
3.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 122.sērija.
4.15 «Simpsoni 13». Anim. seriāls. 12.sērija.
4.35 «Nakts joki».

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
10.40 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
12.00 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Francija – Anglija.*
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Ukraina – Zviedrija.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.40 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 2010.g. 11.sērija.
17.35 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija: «Post scriptum».
18.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.50 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Grieķija
– Čehija.
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Polija
– Krievija.
23.50 «Tavs auto».
0.20 «Autosporta programma nr.1».
0.50 «SeMS. Laboratorija».*
1.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 4». Seriāls. 12.sērija.
10.00 «Mazie milži». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1994.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 3».*
12.50 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante». ASV seriāls. 18.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 17.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 55. un 56.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Svētku noskaņa». Melodrāma. 2010.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 18.sērija.
23.35 «Eņģeļu pilsēta». Rom. fantāzijas filma. 1998.g.
1.40 «Ekstrēms tuvplānā».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 17.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 55. un 56.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 251.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 11.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 61.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 20. un 21.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 111.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 7.sērija.
8.00 «Simpsoni 13». 13. un 14.sērija.
9.00 «Stāsts par ziloņiem». Piedzīv. komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 9.sērija.
12.20 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.50 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 526. un 527.sērija.
15.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 123.sērija.
16.15 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 85.sērija.
17.25 «Gandrīz ideālas vakariņas». 11. un 12.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 527.sērija.
21.00 «C.S.I. Maiami 10». Seriāls. 224.sērija.
22.00 «Melu teorija 3». Seriāls. 11.sērija.
23.00 «Mahinatori 2». Seriāls. 6.sērija.
24.00 «Norakstītais 3». Seriāls. 7.sērija.
1.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
1.50 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 61.sērija.

tv programma
2.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 123.sērija.
3.30 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
4.10 «Simpsoni 13». Anim. seriāls. 14.sērija.
4.40 «Nakts joki».

13. jūnijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1428.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 78.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Māja Ītonpleisā». BBC seriāls. 1.sērija.
11.20 Vizmai Belševicai – 80. «Es aiziet nevaru...» (ar
subt.). LTV videofilma.
12.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.40 «Jauna nedēļa».*
13.30 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «100.panta preses klubs».*
15.15 «Mans zaļais dārzs».*
15.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.00 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 1.sērija.
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Anim. f. seriāls. 15.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1428.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 114.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Mēnesslācis». 2.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Ziemeļu puse».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Kopā» (ar subt.).*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
10.40 «Autosporta programma nr.1».*
11.10 «Latvijas stāsti». «Post scriptum»*.
12.00 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Grieķija – Čehija.*
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Polija – Krievija.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.40 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 2010.g. 12.sērija.
17.35 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
18.05 «Zuši». Dokumentāla filma.
18.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.50 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Dānija
– Portugāle.
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā.
Nīderlande – Vācija.
23.50 «Misija Londonā».
0.20 «Makšķerēšanas noslēpumi».
0.50 «Ātruma cilts».
1.20 «SeMS».*
1.50 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 4». ASV seriāls. 13.sērija.
10.00 «Superaģents Klemenss». Piedz. komēdija. 2004.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 1.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 18.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 57. un 58.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). Dok. ser. 11.sērija.
21.45 «Rekrūtis». ASV krimināldrāma. 2003.g.
0.10 «Pilsēta pie jūras». ASV detektīvfilma. 2002.g.
2.10 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 18.sērija.
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 18.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 57. un 58.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 252.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 12.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 62.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 22. un 23.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 112.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 8.sērija.
8.00 «Simpsoni 13». 15. un 16.sērija.
9.00 «Vasaras skola». Komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 10.sērija.
12.20 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.50 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 527. un 528.sērija.
15.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 124.sērija.
16.15 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 86.sērija.
17.25 «Gandrīz ideālas vakariņas». 13. un 14.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 528.sērija.
21.00 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
22.10 «Brīnumu paralēles». Latvijas dok. f. cikls. 2.sērija.
22.50 «Izmeklēšanas noslēpumi 10». Seriāls. 21. un 22.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 7. jūnijs
0.50 «Sasisto lukturu ielas 10». Seriāls. 29. un 30.sērija.
2.45 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 62.sērija.
4.15 «Simpsoni 13». Anim. seriāls. 16.sērija.
4.35 «Nakts joki».

14. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1429.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 79.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Padomju stāsts». Dokumentāla filma.
11.50 «Dievs, tava zeme deg!» Koncertfilma.
12.45 «Kūjenieks Jānis Pūķis». Dokumentāla filma.
13.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.10 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
14.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.00 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
16.10 «Zebra».*
16.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs». Jaunākās grāmatas – par eksotiskiem ceļojumiem.
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1429.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Gaismas lāse». Dokumentāla filma.
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Mēnesslācis». 3.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Ziemeļu puse».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Sibīrijas bilance». Dokumentāla filma.
22.15 «Valdība». Seriāls. 15.sērija.
23.20 Nakts ziņas.
23.35 «Šeit un tagad». Tiešraide.

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
10.40 «Ātruma cilts».*
11.10 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
11.45 «Robotāda». Dokumentāla filma.
12.00 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Dānija – Portugāle.*
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Nīderlande – Vācija.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.40 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 2010.g. 13.sērija.
17.35 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē» .
18.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.50 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Itālija
– Horvātija.
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā.
Spānija – Īrija.
23.50 «Piedzīvojums dabā».
0.20 «SeMS».*
0.50 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 4». ASV seriāls. 14.sērija.
10.00 «Trakie Tūņi. Piedzīvojumi turpinās». Piedz. kom. 2003.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 2.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 19.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 59. un 60.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 3». ASV seriāls. 13.sērija.
22.15 «Vampīra dienasgrāmatas». Seriāls. 22.sērija.
23.10 «11. stunda». ASV seriāls. 1.sērija.
0.10 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 1.sērija.
1.05 «Rekrūtis». ASV krimināldrāma. 2003.g.
2.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 19.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 59. un 60.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 253.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 13.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 63.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 24. un 25.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 113.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 9.sērija.
8.00 «Simpsoni 13». 17. un 18.sērija.
9.00 «Konkurss». Ģim. f.
10.40 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 11.sērija.
12.20 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.50 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 528. un 529.sērija.
15.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 125.sērija.
16.15 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 87.sērija.
17.25 «Gandrīz ideālas vakariņas». 15. un 16.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 529.sērija.
21.00 «Atradējs». ASV seriāls. 3.sērija.
22.00 «Ruslans». ASV un Kanādas spriedzes filma. 2009.g.
0.05 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 33.sērija.
1.00 «Ārlingtonas ceļš». ASV trilleris. 1999.g.
3.15 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
4.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 125.sērija.
4.45 «Nakts joki».

15. jūnijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 9.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 80.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 3.sērija.
11.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.30 «Province» (ar subt.).*
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «De facto» (ar subt.).*
14.00 «Laiks vīriem?»*
14.30 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 10.sērija.
14.55 «Apeirona stāsti».*
15.10 «Vertikāle».*
15.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.00 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
16.15 «Dinozauru vilciens». Anim. filmu seriāls. 31.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Paslēpes ar Marģeri Zariņu» (ar subt.). LTV
videofilma. 2010.g.
19.30 «Planēta Zeme». BBC dokumentāla daudzsēriju
filma. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Midsomeras slepkavības 6» (ar subt.). Detekt. 5.sērija.
0.05 Nakts ziņas.
0.20 «Valdība». Seriāls. 15.sērija.

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
10.40 «Tavs auto».*
11.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
12.00 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Itālija – Horvātija.*
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Spānija – Īrija.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.40 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 2010.g. 14.sērija.
17.35 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
18.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.50 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Ukraina
– Francija.
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā.
Zviedrija – Anglija.
23.50 «Zveja» (ar subt.).
0.20 «Misija Londonā».*
0.50 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 4». ASV seriāls. 15.sērija.
10.00 «Viņš ir viņa». Romantiska komēdija. 2003.g.
12.05 «Degpunktā. Slepenās lietas».*
12.50 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 3.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 20.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 61. un 62.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Taksi 4». Francijas komēdija. 2007.g.
22.20 «Alus festivāls». ASV komēdija. 2006.g.
0.35 «Jauniņais». ASV detektīvfilma. 1990.g.
2.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 20.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 61. un 62.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 254.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 14.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 64.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 26. un 27.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 114.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 10.sērija.
8.00 «Simpsoni 13». 19. un 20.sērija.
9.00 «Napoleons Dinamīts». Komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 12.sērija.
12.20 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
13.25 «Televeikala skatlogs».
13.40 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). Seriāls. 41. un 42.sērija.
14.50 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 126.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 88. un 89.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ducis ir lētāk 2». ASV komēdija. 2005.g.
22.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.35 «Apdzīvotā sala 2» (ar subt.). Spraiga sižeta f. 2009.g.
2.30 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 64.sērija.
4.10 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
4.30 «Nakts joki».

16. jūnijs, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Dinozauru vilciens». Anim. f. seriāls. 30.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*

Ceturtdiena, 2012. gada 7. jūnijs
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 45.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mans zaļais dārzs».
11.30 «Midsomeras slepkavības 6». Detekt. 5.sērija.
13.25 Rīgas bērnu un jauniešu mūzikas svētki «Mēs
– pilsētai ceRīgai».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Planēta Zeme». BBC dokumentāla daudzsēriju
filma. 5.sērija (ar subt.).
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto». Ziņas.
21.25 Filmas atjaunotā versija. «Limuzīns Jāņu nakts
krāsā». Rīgas kinostudijas komēdija. 1981.g.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 Baltijas jauniešu festivāls. 9. jūnijā Arēnā Rīga
norisinājās Baltijas jauniešu festivāls – lielākais
ticību apliecinošas mūzikas festivāls Baltijā, kas
Rīgā pulcēja tūkstošiem jauniešu no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas un citām kaimiņvalstīm.
Festivālu rīkoja Baltijas valstu baznīcas sadarbībā
ar Billija Grehema Evaņģelisko asociāciju (BGEA)
no ASV.

dažādas augu un dzīvnieku sugas – ikkatram ir
sava vieta un uzdevums. Ikdiena šeit ir pakļauta
gaismas ciklam, dzīves ritmu mežā nosaka gadalaiki. Šo kārtību gadu tūkstošu gaitā izveidojusi
evolūcija. Cilvēku darbības ietekmē daba kļuvusi
pavisam trausla un īpaši saudzējama, tomēr
Vogēzu mežā salamandras vēl arvien rudeņos
meklē paslēptuvi, kur izgulēt lielo ziemas miegu,
un brieži auru laikā tricina spirgto gaisu.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». Uz sava zara.
18.50 «Lieliska diena mīlestībai» (ar subt.).
Melodrāma. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Marko Polo» (ar subt.). Piedz. filma. 2007.g. 1.sērija.
23.15 «Nakts ziņas».
23.25 «Marko Polo» (ar subt.). Piedz. filma. 2007.g. 2.sērija.

LTV7

7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Ukraina – Francija.*
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Zviedrija – Anglija.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.40 «Bezengija. Alpīnisms Kaukāzā». 1.daļa.
17.00 «Divkāršs zaudējums» (ar subt.). Komēdija. 2009.g.
19.00 «SeMS».*
19.30 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok. f.
20.00 «1000 jūdzes Zelta krastā». 10.(noslēguma) sērija.
20.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Grieķija
– Krievija.
23.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Čehija – Polija.

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 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Grieķija – Krievija.*
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Čehija – Polija.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.40 «Zebra» (ar subt.).*
17.00 «SeMS. Laboratorija».*
17.30 «Bezengija. Alpīnisms Kaukāzā». 2.daļa.
17.45 «Krējums... saldais».
18.15 «Divkāršs zaudējums» (ar subt.). Komēdija. 2009.g.
20.15 «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 2.sērija.
Šoreiz izmeklētājai un viņas komandai jāizmeklē
lieta, kurā iesaistīts viens no savējiem. Kingai
nākas lavierēt, lai izvairītos no liekas uzmanības
un neaizskartu kolēģus, pētot, kādēļ nelegālā
pokera spēlē piedalījies arī policists.
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Dānija
– Vācija. Ļvovā vācieši pret dāņiem, tobrīd Harkovā otra spēle grupā – Portugāle pret Nīderlandi. Šī
tiek dēvēta par «nāves grupu» – pēc svētdienas
spēlēm divām no komandām sacīkstes būs
beigušās.
23.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Portugāle
– Nīderlande.

LNT

LNT

6.05 «Izaicinājums». Dokum. raid. 11.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Misters Aukle». Piedzīv. komēdija.
12.05 «Taksi 4». Komēdija.
13.55 «Ekstrēms tuvplānā».
14.30 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 20.sērija.
15.30 «Kāzu dziedātājs». ASV romantiska komēdija. 1998.g.
17.25 «Latvijas gāze un enerģētika Latvijā». Dok. filma.
18.00 «Dziedošās ģimenes. 2.sezonas spilgtākie uznācieni».
20.00 LNT ziņas; sporta un laika ziņas.
20.30 «Vīramāte – vellamāte». Rom. komēdija. 2005.g.
22.35 «Stāsts par mums». ASV melodrāma. 1999.g.
0.30 «Veiklie zēni». ASV komēdija. 1986.g.
2.10 «Pilsēta pie jūras». ASV detektīvfilma. 2002.g.
3.55 «Alus festivāls». ASV komēdija. 2006.g.
5.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

6.05 «Izaicinājums». Dok. raid. 12.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē». Vislatvijas kūku cepšanas sacīkstes.
11.00 «Saldais pārītis». Seriāls.
11.15 «Laimīgs un vesels».
11.50 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 18.sērija.
12.50 «Vīramāte – vellamāte». Romantiska komēdija. 2005.g.
14.50 «Sveiks, Skubij Dū!» ASV animācijas filma. 2005.
g. Šagijs, Skūbijs un viņu draugu komanda
ieradusies saulainajā Havaju salu pludmalē uz
slavenām sērfošanas sacensībām. Taču vietējie
iedzīvotāji runā, ka sacensībās vajadzētu liegt
piedalīties ārzemniekiem, citādi salas gari sadusmosies. Un nu patiešām ir pamats domāt, ka uz
salas notiek kas šaušalīgs un neizskaidrojams.
Vai tiešām senie paredzējumi sāk piepildīties?
16.25 «Misters Labais». ASV, Honkongas un Austrālijas
spraiga sižeta piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
18.00 «Paralēlā vēsture». Latvijas dokumentāla filma.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Supermens atgriežas». ASV fantāzijas filma. 2006.g.
23.25 «Krustugunī». ASV trilleris. 1997.g.
1.30 «Kāzu dziedātājs». Romantiska komēdija. 1998.g.
3.05 «Stāsts par mums». ASV melodrāma. 1999.g.
4.40 «Ekstrēms tuvplānā».

LTV7

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 15.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 65.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 3». 6.sērija.
7.00 «Rafteru ģimene». 13.sērija.
7.50 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 11.sērija.
8.30 «Gormiti». Anim. ser. 5.sērija.
8.50 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
10.00 «Esi gardēdis 2».
10.35 «Pietaupi man pēdējo deju 2». Muzik. melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
13.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.30 «Ducis ir lētāk 2». ASV komēdija. 2005.g.
17.35 «Laužot ledu». ASV komēdija. 2002.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ideāls vīrietis». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
22.25 «Dārgais Džon!» ASV romantiska drāma. 2010.g.
0.45 «Aiz dzīvības robežas». ASV šausmu filma. 1990.g.
2.50 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
3.40 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 65.sērija.
4.25 «Mūžam kopā 3». Seriāls. 6.sērija.
4.45 «Nakts joki».

17. jūnijs, svētdiena
LTV1
8.05 «Laika dimensija».*
8.35 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 31.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 46.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 74.sērija.
10.30 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 16.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Meksika». Dok. f. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Francijas dabas stāsti». Dokumentāla filma.
2011.g. 7.sērija. Vogēzu kalnu grēda ir klāta ļoti
seniem mežiem. Mājokli šajos biezokņos radušas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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ĶĪMISKĀ TĪRĪTAVA
A/s «RAUTAKESKO» ir «Kesko» korporācijas uzņēmums,
kam pieder «K-rauta» veikalu tīkls, kas specializējas būvniecības, dārza un saimniecības preču, darba rīku un iekārtu
tirdzniecībā. Aicinām pievienoties savai komandai

Aicina darbā

TIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVI JELGAVĀ.
Darba pienākumi:
• veikt preču pārdošanu uz būvniecības projektiem,
nodrošinot tirdzniecības plāna izpildi;
• uzturēt ilgtermiņa biznesa attiecības ar esošajiem
klientiem un piesaistīt jaunus klientus;
• regulāri sekot līdzi un piedalīties iepirkumu konkursos;
• analizēt būvniecības tirgu un piedāvāt klientiem labākos
risinājumus;
• sagatavot nepieciešamo informāciju un dokumentus
līgumu slēgšanai.

t/c «ELVI» Jelgavā, Rūpniecības
ielā 77a, atvērusi tīrītavu.

Prasības:
• pieredze aktīvajā pārdošanā;
• attīstīt savu klientu grozu, ievācot un analizējot saistošu
informāciju;
• latviešu, krievu valodas zināšanas un labas iemaņas
darbā ar datoru;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• iepriekšēja darba pieredze vai zināšanas būvmateriālu
tirdzniecībā tiks uzskatītas par priekšrocību;
• iemaņas darbā ar SAP grāmatvedības uzskaites sistēmu
tiks uzskatītas par priekšrocību.

Jelgavas 1. ģimnāzija
2012./2013. mācību gadā uzņem skolēnus

Piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu stabilā starptautiskā
uzņēmumā;
• profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas;
• mācības kompetences celšanai.
Pieteikumu un CV ar norādi «Tirdzniecības pārstāvis
Jelgavā» lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: cv@rautakesko.
lv līdz 2012. gada 24. jūnijam.
Atbilde tiks sniegta kandidātiem, kuri tiks aicināti uz
darba pārrunām.

Jelgavas Mākslas skolā
individuālās apmācības programma
«Sagatavošanas studija» aicina piedalīties
vasaras plenēra nodarbībās – zīmēšana un
gleznošana dabā.
Uzņem bērnus vecumā no 7 līdz 11 gadiem.
Nodarbību sākums – 3., 9. jūnijā plkst.10.
Pasniedzēja Kristīna Landau-Junkere,
tālrunis 26173276.

Tīrām apģērbus, kažokādas,
paklājus, spilvenus; mazgājam
aizkarus, virskreklus, veļu.

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

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

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

Audzēkņu uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā

profesionālās ievirzes izglītības programmā «Vizuāli plastiskā māksla» vecumā no 16 gadiem – 18. jūnijā plkst.12
(trīsgadīgā programma).
Iestājpārbaudījumi:
1. Zīmēšanā – uzstādījums ar ģeometriskiem vai
sadzīves priekšmetiem
• Izmantojamie materiāli: grafīta zīmulis, dzēšgumija, A3
formāta zīmēšanas papīrs,
• Vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, priekšmetu uzbūve,
proporcijas, gaismēna,
• Maksimālais izpildes laiks: 3 stundas;
2. Kompozīcijā – krāsains kompozīcijas uzdevums
• Izmantojamie materiāli: guašas krāsas, tuša, velce,
rapitogrāfi, lineāls, dzēšgumija, divas A3 formāta papīra
loksnes, trauks ūdenim un otas,
• Vērtēšanas kritēriji: ritma un krāsu izjūta, kompozīcijas
vizuālais izteiksmīgums, izpildījuma precizitāte,
• Maksimālais izpildes laiks: 3 stundas.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 16.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 66.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 3». 7. un 8.sērija.
7.25 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 28. un 29.sērija.
7.55 «Gormiti». Anim. ser. 6.sērija.
8.30 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 12.sērija.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi burās».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Paņem 100 000… ja vari».
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ideāls vīrietis». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
14.30 «Dārgais Džon!» ASV romantiska drāma. 2010.g.
16.45 «10,5 balles». ASV spriedzes filma. 2004.g. 2.sērija.
18.20 «Neiespējamā misija 3».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Neatkarības diena». ASV fantastikas trilleris.
1996.g. Režisors R.Emerihs. Lomās: V.Smits,
B.Pulmens, M.Makdonela u.c. Cilvēki vienmēr ir
jautājuši, vai ir vienīgās dzīvās būtnes Visumā...
Tagad atliek vienīgi vēlēties, kaut tā būtu
bijis. Zemei neticamā ātrumā tuvojas milzīgi
lidojoši objekti. Zinātnieku pārliecība, ka tie ir
tikai meteori, zūd brīdī, kad kosmosa kuģi sāk
raidīt iznīcinošus šāviņus uz mūsu planētu. Svešo
mērķis ir iznīcināt, bet cilvēces vienīgais ierocis
– dzīvotgriba.
23.40 «Saules gaisma». Drāma. 1999.g.
1.45 «Izgaist tumsā». Muzikāli dokumentāla filma. 2004.g.
3.45 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
4.30 «Nakts joki».

Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs «Jelgavas Amatniecības vidusskola»
Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis/fakss 63025605, e-pasts:
sekretāre_jav@apollo.lv; www.jav.lv

SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem:
• VASARAS kursi – 1x nedēļā,18 Ls/mēn., angļu, vācu,
franču, itāliešu valodā;
• Angļu, franču valodas kursi bērniem un skolēniem.
Mācības + spēles un rotaļas – 2x nedēļā,15 Ls/mēn.;
• Klasiskie kursi angļu, vācu, franču, itāliešu valodā.
Tālrunis 26369988; 29166866 (Dzintra Vintermane).

Izglītības
programma
Autotransports
Kokizstrādājumu izgatavošana
Administratīvie un sekretariāta pakalpojumi
Viesnīcu pakalpojumi
Būvdarbi
Datorsistēmas
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Iegūstamā
Mācību ilgums
kvalifikācija
(iepriekšējā izglītība)
Automehāniķis
4 gadi (pamatizglītība)
Mēbeļu galdnieks
4 gadi (pamatizglītība)
Klientu apkalpošanas speciālists
4 gadi (pamatizglītība)
Viesmīlības pakalpojumu speciālists
4 gadi (pamatizglītība)
Apdares darbu tehniķis
4 gadi (pamatizglītība)
Datorsistēmu tehniķis
4 gadi (pamatizglītība)
Ēku iekšējo komunikāciju montāžas
4 gadi (pamatizglītība)
un apkalpošanas speciālists
Restorānu pakalpojumi
Bārmenis
1,5 gadi (vidējā izglītība)
Restorānu pakalpojumi
Viesmīlis (no 18 gadiem)
1 gads (pamatizglītība)
Izglītojamie saņem stipendiju un Eiropas Sociālā fonda mērķstipendiju. Ir dienesta viesnīca (Ls 6).
Dokumentus pieņem:
• ar pamatizglītību – no 2012. gada 11. jūnija līdz 6. jūlijam;
• ar vidējo izglītību – no 2012. gada 6. jūlija līdz 24. augustam.
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notikumi

Kultūras pasākumi
 10. jūnijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde Blēra Būza
«Sievietes, sievietes...». Komēdija divās daļās. Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena
– Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 14. jūnijā pulksten 14 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas
pasākums (Svētbirzī).
 15. jūnijā pulksten 19 un 16. jūnijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas
teātra pirmizrāde Jānis Lejiņš «Skabarga sirdī». Komēdija divās daļās. Režisors
A.Bolmanis. Izrādes mākslinieciskais vadītājs A.Matisons. Biļešu cena – Ls 3;
2,50; 2 (kultūras namā).
 16. jūnijā pulksten 12 – praktiskā radošā nodarbība «Līgo cepures gatavošana no kļavu lapām». Dalības maksa – Ls 3; pirmsskolas vecuma bērniem
– Ls 1 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 21. jūnijā pulksten 21 – Saulgrieži. Jāņu ielīgošana kopā ar Zemgales folk
loras kopām. Saimnieku lomā – aģentūras «Kultūra» folkloras kopa «Dimzēns».
Ieeja – bez maksas (Pils saliņā).

Izstādes
 Līdz 22. jūnijam – Zemgales novada lietišķās mākslas izstāde. Jelgavu
pārstāv tautas lietišķās mākslas studija «Dardedze» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. jūnijam – Ulda Rogas darbu izstāde «Citas bildes». Ieejas maksa
– Ls 0,80; skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 0,40 (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
 Līdz 3. jūlijam – Edmunda Glūdiņa fotoizstāde «Saulgriežu laiks» (Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 No 20. jūnija – Mākslas skolas audzēkņu tēlniecības izstāde «Bronzas laikmets un...» (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).

Velobraucienā
piedalījās 350 velosipēdisti

Foto: JV
Nedēļas nogalē notika 7. Jelgavas velobrauciens – tam
šogad atsaucās
ap 350 velosipēdistu, kuri mēroja
desmit kilometrus
no Jelgavas pils
līdz «Lediņiem».
Galamērķī dalībnieki tika cienāti
ar zupu, sumināti
ar pārsteiguma
balvām, kā arī bija
liecinieki jaunās
«Lediņu» skatuves
atklāšanai. Tāpat klātesošie varēja vērot velotriālista šovu, kurā uzstājās Pāvels
Griškovs no biedrības «Triāla klubs «Karters»». Velobrauciena jaunākajai dalībniecei
Līvai Rasnačai ir tikai gads un deviņi mēneši, par saliedētāko atzīts Rietumzemgales
profesionālās izglītības kompetences centra «Jelgavas Amatniecības vidusskola»
kolektīvs, bet kuplākās ģimenes balvu saņēma Kalmakovu ģimene, savukārt galvenā balva – velosipēds – tika 4. vidusskolas skolniekam deviņus gadus vecajam
Kasparam Pabērzam. Jāpiebilst, ka pirms velobrauciena pils laukumā pa ceļam
no Tallinas uz Montekarlo, lai uzlādētu baterijas, piestāja Elektromaratons, un
pirmā posma «Fortum Race Baltics» maršrutā no Rīgas līdz Jelgavai maratonam
pievienojās arī Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Pirmo vietu posmā
Rīga–Jelgava ieguva komanda «Olympic Casino» ar auto «Tesla», kuru vadīja latviešu autosportiste Karlīne Štāla. Otrajā vietā palika «Fortum» ar «Nissan Leaf».

Svētdien –
atklāti par sievietēm

10. jūnijā pulksten 18 Ādolfa Alunāna
Jelgavas teātris kultūras namā piedāvā
noskatīties jaunāko iestudējumu – Klēras
Būzas komēdiju «Sievietes, sievietes». Režisore Lūcija Ņefedova sola, ka uz skatuves
šoreiz neredzēs nevienu vīrieti. Izrādē
valdīs sieviete – uzticama draudzene, tāda,
uz kuru labāk nepaļauties, sieva, meita,
mīļākā, nākamā sieva un bijusī sieva – visās
izpausmēs, kādās vien sievietei iespējams
būt. «Skatītājām atradīsies mirklis pavērot
savas māsas no malas, savukārt skatītājiem
būs plašas izpētes iespējas, lai uzzinātu,
pirmkārt, ko sievietes dara vīriešu dēļ,
otrkārt, ko sievietes dara vai nedara citu
sieviešu dēļ, treškārt, ko sievietes dara sevis
dēļ,» teikts izrādes aprakstā.

Muzejs saņēmis
dāvinājumu no Austrālijas

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs saņēmis vērtīgu
dāvinājumu no Austrālijā dzīvojošās
latviešu mākslinieces Lidijas Dombrovskas-Larsenas – 14 gleznas, kas
šobrīd apskatāmas īpašā izstādē muzejā. «Mana glezniecība pauž manas
domas par mākslu, tās artistiskās
iespējas. Kaut arī klasificēšana man
sagādā pamatīgas grūtības, manu
darbu varētu apzīmēt ar kopsaucēju
– ekspresīva abstrakcija. Es savās gleznās bieži ietilpinu tekstus, dažādus
materiālus un elektroniskas devīzes,
kas pastiprina skaņas un kustības
piedzīvojumu,» par saviem darbiem
saka māksliniece.

Ceturtdiena, 2012. gada 7. jūnijs

Mūsdienīga vecmāmiņa
 Ritma Gaidamoviča

«Mana vecmāmiņa ir īpaša.
Neskatoties uz to, ka viņai
jau 67 gadi, viņa vienmēr
saka: «Esmu vēl jauna!»
Viņa seko līdzi laikam, prot
rīkoties ar datoru, izmantot
skaipu, viņai ir laba humora
izjūta. Viņa spēj tikt galā ne
tikai ar sieviešu darbiem,
bet arī vīriešu. Māk pati
naglu iesist, krāsot un lodēt! Vienmēr saka: «Es pati
visu varu!» Viņa ir ģimenes
tradīciju turētāja, mūsu dārgums, gluži kā zemeslode,
ap kuru viss kustas,» tā par
savu vecmāmiņu Valentīnu
Čumakovu saka mazmeita
Jūlija Terjuhana.

«Kad ar vecmāmiņu gājām uz apbalvošanu, viņa smejoties man teica: «Nu, tu
man dabūsi! Kur tu mani ievilki?!» Taču patiesībā jau viņa ir ļoti priecīga par
to, ka uzslavēta. Viņa ir īpašs cilvēks, kas vienmēr uzmundrina grūtos brīžos,»
tā par savu vecmāmiņu Valentīnu Čumakovu saka mazmeita Jūlija.

Pirmo reizi Jelgavā notika konkurss
«Mana vecmāmiņa prot visu», suminot
36 vecmāmiņas, kuras konkursam,
uzrakstot sirsnīgas vēstules, uzzīmējot
zīmējumus, pieteikuši mazbērni. Īpaši
uzteiktas trīs vecmāmiņas – Astrīda Šišlo, kura viena audzina četrus
gadus veco mazdēlu Tomu, pensionētā ģimenes ārste V.Čumakova un
Jekaterina Daņiļceva, kura darbojas
trijās biedrībās un viena audzina divus
mazbērnus.
Jāteic, ka mums katram sava vecmāmiņa ir vismīļākā, vislabākā un
katram no mums ir savs sakāmais par
viņu. Lūk, tikai daži citāti no bērnu
vēstulēm: «Manai vecmāmiņai ir tik
No četrgadnieka
maz gadu, ka paspēj ar mani vēl paToma
konkursa komiblēņoties»; «Mana vecmāmiņa ir īsa,
apaļīga, ziņkārīga un ļoti pļāpīga»; sija saņēma zīmējumu
«Mana vecmāmiņa prot visu, un viņai ar viņa plaukstu, kurā
atzīmēts, ka vecmāir «zaļie pirkstiņi»»; «Novēlu vecmāmiņa Astrīda Šišlo ir
miņai smaržot pēc vasaras, zemenēm
īkšķis, jo ome esot
un ceptiem kartupeļiem». Cits savu
vecmāmiņu sauc par omīti, cits – par pati labākā. Viena no
kopīgajām un reizē
sapīti vai ūiju. Bet pats galvenais – tās
mīļākajām
Toma un
mums visiem ir tik mīļas.
vecmāmiņas nodarbēm ir puzles likšana.
«Vecmāmiņām vien
Foto: Ivars Veiliņš
atliek turēt līdzi mazbērniem»
Astrīdas kundze viena audzina medicīnā,» tā Jūlija.
mazo Tomu, kuru viņš sauc par mamJekaterina uzsver, ka, viņasprāt,
mu. Toms par savu vecmāmiņu saka: vecmāmiņai jābūt uzmanīgai, jārāda
«Viņa ir ļoti mīļa. Viņai garšo saldumi, piemērs mazbērniem, jābūt mūsdienīīpaši vafeles. Ko mēs darām kopā? gai, vienmēr formā un stilīgai. «Cenšos
Ēdam un dzīvojamies!» Runājot par sekot līdzi modei. Pati šuju, adu sev
to, kādai jābūt vecmāmiņai, Astrīdas apģērbu, veidoju rotas. Gribas, lai
kundze atzīst: mīļai un saprotošai. «Ir mazbērni priecājas par mani,» tā Jejādzīvo līdzi bērniem un jāatceras, ka katerina. To viņa arī iemācījusi savai
katram cilvēkam ir savs laiks, kad viņš mazmeitai Elizabetei.
aug. Proti, nevar uzsvērt, ka tad, kad
mēs augām, gan tā nebija, un audzināt Svarīgas tradīcijas
tā, kā audzināja mūs. Jāapzinās, ka un savstarpējās attiecības
mēs augām citā laikmetā, mums bija
Runājot par lietām, ko viņām patīk
savas intereses, sava mūzika, savas darīt kopā, Valentīna atzīst – iepirkdarīšanas, iešanas. Tagad citi laiki, ci- ties, jo Jūlija var palīdzēt ar padomiem
tas intereses, un mums, vecmāmiņām, saposties, kā arī gatavoties kādam
atliek vien turēt līdzi saviem maz- notikumam. «Piemēram, Jaunais
bērniem,» nosaka Astrīda, piebilstot, gads – tie ir mūsu mīļākie svētki, kad
ka viņai to savukārt iemācījusi viņas visa ģimene sanāk kopā, saiņo, slēpj
vecmāmiņa, kas augusi kara laikā, dāvanas, gatavo svētku mielastu. Tieši
vēlāk arī mamma. «Man bija savi tas ir mirklis, kad ievērojam savas
prieki un bēdas, mazbērniem būs savi. ģimenes tradīcijas, kuras nododu arī
Nav jābāž acīs: šitā nedari, tā nedari,» mazbērniem,» tā Valentīna. Bet Jepiebilst Astrīda.
katerinai ar mazbērniem patīk kopā
skatīties raidījumus, kuros runā par
Uz lietām dzīvē jāskatās pozitīvi dzīvi, ģimeni, savstarpējām attiecīLīdzīgās domās ir arī Valentīna, bām, kas dzīvē ir tik svarīgas. Pēc
sakot, ka «jāspēj tiem jaunajiem tikt tam raidījumā redzētais vienmēr tiek
līdzi». Tieši tālab ar mazmeitas Jūlijas pārrunāts. «Mazbērni man bieži taujā
palīdzību apguvusi datorprasmes, viņa par manu bērnību. Esmu uzaugusi
lieto skaipu un vismaz trīs reizes ne- bērnunamā Baltkrievijā, kur man bija
dēļā tā sazinās ar radiniekiem Krievijā sava dzīves skola – tur iemācīja to, ko
un citur. Valentīna uzsver, ka svarīgi protu tagad. Šobrīd es audzinu savus
arī uz visām lietām dzīvē skatīties divus mazbērnus un nododu arī viņiem
pozitīvi un spēt kopā ar mazbērniem tās lietas, kas man dzīvē noderējušas,»
pajokot. Jūlija atzīst, ka no vecmāmi- tā Jekaterina.
ņas iemācījusies patstāvību un prasmi
pašai tikt galā ar daudzām lietām. Māca apgūt jaunās tehnoloģijas
«Viņa vienmēr teikusi, ka sievietes ir
Astrīda saka – bieži šķiet, ka mazstipras un pašas prot ar visu tikt galā. bērni ir mīļāki un gūst lielāku uzTo pierāda arī viņas rīcība – viņa tiek manību no vecvecākiem nekā pašas
galā arī ar vīriešu darbiem!» nosaka bērni kādreiz. «Mammas un tēti
Jūlija. Valentīna tikai 2007. gadā parasti strādā, lai nopelnītu naudu
beigusi strādāt par ģimenes ārsti ģimenes iztikai. Un šodien tas ir ļoti
poliklīnikā. «Esmu ļoti pateicīga vec- izteikti, tāpēc nevar tik daudz laika
māmiņai, ka devusi man arī zināšanas veltīt bērniem. Taču vecvecāki ir tie,

Vecmāmiņa Jekaterina
Daņiļceva ir mazmeitas Elizabetes tuvākais cilvēks. Tieši viņa
meitenei iemācījusi no
pērlītēm darināt rotas,
gatavot ēst, šūt, adīt
un citas sadzīviskas
lietas. Tāpat viņa, izmācījusies par virpotāju, neliedz padomu
mazdēlam Kirilam,
kurš beidz Amatu
vidusskolu.

kuri viņiem paspēj vairāk iemācīt,
parādīt tās ģimeniskās vērtības. Kaut
vai pīrāgus kopā cept, naglu dēlītī
iesist, daudzas citas sadzīviskas lietas, ko bērnudārzā, skolā nemāca,»
tā Astrīda. Runājot par to, ko saviem
mazbērniem māca viņas, vecmāmiņas
visas kā viena atzīst: cilvēciskās vērtības, attieksmi pret cilvēkiem – to, ka
pret citiem jābūt iecietīgiem, jāciena
līdzcilvēki.
Bet pašas no mazbērniem šobrīd
mācās apgūt modernās tehnoloģijas.
Valentīnai tas jau veiksmīgi izdevies.
Tiesa, mazmeita Jūlija ik pa laikam
vēl esot kā glābējzvans, ja kaut kas
«interesants» parādās datorā. Bet
Jekaterina smaidot saka: «Elizabete
un Kirils man iemācīja rīkoties ar
telefonu, taču uz datoru gan es vēl
pa gabalu skatos. Neesmu gatava, lai
mani tuvāk laistu un ļautu rīkoties.»
Tomam ir tikai četri gadi, bet Astrīda
atzīst, ka tieši viņš ir galvenais skolotājs, apgūstot jaunākās tehnoloģijas.

Mazbērni vienmēr pārsteidz

Atminoties priecīgākos brīžus, kas
piedzīvoti kopā ar mazbērniem, Jekaterina stāsta, ka tie noteikti ir dažādi
svētki, kuros viņas mazbērni vienmēr
izgudro kādu pārsteigumu.
Bet Astrīdai tas bijis mirklis, kad
Toms sācis staigāt. «Atceros, pastaigājāmies pilsētā pa parku, izņēmu
viņu no ratiem. Sākumā viņš turējās
pie soliņa, bet tad aizgāja pa to taciņu. Nespēju aprakstīt tās sajūtas...»
tā Astrīda, atminoties arī reizes,
kad kopā pa pļavu skrējuši un tējas
lasījuši, pīrāgus cepuši, puzles likuši.
Abu «kopīga darīšana» ir arī pasaku
lasīšana dienās, kad Toms ir mājās, vai
multfilmu skatīšanās. «Vienmēr, kad
Toms kaut ko uztaisījis dārziņā, atnes
man un prasa: «Tev patīk?» Viņam ir
svarīgi to zināt,» tā Astrīda.

