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Kā skanēs tornis?
 Sintija Čepanone

jas aģentūrā iedzīvotāji aicināti aizpildīt anketu, paužot savu viedokli
Ikviens jelgavnieks
par to, cikos būtu jāatskan pirmaaicināts paust savu
jām un pēdējām zvanu skaņām un
viedokli, lai kopā izkādu tautā pazīstamu melodiju aplemtu, kā skanēt Jeldares zvanu skaņās vēlētos dzirdēt.
gavas Sv.Trīsvienības
«Īstenojot Eiropas Reģionālās
baznīcas torņa pulkattīstības fonda līdzfinansēto prosteņa zvaniem. Viena
jektu «Reģiona nozīmes tūrisma
no iecerēm ir ik stundu
un kultūrizglītības centra izveide
atskaņot zvanu skaņas,
Jelgavā», jau šogad rekonstruētabet pulksten 12 – mejā Sv.Trīsvienības baznīcas tornī
lodiju. Taču tas, vai tā
tiks uzstādīts pulkstenis, un viena
tiks īstenota un kādu
no iecerēm ir ik stundu atskaņot
melodiju atskaņos, tiks
zvanu skaņas, bet pulksten 12
izlemts, apkopojot ap– melodiju,» stāsta projekta vataujas rezultātus.
dītāja Ilga Muižniece. Taču, lai
rastu iedzīvotājiem pieņemamāko
No šodienas, 17. jūnija, elektro- variantu, par šo jautājumu nolemts
niski pašvaldības mājas lapā www. organizēt aptauju.
jelgava.lv, kā arī klātienē Informāci(Turpinājums 3.lpp.)

Maija populārākais
sportists – Andrejs Makuha
 Ritma Gaidamoviča

Lielupes labajā krastā kā labiekārtošanas elements tiek iestrādāti pamatīgi akmeņi, kas iegūti Jelgavas novada, Tukuma un
Talsu teritorijā. Šādi krasts būs nostiprināts no Rīgas ielas līdz pat pludmales zonas noslēgumam. Mainoties ūdens līmenim,
Foto: Ivars Veiliņš
akmeņi krasta zonā var atrasties arī zem ūdens.
 Sintija Čepanone

Redzamas aprises jau ieguvusi topošā atpūtas vieta
Lielupes labajā krastā – pašlaik ar akmeņiem tiek nostiprināta krasta daļa, iestrādātas smiltis plānotajā
pludmales zonā, iezīmēta paredzētā laivu piestātne un
notiek gatavošanās bruģēšanas darbiem. Būvuzraugs
Roberts Tērauds akcentē: «Līdz 29. oktobrim visiem darbiem jābūt pabeigtiem, tāpēc ir svarīga katra diena, lai
agrāk nepievilcīgā teritorija kļūtu par vienu no Jelgavas
vizītkartēm.»
Kā stāsta pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Dzidra Staša, pēc gandrīz
gadu ilgušajiem zemes darbiem
un aizsargdambja izbūves šogad
jau varēja ķerties klāt iedzīvotājiem redzamākajam posmam

– teritorijas labiekārtošanai. «Pērn
tika izbūvēts dambis piecu metru
augstumā, iztīrīta Lielupes gultne
labajā krastā un Pasta salas galā
pie dzelzceļa tilta, izbūvētas komunikācijas, kā arī ar ģeotekstilu
nostiprinātas nogāzes. Intensīvu

darbu atsākām maijā, un jau
pašlaik vairs nav grūti iztēloties,
kā šeit izskatīsies pēc projekta
realizācijas, kad uz aizsargdambja
būs izveidota gājēju promenāde
ar noejas kāpnītēm līdz upei un
iekārtotām atpūtas vietām,» par
paveikto kopumā 1,1 kilometra
garajā posmā no dzelzceļa tilta līdz
Rīgas ielai stāsta Dz.Staša.
Pašlaik Lielupes krastā valda
pamatīga darba duna – tiek sakārtoti kā upes krasti, tā arī teritorija uz aizsagdambja, kur atlicis
ieklāt bruģi, nolīdzināt piegulošo
laukumu un iesēt zālienu. Tiek
veikta arī lietus kanalizācijas tīklu
izbūve starp dambi un Peldu ielu.
«Lielupes krasta daļā tuvāk Rīgas

ielai tiek iestrādāti akmeņi, lai
krasts neizskalojas, un šis stiprinājums būs redzams atkarībā no
ūdens līmeņa. Pludmales daļā no
Pūteļu karjera tiek vestas smiltis,
un šie darbi tiks paveikti tuvāko
divu nedēļu laikā,» tā speciāliste,
bet SIA «Kogers un partneri»
projektu vadītājs Dzintars Stepiņš
papildina, ka pludmales zona izveidota 160 metru garumā, savukārt
laivu piestātne aizņems 80 metrus. «Pludmales zonā ieeja ūdenī
izveidota lēzena, sasniedzot metra
pusotra dziļumu, un iespēju robežās šī teritorija tiks arī papildināta
ar rotaļu elementiem un soliņiem,»
tā Dz.Staša.
(Turpinājums 3.lpp.)

Lems par deputātu atalgojuma aprēķināšanas kārtību
 Sintija Čepanone

Ja šodienas, 17. jūnija,
domes sēdē tiks atbalstīts lēmumprojekts
par deputātu atlīdzības
aprēķināšanas kārtību,
tad jau no 1. jūlija fiksētās samaksas vietā
algu deputāti saņems
atbilstoši nostrādātajām stundām.
«Saskaņā ar Jelgavas domes
25. marta lēmumu deputātiem
stundas likme par darbu domes,
komiteju un komisiju sēdēs bija
desmit lati un fiksētā mēnešalga

400 latu apmērā par citu normatīvajos aktos noteikto deputātu
pienākumu pildīšanu, piemēram,
iedzīvotāju pieņemšanu, sūdzību
un iesniegumu izskatīšanu, domes lēmumu izpildes izvērtēšanu
un kontrolēšanu. Taču, ņemot
vērā izmaiņas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likumā,
kas atalgojumu paredz aprēķināt
atbilstoši nostrādātajam laikam,
domes lēmumā bija nepieciešams
veikt grozījumus,» šajā domes
sēdē izskatāmā lēmumprojekta
aktualitāti skaidro pašvaldības
izpilddirektore Irēna Škutāne.
Tieši tādēļ šodien tiks izskatīts

lēmumprojekts, kas paredz veikt
grozījumus lēmumā par amatpersonu un darbinieku atlīdzību
Jelgavas pašvaldībā. Proti, darba
stundas likmi par deputāta pienākumu pildīšanu, tostarp par
komiteju, komisiju, domes sēžu
apmeklējumu, noteikt desmit latu
apmērā, taču tāpat kā iepriekš
atalgojums nedrīkstēs pārsniegt
565 latus mēnesī. «Likme 10 lati
stundā, kas aprēķināta, domes
priekšsēdētāja algu izdalot ar likumā paredzēto darba stundu skaitu
mēnesī, attieksies arī uz laiku,
ko deputāts pavadīs, pildot citus
amata pienākumus, piemēram,
tiekoties ar iedzīvotājiem, un šo

darba laika uzskaiti veiks pats deputāts, apliecinot to ar parakstu,»
stāsta I.Škutāne, gan akcentējot,
ka darba apjoms nedrīkstēs pārsniegt 40 stundas mēnesī. Tātad
arī turpmāk deputāta atalgojums
mēnesī nedrīkstēs pārsniegt
mēneša vidējās darba samaksas
apmēru, kas noapaļots pilnos latos un kam piemērots koeficients
1,2. Taču atalgojuma apjoms būs
atkarīgs no vairākiem faktoriem,
tostarp domes komiteju, komisiju
un sēžu apmeklēšanas biežuma.
«Līdz ar to plānotās izmaiņas
maksimālā atalgojuma apmēru
nekādā veidā neietekmēs,» rezumē izpilddirektore.

«Par kausu ir lielāks gandarījums, taču patīkami,
ka manus sasniegumus
novērtē arī pilsētnieki.
Šobrīd esmu sporta meistars savā sporta veidā,
taču mans mērķis ir iegūt starptautiskā sporta
meistara titulu,» teic maija populārākais sportists
Eiropas vicečempions
svara bumbu celšanā
Andrejs Makuha.
Šonedēļ Jelgavas domē sveikti
pilsētas sportisti, kuriem maijā bijuši visaugstākie sasniegumi dažādos
sporta veidos. Tradicionāli sumināts
arī portāla www.jelgavasvestnesis.lv
populārākā sportista balsojuma
uzvarētājs. Maijā šo titulu ar 1413
balsīm saņēmis A.Makuha. Puisis
atzīst, ka tik daudz balsu izdevies
iegūt ar kārtīgu aģitāciju. «Katru
dienu saviem draugiem, radiem, paziņām atgādināju, ka ļoti priecātos,
ja viņi par mani nobalsotu,» stāsta
A.Makuha. Tas vainagojies panākumiem, un A.Makuha saņēmis līdz
šim augstāko rezultātu balsojumā
– 1413 balsis. Jāatgādina, ka aprīļa
populārākajam sportistam FK «Jelgava» aizsargam Valērijam Redjko
izdevās iegūt 1000 balsis, un pašlaik
tas ir otrais labākais rezultāts. Maija populārākais sportists nenoliedz,
ka viņa mērķis bijis šo rezultātu
«pārsist», tāpēc īpašs prieks, ka tas
izdevies. «Ceru, ka šāds balsojums
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popularizēja arī manis pārstāvēto
sporta veidu,» teic A.Makuha.
Jāatgādina, ka uz maija populārākā sportista titulu pretendēja
Ledus sporta skolas hokejists viens
no labākajiem vārtsargiem Denijs
Romanovskis, viņam 802 balsis, Latvijas čempions basketbolā
1994. gadā dzimušajiem zēniem
Česlavs Mateikovičs (197), Eiropas vicečempions svara bumbu
celšanā A.Makuha (1413), Baltijas
un Latvijas čempions airēšanā garajās distancēs Gatis Pranks (48),
1. vietas ieguvējs Latvijas Triāla
čempionāta 1. posmā moto klasē
Kaspars Vērnieks (226).
5. jūlijā sāksies balsojums, lai
noskaidrotu jūnija populārāko
sportistu. Tam, kuri sportisti tiks
izvirzīti šim balsojumam, sekojiet
līdzi portālā www.jelgavasvestnesis.lv.

Lai Jāņu nakts gaišums pavada jūs visa
gada garumā! Līksmus Līgo svētkus vēl
jūsu «Jelgavas Vēstnesis».
Nākamais «Jelgavas Vēstneša» numurs iznāks 1. jūlijā.
Aktuālajai informācijai sekojiet līdzi portālā
www.jelgavasvestnesis.lv.
Aģentūras «Zemgales INFO» darba laiks nākamnedēļ: 21.,
22. jūnijs – darba diena; 23., 24., 25. jūnijs – brīvdiena.
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Dzīvojamā fonda renovācija pie pašreizējā atbalsta
dzīvokļu īpašniekiem nav izdevīga
Jelgavas pilsētas domes deputāts un būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma
vadīšanas maģistrs Sergejs
Ņevoļskis:
«2007. gada decembrī Jelgavā
tika pabeigta daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 4. līnijā 1 renovācija.
Mājas apsaimniekotājs SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) pierunāja dzīvokļu īpašniekus veikt ilgtermiņa investīcijas
savā namā, piedāvājot: finanšu
līdzekļu dāvanu 40 procentu apmērā no kopējām investīcijām;
izdevīgo kredītu uz 15 gadiem; pilnīgi nosiltināt mājas fasādi, jumta
stāva pārsegumu, mājas pamatus;
izremontēt kāpņu telpas; nomainīt
vecos logus pret jauniem; pārbūvēt
viencaurules apkures sistēmu uz
divcauruļu un aprīkot katru dzīvokli ar siltumenerģijas uzskaites
mēraparātiem, lai katrs varētu
norēķināties par siltumenerģiju
pēc faktiski patērētā apjoma.
2009. gada 28. jūlijā no 4.
līnijas 1 dzīvokļu īpašniekiem
saņēmu sūdzību par veiktajiem renovācijas darbiem, šo
iesniegumu parakstīja 14 no
24 mājas dzīvokļu īpašniekiem.
Savā iesniegumā viņi izteica
neapmierinātību par veiktajiem
renovācijas darbiem, apmaksas
nosacījumiem un termiņu.
Šobrīd mājas apsaimniekotājs
JNĪP apgalvo, ka mājas renovācijas procesā ir sasniegta siltumenerģijas ekonomija 59,58 procentu
apmērā. Pieņemot šo rādītāju par
objektīvu, veikšu mājas renovācijā
ieguldīto investīciju atmaksāšanās perioda aprēķinu. Dzīvokļu
īpašnieku kredītsaistības, kuras
viņi uzņēmušies uz 15 gadiem, ir
ilgtermiņa investīciju projekts, kuram pēc noteikta perioda jāatmaksājas un jānes materiāli ieguvumi
īpašniekiem.

Renovācijas darbi tika pabeigti
2007. gada decembrī, kad apkures
sezona jau bija uzsākta, līdz ar to,
lai objektīvi noskaidrotu siltumenerģijas ietaupījumu, analīzei
bija nepieciešami dati par pilnu
apkures sezonu. Lai redzētu mājas
renovācijas un siltumenerģijas
ietaupījuma efektu, izmantosim
2008. gada datus, kuri apkopoti
Zemgales reģionālās Enerģētikas
aģentūras mājas lapā www.zrea.
lv, – 2008. gada apkures sezonā
māja ir patērējusi 84,40 MW/h
siltumenerģijas. Ņemot vērā oficiāli definēto siltumenerģijas ietaupījumu 59,58 procentu apmērā,
matemātiski var sarēķināt:
59,58% – 84,40 MW/h
100% – x MW/h
x=100%*84,40 MW/h/59,58%=
141,66 MW/h.
Tātad pirms renovācijas māja
vidēji patērēja 141,66 MW/h siltumenerģijas apkures sezonas
laikā. Lai saprastu ietaupījumu,
ir nepieciešams atņemt no kopējā
mājas siltumenerģijas patēriņa
141,66 MW/h 2008. gada apkures
sezonas rezultātu 84,40 MW/h:
141,66 MW/h – 84,40 MW/h=
57,26 MW/h.
Tātad vienas apkures sezonas
laikā māja ietaupa 57,26 MW/h
siltumenerģijas.
Lai realizētu mājas renovācijas projektu, tika ņemts kredīts
125 753,24 latu apmērā uz 15
gadiem Latvijas Hipotēku un
zemes bankā. Kredīta atmaksas
termiņš – 2022. gada septembris.
Piecpadsmit gadu laikā māja,
pēc oficiāli apstiprinātiem datiem, ietaupīs:
57,26 MW/h*15=858,90 MW/h.
Lai aprēķinātu veikto investīciju atmaksāšanās periodu,
izmantošu optimistisku un pesimistisku siltumenerģijas tarifa
izmaiņu modeli.

Optimistiskais siltumenerģijas – 125 753,24 latus – uz gada laikā šo palīdzību ar
ietaupīto: 125 753,24 LVL/4008,20 dzīvojamā fonda
tarifa aprēķins
Šobrīd SIA «Fortum Jelgava»
siltumenerģiju realizē par 38,94
latiem, ieskaitot PVN 10 procenti par vienu MW/h. Rēķinot
pēc spēkā esošajām cenām, var
redzēt, ka:
57,26 MW/h*38,94 LVL=2229,70
LVL – siltumenerģijas ietaupījums
viena gada laikā;
858,90 MW/h*38,94 LVL=33
445,57 LVL – siltumenerģijas ietaupījums 15 gadu laikā.
Tātad 15 gadu laikā māja ietaupīs 33 445,57 latus.
Sadalot mājā investēto summu
– 125 753,24 latus – uz viena gada
ietaupīto summu, var redzēt, pēc
cik ilga laika perioda dzīvokļu īpašnieku investētie naudas līdzekļi
atmaksāsies:
125 753,24 LVL/2229,70 LVL
=56. Tātad investīciju atmaksas
periods ir 56 gadi.
Turklāt šajā aprēķinā nav ņemti
vērā procenti par izsniegto kredītu.
Ja pieņem, ka banka ir izsniegusi
kredītu ar likmi 9 procenti gadā,
tad kopā ar procentiem aizdevuma
summa var sasniegt 180 000 latus
un investīciju atmaksāšanās periods pagarināsies līdz 81 gadam:
180 000 LVL/2229,70 LVL=80,7
gadi.

Pesimistiskais siltumenerģijas
tarifa aprēķins

Ja pieņem, ka SIA «Fortum
Jelgava» realizēs siltumenerģiju
par 70 latiem, ieskaitot PVN 10
procenti par vienu MW/h, konstatējam, ka:
57,26 MW/h*70 LVL=4008,20
LVL – siltumenerģijas ietaupījums
viena gada laikā;
858,90 MW/h*70 LVL=60 123
LVL – siltumenerģijas ietaupījums
15 gadu laikā. Tātad 15 gadu laikā
māja ietaupīs 60 123 latus.
Sadalot mājā investēto summu

LVL=31, investīciju atmaksāšanās periods ir 31 gads. Pieskaitot
bankas deviņus procentus par izsniegto kredītu, investīciju atmaksāšanās periods pagarināsies līdz
45 gadiem: 180 000 LVL/4008,20
LVL=44,9 gadi.
Objektīvi izvērtējot situāciju,
var secināt, ka dzīvojamās mājas
4. līnijā 1 dzīvokļu īpašniekiem
būtu izdevīgāk neveikt renovācijas
darbus, neiesaistīties ilgtermiņa
kredītsaistībās un maksāt par siltumenerģiju tikai apkures sezonas
laikā, nevis visu gadu, atmaksājot
kredītu, kā tas notiek šobrīd.

Valsts atbalsta instrumenti
mājokļu renovācijā

Klimata pārmaiņu finanšu instruments ir Latvijas Republikas
valsts budžeta programma. Atbilstoši Ministru kabineta 2009.
gada 19. janvāra sēdes protokola
Nr.4 58.§ 5.1. apakšpunktam
ir izstrādāts Ministru kabineta
noteikumu projekts «Klimata
pārmaiņu finanšu instrumenta
finansēto projektu atklātais
konkurss «Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisijas
samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības
iestāžu ēkās»». Projekta pieejamais finansējums ir 10 225 798
lati. Maksimāli pieļaujamais finanšu instrumenta finansējuma
apmērs ir 85 procenti no kopējās
projekta atlīdzināmo izmaksu
summas. Pārējās izmaksas sedz
projekta iesnieguma iesniedzējs,
kurš noslēdzis līgumu ar Vides
ministriju.
Analizējot šo programmu,
secināms, ka valsts, sniedzot
finanšu palīdzību sava nekustamā īpašuma fonda renovācijai, paredz līdzfinansējumu 85
procentu apmērā. Salīdzinot

finanšu atbalstu
energoefektivitātes celšanai,
var redzēt, ka
tajos projektos
valsts atbalsts
sasniedz tikai 50
procentus no nepieciešamajiem
izdevumiem.
Dzīvojamos namos, kur 10 procentiem iedzīvotāju piešķirts
trūcīgās personas statuss,
šis atbalsts var
sasniegt 60 procentus. Latvijā
nepieciešams renovēt apmēram
30 tūkstošus
daudzdzīvokļu
namu. Latvijas
iedzīvotāju zemā
aktivitāte mājokļu energoefektivitātes celšanā ir saistīta ar
neizdevīgiem nosacījumiem.
Māju renovācija ar 50 – 60
procentu valsts līdzfinansējumu dzīvokļu īpašniekiem nav
izdevīga, jo iedzīvotāju investīcijas neatmaksāsies arī 15 gadu
laikā (vidējais kredīta termiņš
renovētajos projektos). Vidēji
uz siltumenerģijas ietaupīto
līdzekļu apjoms sāks pārsniegt
investētos līdzekļus tikai pēc
kredīta atmaksas.
Viens no aspektiem, kas padara renovāciju par neizdevīgu,
ir kredīta termiņš – jo garāks
šis laiks, jo ilgāks būs projekta atmaksāšanās periods.
Bet saīsināt šo periodu pie
pašreizējā finanšu atbalsta nav
iespējams, to neļauj izdarīt iedzīvotāju maksātspēja. Ņemot
vērā minēto, secināms, ka pie
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esošā līdzfinansējuma lieluma
dzīvojamā fonda renovācija
dzīvokļu īpašniekiem finansiāli
nav izdevīga. Tiem ir izdevīgāk
maksāt par lielu siltumenerģijas
patēriņu, komunikāciju avārijām un remontiem šodien, pēc
fakta, nevis 15 gadu laikā, tajā
skaitā arī vasarā veikt kredīta
maksājumus par paveiktajiem
darbiem. Ieguvums ir mazāks
par ieguldījumu, bet Ekonomikas ministrija šos skaitļus neafišē, jo ir jāpilda saistības, kuras
uzņēmusies, un kārtējo reizi
valdība to vēlas panākt uz iedzīvotāju rēķina. Es uzskatu, ka
tuvākajā laikā valdībai nāksies
izstrādāt jaunus līdzfinansēšanas instrumentus, paaugstinot
līdzfinansējuma apjomu līdz 70
– 85 procentiem. Tad arī dzīvokļu īpašnieki sāks renovēt savus
mājokļus masveidā.»

Šobrīd ir piemērotākais laiks veikt daudzdzīvokļu māju renovāciju

Biedrības «Zemgales reģio- misijas programmas «Inteliģennālā Enerģētikas aģentūra» ta enerģija Eiropai» atbalstu, un
direktors Mārtiņš Prīsis:
tās galvenais uzdevums ir sniegt
pilnvērtīgu informāciju ikvienam
«Jelgavas pilsētas dome sadar- Zemgales reģiona, tajā skaitā Jelbībā ar pilsētas apsaimniekotājiem gavas pilsētas, iedzīvotājam, par ēku
un citiem partneriem jau vairākus energoefektivitātes iespējām, proggadus aktīvi iesaistās daudzdzī- rammas plusiem un mīnusiem. Ar
vokļu māju renovācijas procesa Jelgavas domes atbalstu izstrādāti
veicināšanā. Līdz šim, pateicoties energoauditi un tehniskās apsekoVācijas Vides ministrijas atbalsta šanas atzinumi 76 daudzdzīvokļu
programmai, pilsētā realizēti divi dzīvojamām mājām. Šajā programrenovācijas projekti – 4. līnijā 1 un mā bija iespēja pieteikties lielākajai
Helmaņa ielā 3.
daļai pilsētas daudzdzīvokļu namu.
Būtisks solis mājokļu renovācijas Savukārt Jelgavas lielākie nekustaprocesa veicināšanā bija biedrības mā īpašuma apsaimniekotāji kopš
«Zemgales reģionālā Enerģētikas 2004. gada energoefektivitātes
aģentūra» (ZREA) izveide, kurā pasākumos ieguldījuši aptuveni 1,5
līdztekus Jelgavas pašvaldībai miljonus latu, veicot ēku gala sienu
iesaistījusies Jēkabpils, kā arī Baus- siltināšanu, logu nomaiņu koplietokas, Auces un Ozolnieku novada šanas telpās, apkures sistēmu renopašvaldības. Aģentūra izveidota vāciju, individuālo siltuma skaitītāju
2008. gada beigās ar Eiropas Ko- uzstādīšanu un citus darbus.

Diemžēl Ņevoļska kungs nav
izpratis daudzdzīvokļu māju renovācijas nozīmīgumu un dažādos
veidos iestājas par renovācijas projektu «iesaldēšanu» pilsētā. Turklāt,
veicot minētos aprēķinus, viņš nav
ņēmis vērā virkni būtisku nosacījumu, tādēļ tie ir nekorekti. Šādos
aprēķinos obligāti būtu jāiekļauj
tādas svarīgas komponentes kā
ikgadējie remontdarbi, kas netiks
veikti pirmajos gados; siltumenerģijas cenas pieaugums (vidēji pasaulē
tas ir 4 – 6 procenti katru gadu);
ekspluatācijas izmaksas; uzkrājuma
fonds pirmajiem gadiem; ēkas dabīgais nolietojums un ar to saistītās
izmaksas.
Jānorāda vēl uz dažām neprecizitātēm Ņevoļska kunga veiktajos
aprēķinos, proti, ZREA mājas lapā
ir ievietota tabula ar ēku, tajā skaitā
arī daudzdzīvokļu nama 4. līnijā 1,
siltumenerģijas patēriņu megavatstundās: 2006. gadā – 208,82 Mw/h,
2007. gadā – 173,4 Mw/h un 2008.
gadā – 84,4 Mw/h.
Renovācijas darbi ēkai 4. līnijā 1
tika pabeigti 2007. gada decembrī,
kad apkures sezona jau bijā uzsākta,
līdz ar to, lai noskaidrotu siltumenerģijas ietaupījumu, analīzei bija
nepieciešami dati par veselu apkures sezonu. Nav saprotams, kāpēc
aprēķinam tiek izmantoti šādi dati,
jo iepriekšējā pilnā sezona ir 2006.
gads ar siltumenerģijas patēriņu
208,82 Mw/h un kā salīdzinošo
rādītāju varam paņemt 2008. gada
sezonu ar patēriņu 84,4 Mw/h – tā ir
pirmā pilnā sezona pēc renovācijas

darbu veikšanas. Tādēļ pēc minētā
piemēra varam veikt aprēķinu par
ietaupīto siltumu:
208,82 Mw/h – 100%
84,4 Mw/h – x %
x=100%*84,40 MW/h/208,82%
=40,42%
100% – 40,42%=59,58%
Kā redzams, ietaupītais siltuma
daudzums ir tāds pats kā deputāta
viedoklī, tikai paņemts no nesaprotami izvēlētiem skaitļiem. Siltuma
ietaupījums ēkai ir 59,58 procenti,
kas pilnībā attaisno veiktos ieguldījumus.
Līdz ar to konkrētā ēka sezonas
laikā ietaupīs: 208,82 Mw/h–84,4
Mw/h=124,42 Mw/h, nevis 57,26
MW/h, kas būtiski maina arī atmaksāšanās perioda aprēķinu. Pat
pieņemot, ka vienīgais ieguvums
no renovācijas (kas tā noteikti
nav) ir ietaupītais siltumenerģijas
daudzums, maksimālais investīciju
atmaksāšanās periods ir 26, nevis
56 gadi. Savukārt piedāvātajā pesimistiskajā scenārijā atmaksāšanās
ilgums samazinās līdz 14 gadiem.
Par ēkas kopējām izmaksām
– kā jau minēts, darbi 4. līnijā 1
tika veikti 2007. gadā, būvniecības
«buma» laikā, par salīdzinoši augstām izmaksām (kopējās izmaksas
iedzīvotājiem – 125 753,24 lati
(mājas kvadratūra – 1480 m2, viena m2 izmaksas – 84,97 lati)). Šajā
laikā bija visai grūti prognozēt, ka
pēc dažiem gadiem būvniecības
izmaksas būtiski samazināsies. Pēc
Ekonomikas ministrijas datiem, šobrīd vidējās kvadrātmetra izmaksas

Latvijā projektos, kas pretendē uz
ES atbalstu ar kompleksu renovāciju, ir 50 – 70 lati, no kuriem pusi
sedz ES (maksimālās izmaksas – 35
Ls/m2). Tāpat deputāta viedoklī
nepareizi norādīts bankas procentu
maksājums konkrētajai ēkai – 9
procentu vietā jābūt 6,22. Līdz ar
to arī aprēķinātās bankas procentu
likmes ir neprecīzas.
Rezumējot vēlreiz uzsvēršu,
kādēļ daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku renovācijas darbus šobrīd
veikt ir izdevīgi: ir pieejams ES
atbalsts 50 – 60 procentu apmērā
(šis atbalsts netiks palielināts un tas
ir ierobežots – šobrīd tam atvēlēti
44 miljoni latu, no kuriem apgūta
aptuveni ceturtā daļa. Jārēķinās,
ka pēc šīs programmas beigām
pieejamais līdzfinansējuma apjoms
varētu samazināties vai tas vispār
nebūs pieejams, tāpēc iedzīvotājiem
renovācijas darbi būs pilnībā jāfinansē no pašu līdzekļiem); pašlaik
ir salīdzinoši zemas būvniecības
izmaksas; veicot kompleksus renovācijas darbus, ievērojami tiek
paildzināts ēkas mūžs; izmaksas
par kredīta maksājumu pret ietaupītajām siltumenerģijas izmaksām
ir praktiski vienādas; nopietni
nekustamā īpašuma apsaimniekotāji nāk pretī iedzīvotājiem,
uzņemoties visas kredītsaistības,
tādējādi iedzīvotāju dzīvokļi netiek
ne ieķīlāti, ne apgrūtināti un tos
var pārdot kaut nākamajā dienā
pēc renovācijas darbu veikšanas;
Latvijā, tajā skaitā arī Zemgales reģionā un Jelgavas pilsētā, ir daudz

veiksmīgu piemēru daudzdzīvokļu
ēku renovācijai; ievērojami palielinās gan ēkas kopējā, gan katra
dzīvokļa individuālā vērtība; ZREA
gan Zemgales, gan Jelgavas iedzīvotājiem sniedz bezmaksas konsultācijas par energoefektivitātes
pasākumiem. Papildu informāciju
par daudzdzīvokļu māju renovāciju
var iegūt mājas lapā: www.zrea.
lv vai aģentūras birojā Pulkveža
Brieža ielā 26, iepriekš piesakoties
pa tālruni 63080205.
Jāuzsver, ka lēmumu par mājas
renovāciju pieņem paši dzīvokļu
īpašnieki un tikai viņu kompetencē ir izlemt – piedalīties atbalsta
programmā un sakārtot savu
daudzdzīvokļu māju vai arī atstāt
to novārtā un samierināties ar
nenovēršamo.»
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Nakts patversme mēnesi slēgta
 Sintija Čepanone

No 1. jūlija Nakts patversme klientus neuzņems
– tā pirmo reizi kopš
izveidošanas mēnesi būs
slēgta, un iestādes direktors Artis Āns norāda, ka
šajā laikā atvaļinājumā
dosies arī visi patversmes darbinieki.
«Par šādu soli pirmām kārtām
izšķīrāmies budžeta taupības nolūkos, taču ceru, ka daudziem mūsu
klientiem tas ļaus izvērtēt savu ieradumu ik vakaru ceļu mērot uz patversmi un sasparoties, lai atrastu
darbu un arī pastāvīgu mājvietu,»
stāsta A.Āns, norādot, ka iepriekš
patversme strādājusi visu gadu
bez pārtraukuma, tādēļ lēmums
uz mēnesi pārtraukt darbu savā
ziņā būs kā eksperiments, lai pār-

liecinātos, kā šāda sistēma darbojas.
Ja šī pieredze izrādīsies veiksmīga,
līdzīgi, visticamāk, varētu rīkoties
arī turpmākajās vasarās.
Nakts patversme darbu plāno
atsākt 1. augustā. «Pieredze apliecinājusi, ka vasaras sezonā mūsu
pakalpojumus izmanto par vidēji
40 procentiem mazāk klientu nekā
ziemā. Klientu skaits pakāpeniski
saruka, iestājoties pavasarim, – ja
ziemā naktī uzņēmām ap 40 klientu, tad pašlaik tie ir 25 – 27 cilvēki,»
stāsta A.Āns, šo tendenci skaidrojot
ar sezonas darbu sākšanos. Piemēram, pašlaik daļa klientu strādā pie
saimniekiem, ravē, lasa zemenes.
Pēdējā laikā klientu skaits Nakts
patversmē kļuvis lielāks, turklāt
pērn, salīdzinot ar šo gadu, bija
daudz pirmreizējo klientu. No gada
sākuma līdz šim brīdim naktsmājas patversmē nodrošinātas 105
cilvēkiem.

Lielupes krasts kļūst
pievilcīgāks
(No 1.lpp.)
Dz.Staša atgādina, ka Lielupes
labā krasta sakārtošana norit
Cukura rūpniecības restrukturizācijas programmas gaitā un primāri
līdzekļi paredzēti Lielupes gultnes
tīrīšanai agrākās Jelgavas Cukurfabrikas notekūdeņu izplūdes vietā
un aizsargdambja izbūvei.
Visus darbus Lielupes labajā
krastā plānots pabeigt līdz 29.
oktobrim – līdz tam laikam jābūt
nobruģētiem un apgaismotiem
celiņiem, iesētam zālienam, iedēstītiem kokiem un izveidotiem
apstādījumiem, un viens no atpūtniekiem saistošākajiem objektiem
solās būt savulaik RAF masīvam
izbūvētais ūdens ņemšanas rezervuārs. «Tas būvēts pamatīgs, un

būtu nepieciešami ļoti lieli līdzekļi,
lai šo tvertni demontētu, tādēļ
rasta alternatīva – tā aizbērta, un
jau drīzumā virs rezervuāra tiks
veidoti apstādījumi un kāpnītes, lai
atpūtnieki varētu baudīt ainavu no
paaugstinājuma, kas jūras līmeni
pārsniegs sešus metrus,» stāsta
Dz.Staša.
Jāatgādina, ka būvdarbi notiek
projekta «Lielupes gultnes tīrīšana
un Lielupes labā krasta aizsargdambja posmā no dzelzceļa tilta
līdz Rīgas ielai atjaunošana» gaitā
un tos veic konsorcijs «Koger un
partneri», piesaistot apakšuzņēmējus. Projektu finansē Eiropas
Lauksaimniecības garantiju fonds,
un šos līdzekļus citiem mērķiem
izmantot nedrīkstēja.

Aktualizē vides pieejamību
 Sintija Čepanone

«Līdz šim lielāku uzmanību esam pievērsuši trūkumiem, taču šoreiz uz
vides pieejamības jautājumiem paraugāmies no
cita aspekta, akcentējot
pozitīvo pieredzi un apbalvojot tos sabiedriskos
objektus, kuros ieguldīts
laiks un līdzekļi, lai vide
kļūtu draudzīgāka tiem
cilvēkiem, kuriem pārvietošanās sagādā grūtības,» par vides pieejamības aptaujas anketu
teic Jelgavas Sabiedrības
integrācijas biroja (SIB)
vadītāja Rita Vectirāne.
Līdz 28. jūnijam SIB, Sociālo
lietu pārvaldē un pašvaldības Informācijas aģentūrā pieejama vides
monitoringa aptauja, un ikviens
jelgavnieks, kam vides pieejamības
jautājumi dažādu apstākļu dēļ ir aktuāli, aicināts paust savu viedokli,
norādot, viņuprāt, pieejamākos

objektus pilsētā. «Anketu aicināti aizpildīt kā cilvēki ar kustību
traucējumiem, redzes invalīdi, tā
arī jaunās māmiņas un pensionāri
– iedzīvotāji, kuri objektīvi var novērtēt sabiedrisko ēku, iestāžu un
uzņēmumu vides draudzīgumu,» tā
R.Vectirāne, akcentējot, ka savu viedokli var izteikt arī brīvā formā.
Iedzīvotāju aptauja noslēgsies
28. jūnijā. «Galvenokārt akcentēsim tās sabiedriskās iestādes,
kurās šīs problēmas risināšana
bijusi pašu iniciatīva. Viena lieta
ir nesen uzbūvētās un atjaunotās
ēkas, kur jau sākotnēji domāts par
vides pieejamību, piemēram, pēc
projekta izbūvētas uzbrauktuves,
taču pavisam kas cits ir vecās
ēkas, kuru būvniecības laikā par
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
netika padomāts. Taču pilsētā ir
daudz objektu, kur tieši pēdējos
gados vides pieejamība ir būtiski
uzlabojusies un īpašnieki uzmanību
pievērsuši tam, lai, piemēram, uzbrauktuve ne tikai tiktu izbūvēta,
bet arī būtu ērta lietotājiem,» stāsta
SIB vadītāja.
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«Silvā» stažējas
studenti no Francijas

 Ritma Gaidamoviča

Pagājušajā nedēļā Jelgavas Amatu vidusskolā ieradušies divi
apmaiņas studenti no
Santos Dumona liceja
Francijā. Jau šonedēļ
viņi sākuši mēnesi ilgu
praksi Jelgavas ēdināšanas uzņēmumā
«Silva».
Amatu vidusskolas direktore
Edīte Bišere stāsta, ka sadarbība ar Santos Dumona liceju
izveidojusies jau pērn. «Tā ir
mūsu vieslektora Bruno Šaperona skola, ar kuru izveidojusies
ļoti laba draudzība. Tajā pieredzes apmaiņā jau bijuši vairāki
mūsu pedagogi un bērni, arī
tās audzēkņi bijuši pie mums.
Sadarbību turpinot, pagājušajā
nedēļā Jelgavā ieradās Džulians
Siohans un Tadijs Knezevics,
kuri tieši mūsu pilsētā vēlas
iziet praksi,» stāsta direktore.
Pagājušajā nedēļā puiši piedalījušies mācībās un praktiskajās
nodarbībās Amatu vidusskolā,
bet šonedēļ jau sākuši darbu
bistro «Silva».
Gan Džulians, gan Tadijs atzīst, ka par prakses vietu Jelgavu izvēlējušies, jo grib iepazīties

ar mūsu virtuves noslēpumiem,
kā arī uzlabot savas angļu valodas zināšanas. «Ceram, ka
mums izdosies ne tikai iemācīties Latvijas pavāru gudrības,
bet arī sniegt kaut ko no sevis.
Mēs pat esam paņēmuši līdzi
vairākas recepšu grāmatas un
apsvēruši, ko netradicionālu
varētu pagatavot – lai tas būtu
interesanti un garšīgi,» teic
Tadijs. Džulians vien piebilst,
ka labprāt pagatavotu kādu
mērci un konditoriem atklātu
vairākas cepšanas tehnikas, kas
ir specifiskas Francijā.
Puišiem jau aizritējušas pirmās darba dienas. «Jāteic, ka
tajās mēs vairāk darījām tās
lietas, ko mums lika, taču ļoti
ceram, ka arī paši varēsim kaut
ko dot no sevis,» tā Tadijs. Jaunieši atzīst, ka viņi daudz ko jau
iemācījušies Amatu vidusskolas
virtuvēs. «Piemēram, tehniskās
iemaņas. Esam novērojuši, ka
te vairākas lietas dara vienkāršāk nekā Francijā. Augstu
novērtējam to, ka jūs produktus
izmantojat pilnībā, piemēram,
pagājušajā nedēļā taisījām burkānu dimantus un pāri palikušās burkānu daļas izmantojām
biezzupas pagatavošanai. Pie
mums šos burkānu atlikumus
vienkārši izmestu. O, bet no

Francijas
studentiem
Džulianam
Siohanam
(no kreisās)
un Tadijam
Knezevicam
jau aizritējušas
pirmās darba
dienas ēdināšanas uzņēmumā
«Silva». Puiši
cer, ka drīzumā
paši varēs pagatavot kādu
gardu «franču
brīnumu» jelgavniekiem.
Foto: Ivars Veiliņš
tiem tiešām var pagatavot gardu zupu, turklāt tas ir daudz
ekonomiskāk. Interesanti mums
šķiet tas, ka jūsu audzēkņi paši
pērk pārtiku un no tās gatavo,
pēc tam pagatavoto arī paši var
apēst vai nest uz mājām. Mums
visus produktus piegādā, tāpēc
nedrīkstam neko ēst, citādi...»
stāsta Tadijs. Jau tagad puiši izteikuši vēlmi, ka labprāt «Silvā»
gatavotu saldos ēdienus klientu
acu priekšā.
Uzņēmuma «Silva» vadītāja
Sandra Blūmane stāsta, ka
praktikanti viņas vadītajā uzņēmumā nav nekas jauns, taču
pirmo reizi tie ir studenti no
ārzemēm. «Domāju, ka būs interesanti gan mums, gan viņiem.
Skatīsimies, cik puiši zinoši un
spējīgi, varbūt varēs ieraudzīt
ko jaunu arī mūsu ēdienkartē.
Esam nolēmuši, ka viņi ikdienā
strādās kopā ar mūsu pavāriem
un konditorejā, kā arī banketos,
ja būs tāda nepieciešamība. Tas
ir izaicinājums, un ceru, ka ne
mums, ne studentiem nenāksies vilties. Jāatzīst, ka pēdējos
gados praktikantu līmenis ir
krietni audzis un patīkami sadarboties ar šādiem jaunajiem
speciālistiem,» tā S.Blūmane.
Puiši Jelgavā bistro «Silva»
strādās līdz jūlija vidum.

Kā skanēs tornis?
(No 1.lpp.)
Aptaujas rezultātus apkopos un
izvērtēs, pieņemot lēmumu par
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa
zvanu skaņām. «Šis pulkstenis
kļūs par vienu no mūsu pilsētas
simboliem, un tieši jelgavnieki būs
tie, kuri pulksteņa zvana skaņas
dzirdēs ikdienā, tādēļ vēlamies
uzklausīt arī viņu viedokli,» tā
projekta vadītāja.
Lai piedalītos aptaujā, iedzīvotājiem jāatbild uz četriem jautājumiem: cikos būtu jāskan
zvanu skaņām; cik reizes pilnās
stundās tām būtu jāskan; cikos

jāatskaņo zvanu melodija, kā arī
kādu melodiju izvēlēties. Plānots,
ka melodija skanēs ne ilgāk kā
minūti. Kopumā tiek piedāvātas
deviņu melodiju mākslinieciskās
apdares jeb aranžējumi – «Stāvēju,
dziedāju», «Strauja, strauja upe
tecēj’», «Caur sidraba birzi gāju»,
«Kur tu skriesi, vanadziņi», «Āvu,
āvu baltas kājas», «Nāc nākdama
vasariņa», «Div’ pļaviņas es nopļāvu», «Pūt, vējiņi», kā arī «Nāk
rudens apgleznot Latviju» –, un
iedzīvotāji aptaujā var atzīmēt
vairākus variantus. Taču, ja kāda
cita melodija šķiet piemērotāka

torņa pulkstenim, var ierosināt
arī savu variantu.
Plānots, ka Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī pulkstenis
pastāvīgi skanēt sāks rudens
pusē līdz ar torņa rekonstrukcijas
pabeigšanu, taču pirms tam zvanu
skaņas tiks izmēģinātas, lai rastu
optimālāko skaļumu un «noslīpētu» skanējumu.
Anketu iespējams aizpildīt elektroniski pašvaldības mājas lapā
www.jelgava.lv, kā arī klātienē –
pašvaldības Informācijas aģentūrā
(Lielā iela 11, tālrunis 63005522,
63005537).

Novērtē sakoptākos objektus

JNĪP savā 12. jubilejā bērniem dāvina «Ērkšķrozīti»

 Ritma Gaidamoviča

Vakar Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centra mazākie audzēkņi saņēmuši dāvanu
no Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes
(JNĪP) darbiniekiem – Valsts leļļu teātra izrādi «Ērkšķrozīte». Proti, JNĪP atzīmē savu 12.
dzimšanas dienu un savos svētkos dāvanu
sarūpējusi bērnunama bērniem. Turklāt
rūpes par bērniem JNĪP jau uzņēmusies
iepriekš, dāvinot trenažierus. «Uzņēmums
sagatavojis patiesi jauku pārsteigumu. Patīkami, ka bērnus atceras ne tikai Ziemassvētkos,» teic centra direktores vietniece Ina
Ivanova. Savukārt JNĪP valdes loceklis Juris
Vidžis piebilst, ka izrādi bērniem dāvina visi iestādes darbinieki – lai izrāde notiktu,
tika vākti ziedojumi, un kopumā šim mērķim savākti 300 lati. «Ir gandarījums, ka bērni
priecājas par mūsu sarūpēto dāvanu, un šo tradīciju – iepriecināt mazos – mēs varētu
turpināt arī nākotnē,» tā J.Vidžis.
Foto: Ivars Veiliņš

Noslēgusies pieteikšanās konkursam «Sakoptākais pilsētvides
objekts», un tam pieteikti vairāk
nekā 20 objekti. Žūrijas komisija
šajās dienās sākusi to izvērtēšanu,
lai Zāļu tirgū, 23. jūnijā, pulksten 12
uzteiktu čaklākos saimniekus.
Jelgavas pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta atzīst
– pieteikto vidū parādījušies jauni
objekti – vairākas lodžijas un balkoni, kuri konkursā startēs pirmo
reizi. Protams, ir arī tādi, kurus
jelgavnieki novērtē gadu no gada.
«Arvien vairāk daudzstāvu māju

pagalmi kļūst sakoptāki. Sētnieki
centīgi strādājuši, un tas ir apsveicami, jo rodas patīkams kopējais
iespaids,» tā L.Klismeta.
Vērtēšanai pieteikti septiņi balkoni, no tiem seši pirmo reizi,
astoņas privātmājas, piecas iestādes
un vairāku daudzdzīvokļu māju pagalmi. Ir arī tādi pilsētvides objekti,
kuri varētu startēt gan sakoptāko
privātmāju, gan interesantāko žogu
risinājumu kategorijā. Jāpiebilst,
ka žūrijas komisija, apbraukājot
pilsētu, papildus izvēlas arī citus
objektus, kas gaumīgi iekļaujas
pilsētvidē un var pretendēt uz
sakoptākā titulu.

Īsi
 Jelgavas pašvaldības preses sekretāre Līga Klismeta informē – ņemot
vērā darba dienas, 25. jūnija,
pārcelšanu uz 19. jūniju, Jelgavas
pilsētas pašvaldības Informācijas
aģentūra sestdien, 19. jūnijā,
strādās no pulksten 8 līdz 12.
Bet pirmssvētku dienā, 22. jūnijā,
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas darba laiks noteikts līdz
pulksten 16. Saīsināta darba diena
22. jūnijā būs arī pašvaldības iestādēs
un aģentūrās.
 Jelgavas Autobusu parks (JAP)
informē, ka svētkos paredzētas izmaiņas autobusu kustības grafikā.
Līgo dienā, 23. jūnijā, Jelgavas pilsētas sabiedriskais transports kursēs
pēc sestdienas kustības saraksta, bet
Jāņu dienā, 24. jūnijā, un 25. jūnijā
– pēc svētdienas kustības saraksta.
Izmaiņas 23., 24. un 25. jūnijā skars
arī reģionālos starppilsētu nozīmes
maršrutus. Ar izmaiņām un autobusu
kustības grafiku iespējams iepazīties
JAP mājas lapā: www.jap.lv.
 Tradicionāli Līgo nedēļā nometne «Lediņi» ir slēgta, taču šoreiz
«Junda» mazajiem jelgavniekiem
dienu pirms Līgo, 22. jūnijā, piedāvā vēl nebijušu akciju – Jāņu ielīgošanu. «Ņemot vērā, ka 22. jūnijs
daudziem vecākiem ir darba diena,
viņu atvases aicinām pie mums. Lai
radītu īpašu svētku gaisotni, esam
nolēmuši sarīkot Jāņu ielīgošanu. Šī
būs lieliska iespēja bērniem iepazīties
ar to, kā tad īsti jāsvin Jāņi, kas jādara
Līgo naktī un kādi ir ar šiem svētkiem
saistīti ticējumi. Mēs pīsim vainagus,
iesim rotaļās, dziedāsim Līgo un Jāņu
dziesmas, kursim ugunskuru, cepsim
desiņas,» stāsta «Jundas» direktores
vietniece Inga Jansone. Protams, arī
šajā dienā tiks organizētas radošās
darbnīcas, atrakcijas piedzīvojumu
trasēs, šūpošanās, ja būs silts laiks,
arī peldēšanās, tāpēc bērniem būs nepieciešami peldpiederumi. I.Jansone
norāda, ka bērni divas reizes dienā
saņems arī siltu maltīti – pusdienas un
launagu. Akcija vienam bērnam maksā piecus latus. Lai tajā piedalītos, 22.
jūnija rītā pirms pulksten 9 jāierodas
«Jundā» Pasta ielā 32, jāpiesaka savs
bērns un jāsamaksā dalības maksa. Izbraukšana uz «Lediņiem» ar autobusu
pulksten 9, bet atgriešanās «Jundā»
Pasta ielā – pulksten 18.
 Baznīcēku atjaunošanas fonds
šo sestdien un svētdien, 19. un 20.
jūnijā, rīko akciju «Atvērto baznīcu dienas 2010». Tajās piedalās
arī Svētā Jāņa baznīca, kura šajās
dienās durvis vērs ikvienam apmeklētājam un piedāvās arī divus skanīgus
koncertus. «Vēlamies, lai jelgavnieki
baznīcā ienāk ne tikai uz dievkalpojumiem, bet arī citos laikos,» tā baznīcas pārstāve Biruta Ribaka. Sestdien
baznīca būs atvērta no pulksten 10
līdz 20. Bet pulksten 16 ikviens Jāņa
baznīcā aicināts uz Jelgavas 4. vidusskolas kora «Spīgo» koncertu. Tajā
koristes izdziedās Skolēnu dziesmu
un deju svētku repertuāru. Savukārt
20. jūnijā baznīca atvērta no pulksten
9 līdz 20, bet pulksten 13 ikviens
gaidīts uz Jelgavas Svētās Vienības
draudzes kora koncertu – diriģente
Gundega Dūda-Tooma, oboju spēlēs
Indris Egle. Jāpiebilst, ka šajā dienā
pulksten 10 baznīcā arī dievkalpojums, kuru vadīs draudzes mācītājs
Ralfs Kokins. Ieeja koncertos – pret
ziedojumiem.

Ritma Gaidamoviča

Lūgums atsaukties.
Jelgavas pilsētas dome aicina
Harda Jezdovska (dzimis 1972.
gada 23. oktobrī, miris 2010. gada
24. maijā) piederīgos pieteikties
Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
11, 110. kabinetā (kontakttālruņi
63005523 vai 63005470), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publicēšanas dienas, lai vienotos par rīcību
ar Harda Jezdovska īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem
un mantām. Ja minētajā termiņā
personas piederīgie nepieteiksies,
mantas tiks iznīcinātas.
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Izdegušos šķūnīšus Stacijas ielā nojauks
Kāda jelgavniece «Jelgavas Vēstnesī» vērsās, lai noskaidrotu, kad
beidzot tiks sakārtoti pirms kāda
laika nodegušie šķūnīši Stacijas
ielā. «Dzīvoju netālu no tiem, un
skats, kas paveras, nav no tiem patīkamākajiem. Jau pirms ugunsgrēka
tie vairāk līdzinājās graustiem, bet
tagad ir vēl trakāk – tie daļēji ir izdeguši, un pelni, tiklīdz uzpūš stiprāks
vējš, tiek iznēsāti pa tuvējo apkārtni
un iepūsti acīs,» sašutusi par šķūnīšu
īpašnieka bezdarbību ir kundze. Viņa
vēlas noskaidrot, kāpēc nekas netiek
darīts, lai sakārtotu šo īpašumu.
«Pašlaik tiek risināts jautājums,
lai šo teritoriju jau tuvākajā laikā
varētu sakopt, šķūnīšus nojaucot.
Iepriekš tas nebija iespējams, jo pēc
ugunsnelaimes, ņemot vērā, ka īpašums ir apdrošināts, bija nepieciešams sazināties ar apdrošinātājiem,
lai viņi par konkrēto faktu sastādītu
atzinumu,» stāsta šķūnīšu Stacijas
ielā viens no īpašniekiem, norādot, ka izdegušos šķūnīšus plānots
nojaukt, tāpēc tas tiek saskaņots

Foto: Ivars Veiliņš
Tiklīdz būs saņemta atļauja no Būvvaldes un panākta vienošanās starp izdegušo šķūnīšu saimniekiem par to demontāžu, īpašums tiks sakārtots.
Būvvaldē. «Jāņem vērā, ka daļa šķūnīšu pieder citam īpašniekam, tādēļ
līdztekus formalitāšu nokārtošanai
jāsazinās arī ar otru saimnieku,
lai panāktu vienošanos par kopīgā
īpašuma demontāžu,» tā īpašnieks,

iedzīvotājiem atvainojoties par
sagādātajām neērtībām un solot,
tiklīdz tas būs iespējams, teritoriju
sakārtot.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Stāvlaukumu pie dzelzceļa stacijas
plānots izbūvēt jūlijā
«Ar laikraksta starpniecību vēlos
noskaidrot, kad beidzot tiks ierīkots
stāvlaukums pie dzelzceļa stacijas.
Avīzes marta numurā bija rakstīts, ka
«stāvlaukums tiks ierīkots pēc sniega
nokušanas, kad uz asfalta būs iespējams iezīmēt stāvvietu marķējumu».
Nu jau sniegs krietnu laiku kā nokusis,
taču pārmaiņu – nekādu,» «Jelgavas
Vēstnesim» raksta Inta, atgādinot,
ka pie teritorijas, kur plānots ierīkot
stāvlaukumu, joprojām ir ceļa zīme

un pašlaik tā tiek saskaņota ar zemes
īpašniekiem. Tieši šo formalitāšu dēļ
plānotie darbi aizkavējušies. «Satiksmi
regulējošās ceļa zīmes ir uzstādītas,
taču aizliegtas, kamēr stāvlaukums
nav ierīkots un nodots lietošanai,»
norāda M.Mielavs, piebilstot, ka lauKā norāda pašvaldības aģentūras kuma sakārtošanas darbus plānots
«Pilsētsaimniecība» ielu ekspluatācijas uzsākt jūlijā, tiklīdz būs saņemti visi
inženieris Māris Mielavs, stāvlauku- nepieciešamie saskaņojumi.
mam dzelzceļa teritorijā jau ir izstrādāta satiksmes organizēšanas shēma
Sagatavoja Sintija Čepanone
«Iebraukt aizliegts». «Domāju, šis
jautājums uztrauc daudzus vilciena pasažierus, kas katru dienu izmanto savu
personīgo transportlīdzekli, lai nokļūtu
līdz stacijai. Lūdzu, rodiet iespēju šo
jautājumu atrisināt,» tā lasītāja.

Neizrakstīt pacientu, kurš atveseļojies,
nav slimnīcas interesēs
«Pirms kāda laika biju spiests
izsaukt «ātros», jo kļuva slikti ar
sirdi. Mediķi pierunāja braukt uz
slimnīcu. Ņemot vērā, ka par savu
veselību biju noraizējies, to arī darīju. Pagulēju slimnīcā un, kad jau
jutos labi, ceturtdienā man solīja, ka
nākamajā dienā izrakstīs – vēl tikai
nepieciešamas dažas pārbaudes. Visas ārsta noteiktās pārbaudes veicu,
kā nākas, un piektdienā, kā solīts,
gaidīju, kad ārsts mani izrakstīs,»
«Jelgavas Vēstnesim» stāsta Maksims. Taču, kad kungs painteresējies,
cikos viņu izrakstīs, slimnīcā atbildēts, ka visi ārsti jau devušies mājās,
tāpēc pacientu izrakstīt varēs tikai
pirmdienā. «Neko darīt – protams,
nogulēju slimnīcā visu piektdienu,
sestdienu, svētdienu, kaut arī nekādas manipulācijas šajās dienās
man netika veiktas, taču apzinājos,
ka vienalga man par šīm dienām
vajadzēs maksāt. Pirmdienā mani
tomēr izrakstīja, turklāt ne vārda
neminēja par to, ka būtu jāmaksā par
slimnīcā pavadīto laiku,» tā kungs,
atklājot, ka ir pensionārs, turklāt
vēl invalīds un slimnīcā nogādāts
ar ātrās palīdzības mašīnu, tādēļ pat
nopriecājies, ka viņam acīmredzot
pienākas kādas atlaides un ārstēšanās stacionārā ir bez maksas. Taču
pēc laika Maksims saņēmis maksājuma atgādinājumu no parādu
piedzinēju kompānijas, kas aicina
nokārtot parādsaistības par slimnīcā pavadīto laiku. «Par to biju ļoti
pārsteigts, jo galu galā es taču būtu
samaksājis, ja man tiktu izrakstīts
rēķins. Protams, godprātīgi samaksāju, kaut arī radās šāds nepatīkams
starpgadījums,» pārdzīvotajā dalās
pensionārs, «Jelgavas Vēstnesim»
tomēr lūdzot izskaidrot šo pārpratumu un uzzināt, vai slimnīcā peļņas
nolūkos ieviesta kāda sistēma, sa-

skaņā ar kuru pacienti konsekventi
tiek izrakstīti nevis piektdienā, bet
pirmdienā. «Manā palātā šādi cilvēki bija trīs – tas nozīmē, ka trīs
dienas neviens viņus neārstēja, bet
par uzturēšanos slimnīcā maksāt
nācās. Ir viegli sarēķināt, cik tad
slimnīca nopelna uz to, ka cilvēki
tur, tā teikt, tikai pavada laiku,» tā
jelgavnieks.
Iepazīstoties ar lasītāja situācijas
atspoguļojumu, SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» valdes loceklis Andris
Ķipurs akcentē, ka šāds precedents,
kad pacientam par ārstēšanos stacionārā nav izrakstīts rēķins, slimnīcā
nekādi nav iespējams. «Pirms cilvēks
dodas mājās no slimnīcas, nodaļā
viņš tiek informēts, cik jāmaksā par
slimnīcā pavadīto laiku, un cilvēka pienākums ir doties uz kasi un
samaksāt naudu, par ko pretī tiek
izsniegts maksājumu apliecinošs
dokuments jeb čeks,» kārtību atklāj
A.Ķipurs, norādot, ka šajā gadījumā
pacients acīmredzot nav ņēmis vērā
norādījumus un mājup devies nesamaksājis. Un tikai tad, kad saņemts
maksājuma uzdevums no parādu
atgūšanas kompānijas, kur līdztekus
parādam aprēķināta arī kavējuma
nauda, konkrētais cilvēks šo jautājumu aktualizējis, visticamāk, vainojot slimnīcas personālu. «Turklāt
vienmēr, ja ārstēšanās procesā vai
pēc tam radušās kādas neskaidrības
vai pārpratumi, esmu gatavs pacientus uzklausīt un problēmai kopīgi
rast risinājumu,» līdzīgās situācijās
pirmām kārtām aicinot vērsties pie
slimnīcas administrācijas, uzsver
A.Ķipurs. Jāpiebilst, ka, pārskatot
dokumentus, apliecinājās, ka konkrētais cilvēks no slimnīcas aizgājis
nesamaksājis, turklāt, kā norāda
galvenais ārsts, slimnīcas pārstāvis

arī zvanījis viņam uz mājām, aicinot
nokārtot parādu. Tikai pēc tam, kad
tas netika izdarīts, parāds nodots
attiecīgai kompānijai.
Savukārt, komentējot lasītāja
viedokli par it kā slimnīcā ieviesto
sistēmu peļņas nolūkos pacientus
izrakstīt pirmdienās, nevis piektdienās, galvenais ārsts ir kategorisks:
«Slimnīca no tā, ka pacients stacionārā pavada vairāk dienu nekā reāli
nepieciešams, peļņu negūst.» Proti,
no šī gada valsts slimnīcai maksā
nevis par pacienta pavadīto laiku
stacionārā, bet gan noteiktu summu
par katru slimnieku. «Tie ir 242
lati par cilvēku neatkarīgi no tā, vai
pacients slimnīcā pavada trīs dienas
vai trīs mēnešus, tādēļ ir maldīgi
uzskatīt, ka, cilvēku slimnīcā paturot ilgāk, mēs no tā gūstam papildu
peļņu,» teic A.Ķipurs, akcentējot, ka
pacienta iemaksa, kas ir 9,50 lati par
katru slimnīcā pavadīto diennakti,
ir pacienta līdzmaksājums un reālos
uzturēšanās izdevumus, tostarp par
gultasvietu, ēdināšanu, ārstēšanu,
aprūpi, nesedz, tādējādi slimnīcai
tas nes tikai zaudējumus. «Jāņem
arī vērā apstāklis, ka slimnīcas
noslogojums pēdējo mēnešu laikā ir
būtiski audzis, jo mums jāuzņem arī
pacienti no citiem reģioniem, piemēram, Bauskas, kur stacionāra vairs
nav, arī slimnieki pie ārstiem ekonomiskās situācijas dēļ nereti vēršas
novēloti, kad viņu veselības stāvoklis
jau kļuvis smags un nepieciešama
nopietnāka ārstēšana, tādēļ mūsu
interesēs nav slimnīcā turēt cilvēkus, kas ir atveseļojušies,» situāciju
skaidro Jelgavas slimnīcas valdes
loceklis, atgādinot, ka, sadarbojoties
ar pacientiem, ir gatavs risināt ikvienu viņiem aktuālu jautājumu.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Akcija!

Lazdiņas privātā vidusskola «Punktiņš»
uzņem audzēkņus no 0. līdz 12. klasei.

Ja pieteiksies līdz 16. jūlijam, mācību
maksa – tikai Ls 80. Piesakoties pēc 16.
jūlija, mācību maksa – Ls 125.
Adrese: Jāņa Asara iela 12, Jelgava.
Tālrunis 63023718, 29398705.
www.punktins.lv; punktins@inbox.lv

Mēs strādājam

• lai katrs skolēns varētu izpausties, apliecināt sevi,
• lai nostiprinātu pamatzināšanas, attīstītu
intereses, spējas,
• lai palīdzētu veidot praktiskās iemaņas
darba dzīvei,
• lai pedagogi metodiski kļūtu arvien kvalificētāki.
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Pret «Daugavu» – neizšķirts
13. jūnijā FK «Jelgava» nosargāja neizšķirtu (1:1) pret Daugavpils «Daugavu».
Vārtus jelgavnieku labā guva Boriss Bogdaškins. Spēle aizritēja ar Daugavpils teritoriālu pārsvaru, tomēr līdz jelgavnieku
aizsarga Jevgeņija Kazuras noraidījumam
2. puslaika vidū bīstami momenti veidojās pie abu komandu vārtiem. Pateicoties
saskaņotajai darbībai aizsardzībā un
veiksmīgai vārtsarga Marka Bogdanova
spēlei, izdevās nosargāt neizšķirtu, un tas
jelgavniekiem nodrošināja piekto vietu
pēc pirmā apļa. Nākamo LMT virslīgas
spēli FK «Jelgava» aizvadīs 25. jūnijā
pulksten 19 izbraukumā pret FK «Ventspils», bet spēli Ozolnieku stadionā – 30.
jūnijā pulksten 18, kad uzņems Kazaņas
«Rubīna» dublieru komandu.

Aicina pieteikties
jaunos futbolistus
Jaunatnes futbola centrs «Jelgava», kurš
apvieno vairāk nekā 300 jauno futbolistu,
izsludina audzēkņu uzņemšanu sākuma
sagatavošanas treniņgrupās. Pievienoties
jauno futbolistu pulkam aicināti 4 – 6
gadus veci zēni un meitenes. Uzņemšana
notiek stadionā «Daugava» Sporta ielā
2 pirmdienās, trešdienās un piektdienās
no pulksten 18 līdz 19.30 vai pa tālruni
29757542. Jāatgādina, ka jau rudenī būtiski uzlabosies jauno futbolistu treniņapstākļi – nodarbības plānots
aizvadīt Zemgales
Olimpiskā centra
stadionā.

Jelgavas bokseri Eiropā
Aizvadītajā nedēļā Maskavā norisinājās
Eiropas čempionāts boksā, kurā Latviju
pārstāvēja pieci sportisti, tostarp jelgavnieks Deniss Samiļins, kurš startēja
svara kategorijā līdz 75 kg. Diemžēl
jau pirmajā cīņā Deniss pēc punktiem
zaudēja Maķedonijas sportistam un
no sacensībām izstājās. Savukārt divi
Latvijas sportisti – Artjoms Ramlavs (līdz
57 kg) un Nikolajs Grišuņins (līdz 81 kg)
– čempionātā izcīnīja 5. vietu. Latvijas
sportistus pavadīja arī Jelgavas boksa
kluba «Madara» treneris Aleksandrs
Zaharovs. Jāpiebilst, ka sacensībām bija
kvalificējies arī jelgavnieks Pāvels Dolgovs
(virs 91 kg), tomēr ringā rokas traumas
dēļ neizgāja. Kopumā čempionātā tika
pārstāvētas 42 Eiropas valstis.

5
Noslēgsies pilsētas
strītbola čempionāts
17. jūnijā aktīvās atpūtas
kompleksā
«Čiepas» Tetelē
notiks Jelgavas
pilsētas strītbola čempionāta
pēdējā – trešā – posma spēles. Sākums
– pulksten 17, bet pieteikšanās – 30 minūtes pirms sacensību sākuma. Reģistrētās
komandas tiks dalītas pa apakšgrupām:
zēni, 1994. gadā dzimuši un jaunāki;
kungi, 1993. gadā dzimuši un vecāki; meitenes, 1994. gadā dzimušas un jaunākas;
dāmas, 1993. gadā dzimušas un vecākas.
Jāatgādina, ka pirmie divi sacensību posmi
aizvadīti 22. maijā un 3. jūnijā.

Zelma Ozoliņa: «Jelgavai ir savas
zelta zivtiņas!»
 Ģirts Pommers

No 17. līdz 19. jūnijam Ķīpsalas
sporta kompleksa peldbaseinā Rīgā notiks 86. Latvijas
čempionāts peldēšanā, kurā
piedalīsies arī Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
(JSPS) audzēkņi. Par peldēšanu
kā sporta veidu Jelgavā, labākajiem sportistiem un sadarbību ar atbalstītājiem stāsta
astoņpadsmitkārtējā Latvijas
čempione peldēšanā un no
1993. gada arī JSPS direktore
Zelma Ozoliņa.
Pierasts, ka Jelgavā populārākie sporta
veidi ir komandu spēles – basketbols,
futbols, volejbols, taču Jelgavā ir vairāki
sporta veidi, kuri nav tik populāri, bet
kuros jelgavniekiem ir lieliski panākumi.
Labs piemērs ir peldēšana – JSPS sagatavojusi ne tikai četrus olimpiešus (Arsens
Miskārovs, Agnese Ozoliņa, Andrejs Dūda
un Guntars Deičmans), bet arī vairākus
sportistus, kuri ir labojuši neskaitāmus
Latvijas rekordus, kā arī pārstāvējuši
Latvijas godu pasaulē.
Runājot par pašreiz labākajiem Jelgavas
peldētājiem, Z.Ozoliņa norāda, ka vairāki
no tiem ir spiesti trenēties ārpus Latvijas:
«Diemžēl Andrejs Dūda, kas pagājušogad
decembrī pasaules čempionātā laboja
desmit Latvijas rekordus, pašlaik strādā
un mācās ASV. Šī iemesla dēļ viņš mums
nevarēs palīdzēt arī Latvijas čempionātā.
Ārpus Latvijas – Spānijā – trenējas arī
Viktors Vovruško.»

vārdu – uz šiem peldētājiem trenere liek
cerības arī Latvijas čempionātā, kurā
JSPS startēs ar divām komandām (šāds
gods ir vēl tikai Rīgas peldēšanas skolas
«Delfīns» peldētājiem – red.).
Gatavošanās čempionātam aizrit ne
tikai ierastajā mājvietā – Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) peldbaseinā, bet arī tiek organizēti treniņi
vienīgajā Latvijas 50 metru peldbaseinā
Ķīpsalā. «Mēs ļoti cerējām, ka Jelgavā līdz
ar Zemgales Olimpiskā centra projektu parādīsies lielais baseins, taču mūsu cerības
neattaisnojās. Šāds baseins neapšaubāmi
palīdzētu peldēšanu Jelgavā attīstīt jaunā līmenī, jo pašlaik trenējamies 1966.
gadā atklātajā LLU peldbaseinā. Tas nav
piemērots peldētapmācībai, jo dziļuma
(Jelgavas baseina vienā pusē ir mākslīgs
padziļinājums – red.) dēļ treneriem ir
jābūt īpaši modriem un uzmanīgiem,» norādot uz kvalitatīva peldbaseina trūkumu
Jelgavā, teic Z.Ozoliņa.

Peldētājus atbalsta

Taču JSPS direktore norāda uz lielisko
sadarbību ar Jelgavas pašvaldību un LLU:
«Pašvaldība mums ļoti palīdz – nu jau
vairākus gadus tā atbalsta peldētapmācību otro klašu audzēkņiem, un viņiem
jāiziet īpašs 12 stundu apmācības kurss,
kura izmaksas pilnībā sedz pašvaldība.
Ilggadēja sadarbība izveidojusies arī ar
LLU – mēs īrējam universitātes baseinu,
tiekam pie labākajiem laikiem, izmantojam universitātes trenažieru, aerobikas
zāli un stadionu, tāpēc īpašu paldies vēlos
teikt Viktoram Valainim.» Viņa norāda,
ka skolai ar LLU vadību ir vienošanās
– labākajiem peldētājiem tiek nodrošināPietrūkst laba baseina
tas bezmaksas studijas, un šāda iespēja ir
Kā labākos peldētājus no mūsu pilsētas svarīga, jo nodrošina, ka sportists paliek
ilggadējā trenere min arī Dmitrija Pupko- Jelgavā. «Jāuzteic arī gadu laikā izveidotā
va, Ilonas Badunes un Agneses Gedrovicas sadarbība ar skolām un skolotājiem, mūsu

Sezonas noslēguma sacensībās jeb Latvijas čempionātā Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas direktore Zelma Ozoliņa jelgavniekiem prognozē labus panākumus: «Komandu vērtējumā mūsējiem vajadzētu izcīnīt vismaz 2. vietu, lai gan
Foto: Ivars Veiliņš
arī 3. vai 4. vieta nebūtu traģēdija.»
sportistiem ir iespēja sacensību vai treni- gad dzirdu, ka ir pat deviņas! Paši varat
ņu dēļ kavētos pārbaudījumus nokārtot iedomāties, kāds izskatās skolēns pēc tik
pēc individuāla grafika,» tā Z.Ozoliņa.
ilgām mācībām un peldēšanas treniņa,»
viņa uzsver.
Uz čempionātu – ar cerībām
Sezonas noslēguma sacensībās jeb LatStrādājot ar jaunajiem peldētājiem, liela vijas čempionātā direktore jelgavniekiem
loma ir treniņu metodikai un palīglīdzek- prognozē labus panākumus, norādot, ka
ļiem, kuri tiek atjaunināti un pilnveidoti. komandu vērtējumā mūsējiem vajadzētu
«Nevar noliegt, ka peldēšana ir vienmuļš izcīnīt vismaz 2. vietu, lai gan arī 3. vai 4.
sporta veids, kurā sportists sacensībās vieta nebūtu traģēdija. «Es gan nesaukšu
redz tikai baseinu un ūdeni, tādēļ treniņu konkrētas personālijas, uz kurām lieku
metodikā cenšamies izmantot dažādus īpašas cerības, bet piecas medaļas mūsu
palīglīdzekļus – vissvarīgāk tas ir, strā- sporta skolai būtu labs sasniegums,»
dājot ar jaunajiem peldētājiem, kuriem spriež Z.Ozoliņa.
jāsaglabā interese par peldēšanu,» stāsta
Taujāta par mūsu peldētāju izredzēm
JSPS direktore, akcentējot, ka, domājot nākotnē, viņa stāsta, ka ļoti optimistiski
par jaunajiem peldētājiem, izskan arī raugās uz 1995. – 1998. gada peldētāju
viedoklis, ka bērnu slodze skolās varētu grupu, kura jau šobrīd uzrāda labus rebūt mazāka. Tam piekrīt arī trenere: zultātus. «Šajā grupā ir vairākas «zelta
«Manuprāt, skolēni tiek pārslogoti gan zivtiņas», no kurām strādājot var izveidot
mentāli, gan fiziski. Ja agrāk skolās bija ļoti labus peldētājus. Taču, lai tā notiktu,
kādas septiņas mācību stundas, tad ta- vēl jāiegulda daudz darba.»

FK «Jelgava» aicina darbā
kluba menedžeri darbam ar atbalstītājiem.
Prasības:
• spēja patstāvīgi plānot savu darbu;
• labas komunikācijas un prezentācijas prasmes;
• vēlama pieredze mārketinga jomā;
• zināšanas sporta mārketingā tiks uzskatītas par priekšrocību.
Pienākumi:
• piesaistīt klubam jaunus atbalstītājus;
• organizēt darbu ar esošajiem kluba atbalstītājiem.
Piedāvājam:
• iespēju gūt neatsveramu pieredzi sporta menedžmenta un mārketinga jomā;
• veidot karjeru kluba struktūrā;
• atalgojumu pēc ieguldītā darba rezultātiem.
CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt pa e-pastu: ainars@fkjelgava.lv līdz 5. jūlijam.

Mīļi gaida bērnus no 1 līdz 7 gadu vecumam. Papildus ikdienas nodarbībām
ir bezmaksas tautiskās dejas. Vasaras
mēnešos bērni vecumā no 3 līdz 11
gadiem tiek gaidīti ««Pūčuka»
vasaras darbnīcā».
Sīkāka informācija mājas lapā:
www.pucuks.lv
Adrese: Jelgavā, Stacijas ielā 18.
Tālrunis: 63020137; 26337142.

Meklē darbu
Logopēds – individuāli. Runas un rakstu valodas traucējumu korekcija.
Tālrunis 29905903.
Pasniedzējs – papildu darbu vasaras sezonā
humanitārajās zinībās: Latvijas – Krievijas
vēsturē. Pasniedz privātstundas krievu un vācu
valodā. Tulko. Ekskursiju gids Jelgavā, Zemgalē.
Tālrunis 26872900.
Urbjam spices, tīrām akas. Urbjam spices akās.
Tālrunis 25905024.
Medicīnas māsa (50) ar pieredzi – slimnieku
kopējas darbu. Tālrunis 28466282.
Trīs jauni, kārtīgi strādnieki meklē darbu Jelgavā sestdienās, svētdienās. Varam rakt, nest,
mest, vest, skrūvēt, kniedēt, urbt, cirst, slīpēt,
zāģēt utt. Zvanīt no pulksten 6 līdz 22. Tālrunis
28483563.
Kvalitatīvi veicu visu veidu dzīvokļu remontus
(apdares darbi, santehnika, elektroinstalācija).
Tālrunis 28861525 (Jānis).

pamatskolā (1. – 9. klasē) un vidusskolā (10. – 12. klasē)

Uzņemšana un informācija: Pasta ielā 37, 411. kabinetā, Jelgavā (novada domes ēkā)
no pulksten 9 līdz 12 un no pulksten 13 līdz 17.
Tālrunis 63084021, 29122018.
Skolas mājas lapa: www.nvsk.jrp.lv

 17. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2010», 10. kārta
(Vilcē).
 17. jūnijā pulksten 17 – Jelgavas pilsētas čempionāts strītbolā, fināls (sporta
un atpūtas kompleksā «Čiepas» Tetelē).
 22. un 23. jūnijā pulksten 12 – Jelgavas jahtkluba Līgo regate (Jahtkluba
bāzē Pils salā).
 30. jūnijā pulksten 19 – pārbaudes
spēle futbolā: FK «Jelgava» – Kazaņas
«Rubīns» (Ozolnieku stadionā).
 3. jūlijā pulksten 16 – Latvijas
čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava
2» – FK «Tukums 2000/TSS» (Daugavas
stadionā).
 7. jūlijā pulksten 19 – LMT virslīgas
spēle: «Olimps/RFS» – FK «Jelgava» (Ozolnieku stadionā).
 24. jūlijā pulksten 16 – Latvijas čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava 2» – FK
«Spartaks» (Daugavas stadionā).
 31. jūlijā pulksten 18 – Latvijas čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava 2» – FS
«Metta/LU» (Daugavas stadionā).

PPII «Pūčuks»

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola uzņem izglītojamos
• vispārizglītojošā virziena programmā,
• vispārizglītojošā virziena programmā ar tālmācības elementiem,
• vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā,
• humanitārā un sociālā virziena programmā.

Sporta pasākumi

Piedāvā darbu
Piedāvā darbu
kosmetologam, masierim
un frizierim.
Jelgavā, Asteru ielā 4,
tālrunis 63045975;
29608278.

Aicina darbā

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

SAULAINES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 2010./2011. MĀCĪBU GADĀ UZŅEMS
ŠĀDĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:
Ar pamatskolas izglītību:
• Lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotājs) – 4 gadi;
• Ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumu speciālists) – 4 gadi;
• Autotransports (automehāniķis) – 4 gadi;
• Viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu speciālists) – 4 gadi;
• Sekretariāta un biroja darbs (sekretārs) – 4 gadi.
• Ir dienesta viesnīca – 5 Ls/mēnesī;
• Iespēja praktizēties ārzemēs;
• Izglītojamie saņem valsts stipendiju un ESF mērķstipendiju.
Dokumentu iesniegšana – no 15. jūnija darba dienās no pulksten 9 līdz 16.
Uzņemšanas komisijas sēdes – 29. jūnijā un 20. jūlijā pulksten 10.
Tālrunis: 63925183, 63925179.
E-pasts: saulaine@saulainespv.lv, mājas lapa: www.saulainespv.lv

SIA «KKR» aicina darbā šuvējas.
Tālrunis 63025641.

Aizsaulē aizgājuši
VILMA FILIPOVIČA (dz. 1930. g.)
SOFIJA PROCKAJA (dz. 1928. g.)
ŅINA MAJORE (dz. 1924. g.)
AGNIJA ŠATAJEVA (dz. 1923. g.)
Izvadīšana 17.06. plkst.14 no Meža kapsētas.
ARNOLDS KAUŠELIS (dz. 1927. g.).
LAIMA AUSMANE (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 17.06. plkst.16 no Zanderu
kapsētas.
IRMA LEGZDIŅA (dz. 1922. g.).
Izvadīšana 18.06. plkst.13 no Zanderu
kapsētas.
ANITA LĪVIJA LANKUPA (dz. 1937. g.).
Izvadīšana 18.06. plkst.15 no Baložu
kapsētas.
OLGA SALDENIECE (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 19.06. plkst.12 no Baložu
kapsētas.
VALDIS BERNHARDS (dz.Karstais) (dz.
1943. g.).
Izvadīšana 19.06. plkst.14 no Zanderu
kapsētas.
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21. jūnijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1017.sērija.
9.25 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 9.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5340.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Turcija». Dokumentāla filma.
12.00 «De facto».*
12.40 «Ielas garumā».*
13.30 «Jāņi dzied Ventspilī».*
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1017.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5341.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 10.sērija.
19.25 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Sarkanā līnija».
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.25 «Grejas anatomija 4». ASV seriāls. 64.sērija.
0.10 «De facto».*

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Dinotopija». Seriāls. 6.sērija.
10.45 «SeMS».
12.00 «Joka pēc». Seriāls. 24.sērija.
12.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 18.sērija.
13.00 «Dabas taka».*
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats. Iepriekšējās dienas spēļu labākās epizodes, treneru
un spēlētāju komentāri, līdzjutēju reakcija un
atmosfēra spēļu pilsētās.
14.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Portugāle – Ziemeļkoreja. Tiešraide. Izteikti favorīti šajā spēlē būs
portugāļi, kuru rindās ir arī viens no pasaules
labākajiem futbolistiem Krištianu Ronaldu. Portugālei ir svarīga ne tikai uzvara, bet panākums ar
lielu pārsvaru. Apakšgrupa ir spēcīga, un varbūt
beigās būs jāskaita iesistie un ielaistie vārti.
16.20 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Čīle – Šveice. Tiešraide.
Grūti pat dot priekšroku kādai no komandām. Šveicei
ir ļoti labi organizēta izlase, toties čīlieši veiksmes
gadījumā var pārsteigt daudzus.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 18.sērija.
19.55 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.50 «Tavs auto».
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Spānija – Hondurasa. Tiešraide.
23.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.00 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.25 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
7.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.15 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 93.sērija.
10.05 «Skubijs Dū». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
12.00 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.40 «Rekša bērnība». Vācijas piedzīvojumu filma ģimenei.
14.35 «Laika komanda». Animācijas filma. 26.sērija.
15.05 «Vāverpuika». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 207.sērija.
16.05 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 34.sērija.
17.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 75. un 76.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Trešais Vislatvijas Cēsu alus sievu nešanas čempionāts».
22.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 13.sērija.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Nikita». ASV seriāls. 54.sērija.
1.00 LNT ziņu Top 10.*
1.50 «Tiec tam pāri!» ASV komēdija. 2001.g.
3.10 «Melnādainā princese». Piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 75. un 76.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 8.sērija.
5.50 «Izglābtie». Seriāls. 9.sērija.
6.50 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
25. un 26.sērija.
7.10 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.35 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 5.sērija.
8.00 «Māmiņu klubs».
8.30 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 29. un 30.sērija.
8.55 «H2O». Austrālijas seriāls. 31. un 32.sērija.
9.55 «Jaunie musketieri». Seriāls. 3.sērija.
10.50 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 9.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 18.sērija.
13.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls. 23.sērija.
13.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 6.sērija.
14.10 «Medikopters 3». Seriāls. 11.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 88.sērija.
16.10 «Spoku mednieki». ASV komēdija.
18.10 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 31. un 32.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 5.sērija.

tv programma
21.25 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 17.sērija.
22.25 «Norakstītais». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
23.20 «Visi mani bijušie». ASV seriāls. 5.sērija.
0.30 «Nekā personīga». Raidījums.
1.10 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.). 2.sērija.
1.40 «Prokurors Šarks». ASV seriāls. 18.sērija.
(Platekrāna formātā 16:9).
2.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.

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

22. jūnijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1018.sērija.
9.25 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 10.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5341.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Sarkanā līnija».*
12.00 «Viss notiek».*
12.30 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.30 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.05 «Latvija var!»*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 57.sērija.
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1018.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5342.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 11.sērija.
19.25 «Seši miljardi stāstu».
19.30 Pirmizrāde. «Ar vēju matos. Ģirts Jakovļevs».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 R.Blaumanis. «Skroderdienas Silamčos». Latvijas
Nacionālā teātra izrāde.*
0.30 Nakts ziņas.

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Joka pēc». Seriāls. 24.sērija.
10.00 «Dinotopija». Seriāls. 7.sērija.
10.45 «SeMS».
12.05 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.00 «Laiks vīriem?»*
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.20 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
16.20 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Francija – DĀR.
Tiešraide. Pēdējā kārta apakšgrupās, un tādās
reizēs abām spēlēm jānotiek vienlaicīgi. Šoreiz
tiešraidē – A grupas spēle, vienlaikus citā stadionā Meksika cīnās ar Urugvaju.
18.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Meksika – Urugvaja.
Šī spēle šoreiz būs ierakstā, taču tā var izrādīties
ne mazāk interesanta kā otra cīņa šajā grupā.
Lai saglabātu intrigu, īstie līdzjutēji centīsies
neuzzināt rezultātu jau pirms pārraides.
20.40 «Zebra».*
20.55 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Grieķija – Argentīna.
Tiešraide. Bijušie Eiropas čempioni pret bijušajiem pasaules čempioniem! Šoreiz gan augstāk
kotējas Argentīnas izlase – Maradonas trenētajā
komandā ir izcili spēlētāji, Lionelu Mesi ieskaitot.
23.20 «Autosporta programma nr.1».
23.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Nigērija – Koreja. Vai kāda
no šīm komandām iekļūs astotdaļfinālā, tas būs atkarīgs
no iepriekšējo divu kārtu rezultātiem. Abas ir gana tehniskas izlases, turklāt korejieši arī zibenīgi ātri laukumā.
1.50 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Skubija Dū 13 spoki». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
7.00 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.25 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
7.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
8.15 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 2.sērija.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 94. un 95.(noslēguma) sērija.
11.05 «Melnais skaistulis». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1994.g.
12.55 «Izstādes čempions». ASV komēdija. 2000.g.
14.45 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.05 «Vāverpuika». Animācijas filma. 11.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 208.sērija.
16.05 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 35.sērija.
17.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 77. un 78.sērija.

19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Nakamajā dejā viss būs citādi».
Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 16.sērija.
1.00 «Deksters». ASV seriāls. 10.sērija.
2.00 «Izstādes čempions». ASV komēdija. 2000.g.
3.30 «Kāpēc tā gadījās». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 77. un 78.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 9.sērija.
5.50 «Izglābtie». Seriāls. 10.sērija.
6.50 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
27. un 28.sērija.
7.10 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.35 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 6.sērija.
8.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 31. un 32.sērija.
8.55 «H2O». Austrālijas seriāls. 33. un 34.sērija.
9.55 «Jaunie musketieri». Seriāls. 4.sērija.
10.50 «Cīņas likums». Seriāls. 5.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 10.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 19.sērija.
13.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls. 25.sērija.
13.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 7.sērija.
14.10 «Medikopters 3». Seriāls. 12.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 89.sērija.
16.10 «Spoku mednieki 2». ASV komēdija. 1989.g.
18.10 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 33. un 34.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 6.sērija.
21.25 «C.S.I. Maiami 6». ASV seriāls. 4.sērija.
22.25 «Skaitļi». ASV seriāls. 2.sērija.
23.30 «Dubultredze». Honkongas un Taivanas trilleris. 2002.g.
1.35 «Prokurors Šarks». ASV seriāls. 19.sērija.
(Platekrāna formātā 16:9).
2.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā». Seriāls. 17.sērija.

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

23. jūnijs, trešdiena
LTV1
7.40 «Jāņu nakts burvība».*
8.15 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1019.sērija.
9.10 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 11.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Trīs musketieri». Animācijas filma.
12.00 «Dāvana vientuļai sievietei». Rīgas kinostudijas komēdija.
13.15 «Ar vēju matos. Ģirts Jakovļevs».*
14.05 «Folkloras programma Klēts piedāvā…» Danču muzikanti.*
14.35 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
15.20 «Latvija līgo Valmierā».
15.25 «Pie Ventas ziedu laikā…» Vasaras saulgriežu
koncertuzvedums Kuldīgas pilsētas estrādē.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Latvija līgo Valmierā».
18.35 «Cēsīm – 800. Raimonda Paula dziedāšanas svētki».*
20.15 «Latvija līgo Valmierā».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Latvija līgo Valmierā». Latvijas Radio 2 rīkotais
projekts vienuviet pulcēs populārus dažādu stilu
mūziķus no visiem četriem Latvijas novadiem.
23.50 «Nakts ziņas».
24.00 «Jāņi dzied Aizkrauklē».*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Dinotopija». Seriāls. 8.sērija.
10.45 «Saldie 80-tie». Labākās Mikrofona dziesmas.
12.15 «Relikviju medniece». Seriāls. 39.sērija.
13.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.20 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
16.20 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.*
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Slovēnija – Anglija. Tiešraide. Pirms līgošanas – lieliska spēle futbolā. Vieni
no turnīra galvenajiem favorītiem angļi pret mazās
Slovēnijas izlasi, kas prata pārsteigt atlases turnīrā.

Ceturtdiena, 2010. gada 17. jūnijs
18.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. ASV – Alžīrija. ASV izlasei
šogad esot ambīcijas tikt tālāk par astotdaļfinālu,
līdzīgi noteikti domā arī alžīrieši. Iespējams gan, ka šīm
komandām tā ir arī pēdējā spēle meistarsacīkstēs.
20.40 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.10 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Gana – Vācija. Tiešraide.
Ar Ganas izlasi neilgi pirms finālturnīra pārbaudes
spēlē Londonā tikās Latvijas komanda, tagad šo Āfrikas
komandu eksaminēs Vācija. Vāciešiem savainojumu dēļ
nav vairāku izcilu spēlētāju, toties ir laba spēles disciplīna.
23.20 «Ātruma cilts».
23.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Austrālija – Serbija. Cīņa
ne tikai par uzvaru šajā spēlē, bet arī par iekļūšanu
astotdaļfinālā. Tas gan būs atkarīgs arī no otras spēles
rezultāta šajā grupā (Vācija – Gana).
1.50 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
2.35 «Saldie 80-tie». Labākās Mikrofona dziesmas.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 65.sērija.
7.05 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.30 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
7.45 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
8.10 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 3.sērija.
8.35 «Sapnis vasaras naktī». Spānijas animācijas filma. 2006.g.
10.00 «Zobu feja». Fantāzijas filma ģimenei. 2006.g.
11.55 «Trešais Vislatvijas Cēsu alus sievu nešanas čempionāts».*
12.55 «Lielākā Jāņu vainaga svinīgā savienošana».*
14.05 «Superaģents Klemenss». ASV un Vācijas piedzīvojumu
komēdija. 2004.g.
15.55 «Asteriks un Obeliks pret Cēzaru». Francijas, Vācijas un Itālijas piedzīvojumu komēdija. 1999.g.
18.05 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas
komēdija. 1981.g. Režisors J.Streičs. Lomās:
L.Bērziņa, O.Dreģe, U.Dumpis, B.Indriksone, B.Ružs,
L.Liepiņa, R.Ancāns, D.Zande, G.Āboliņš, Ē.Valters.
Uzzinājuši, ka viņu vientuļā lauku radiniece Mirtas
tante loterijā laimējusi automašīnu, radi viens
pēc otra steidzīgi ierodas viņas namā “palīdzēt
saimniecībā” un pie viena noskaidrot, kam večiņa
pēc nāves nodomājusi vērtīgo mantu novēlēt...
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 Līgo koncerts Brīvdabas muzejā. Tiešraide.
1.00 Līgo koncerts Ērgļos.
3.10 «Bēglis». ASV trilleris. 1993.g.
5.20 «Kāpēc tā gadījās». ASV dokumentāla programma.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 10.sērija.
5.50 «Izglābtie». Seriāls. 11.sērija.
6.45 «Bārnija lieliskais piedzīvojums». Piedzīvojumu filma. 1998.g.
8.05 «Brāļi Burunduki un Frankenšteins».
ASV animācijas filma. 1999.g.
9.25 «Emīla nedarbi». Rīgas kinostudijas ģimenes
komēdija. 1985.g.
10.50 «Šarlotes tīkls». ASV un Vācijas ģimenes filma. 2006.g.
12.35 «TV3 līgo Saulkrastos».
15.00 «Pelnrušķītes stāsts». ASV melodrāma. 1998.g.
17.30 «Dullais Boufingers». ASV komēdija. 1999.g.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Es mīlu jūsu meitu». Latvijas komēdija. 2005.g. Lomās: R.Razuma, R.Vaivars, J.Duļevska, B.Sipeniece,
V.Krauze, U.Dumpis u.c. Lauku puisis nolemj pamest
dzimtās mājas un dodas iekarot pasauli. Lai arī
Matīss ir neveikls un robusts, viņam tomēr uzsmaida
lielā veiksme – viņu iemīl ļoti turīgas ģimenes atvase
Sintija. Sievastēvs kāzu rīkošanai atvēl prāvu naudas
summu. Tādu naudu Matīss savā mūžā nav redzējis.
Tāpēc, lai nedaudz ietaupītu, puisis kāzu rīkošanu
uztic bēru kantora speciālistiem. Ir tikai viena neraža
– viņi kāzas nekad nav organizējuši. Vai jaunā latvieša biznesa plāns nopelnīt uz kāzu rēķina izdosies?
22.00 «Koru karu lielkoncerts».
1.00 «Goijas rēgi». ASV un Spānijas vēsturiska drāma. 2006.g.
2.55 «Kāds tēvs, tāds dēls». ASV komēdija. 1987.g.
4.30 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.10 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 Smieklu festivāls «Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Baltais karalis, sarkanā karaliene» (ar subt.).
melodrāma. 1992.g.
21.00 Smieklu festivāls «Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Lomēdijseriāls.

24. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
7.45 «Klēts». Folkloras programma.*
8.15 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1020.sērija.
9.10 «Sprīdītis». Rīga kinostudijas pasaku filma.
10.55 «Jāņi dzied Siguldā».*
13.55 «Melnā vēža spīlēs». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu
filma. 1975.g. Režisors A.Leimanis.
15.50 R.Blaumanis. «No saldenās pudeles». Latvijas
Nacionālā teātra izrāde.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».

18.30 «Ziņģu ziņģe». Prieks un jautrība R.Paula ziņģu festivālos
Mežotnē, Līčos, Krāslavā, Liepājā un Rīgā.*
20.30 «Panorāma».
21.10 Pirmizrāde LTV1. «Jāņu nakts». Latvijas, Lielbritānijas un Austrijas romantiska komēdija. 2007.g.
22.50 «Nakts ziņas».
23.00 «Čikāgas piecīši». Koncerts Mežaparkā. 1989.g.

LTV7
4.05 Mikrofona dziesmas.
7.30 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs» (krievu val.)*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Dinotopija». Seriāls. 9.sērija.
10.45 Mikrofona dziesmas.
12.15 «Relikviju medniece». Seriāls. 40.sērija.
13.00 «Autosporta programma nr.1».*
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.20 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
16.20 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Slovākija – Itālija.
Tiešraide. Itālija noteikti ir favorīte, bet neaizmirsīsim arī Slovākiju, kas pasauli pārsteidza
jau atlases turnīrā. Itāļi triumfēja iepriekšējā
Pasaules kausa izcīņā pirms četriem gadiem.
18.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Paragvaja – Jaunzēlande. Paragvaja tikai dažas reizes pārvarējusi grupu
turnīru barjeru, nemaz nerunājot par Jaunzēlandi.
Iespējams, ka Paragvajai šoreiz veiksies vēl labāk.
20.50 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Dānija – Japāna.
Tiešraide. Visai neprognozējama spēle, kaut augstāk
tomēr kotējas dāņu izredzes. Toties japāņi laukumā
skrien un cīnās kā traki, dažkārt pārkāpjot korekta
futbola robežas. Pārbaudes spēlē japāņi pat pamanījās smagi traumēt Kotdivuāras līderi Didjē Drogbā.
23.20 «Uz meža takas».
23.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Kamerūna – Nīderlande. Holandieši allaž lieliski aizvadījuši grupu
turnīru, un nebūs pārsteigums viņu iekļūšana
astotdaļfinālā. Ar Kamerūnu gan arī jokiir mazi, un
šajā izlasē ir daudz meistarīgu spēlētāju.
1.50 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 66.sērija.
7.05 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.30 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
8.00 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
8.25 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 4.sērija.
8.50 «Toms un Džerijs uz Marsa». Animācijas filma.
10.10 «Trakie Tūņi. Piedzīvojumi turpinās». Piedzīvojumu
komēdija. 2003.g.
12.00 «Ņujorkas minūte». Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
13.45 «Līgo koncerts Brīvdabas muzejā».*
16.45 «Bandidas». Piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
18.30 «Emīla nedarbi». Rīgas kinostudijas ģimenes
komēdija. 1985.g.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Vislatvijas alus ārtdzeršanas čempionāts». Fināls.
21.10 «Asteriks Olimpiskajās spēlēs».
Piedzīvojumu komēdija. 2008.g.
23.30 «Kobra». ASV spraiga sižeta filma. 1986.g.
1.05 «Asteriks un Obeliks pret Cēzaru».
Piedzīvojumu komēdija. 1999.g.
2.50 «Radinieki svešinieki». ASV komēdija. 2006.g.
4.20 «Briesmoņu nemaz nav». Šausmu komēdija. 2001.g.
5.55 «Kāpēc tā gadījās». ASV dokumentāla programma.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 11.sērija.
5.50 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
6.20 «Laimes lāči: jaunā paaudze». Animācijas filma. 1986.g.
7.45 «Senā pasaule 2». ASV animācijas filma. 1995.g.
9.00 «Ilgais ceļš kāpās». Drāma. 1.–7.sērija. Lomās: L.Ozoliņa,
J.Kiseļs, R.Ramanausks u.c. Darbība aptver lielu laika
posmu – no 1939. gada līdz mūsdienām. Filmas
darbības vieta ir neliels zvejnieku ciemats Rīgas jūras
līča krastā – dzīve zvejnieku ciematā, Martas un Artūra
mīlestība, kara laika pārbaudījumi visas tautas un arī
abu filmas galveno varoņu dzīvē. Parādīta arī Martas
laulība ar Rihardu un šķiršanās, Martas dzīve Sibīrijā,
Artūra apcietināšana un viņa līdzdalība karā – partizānos un sarkanajā armijā. Arī pārējo cilvēku likteņi rādīti
ciešā sasaistē ar laiku un vēsturiskajām norisēm.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Kaislīgā dīvu nakts». Piedalās Aisha, Ieva Kerēvica, Ieva
Akuratere, Karīna Tatarinova, Ieva Pļavniece un Olga Dreģe.
23.40 «Cik labi vien var būt». ASV komēdija. 1997.g. Lomās:
Dž.Nikolsons, H.Hanta, G.Kiners, K.Gudings u.c. Ņujorka. Viens no daudzmiljonu pilsētas iedzīvotājiem
ir Melvins Adals, psihiski nelīdzsvarots ekscentrisks
rakstnieks, kurš neieredz pilnīgi visus sev apkārt.
Viņa dzīve strauji mainās, kad Melvina kaimiņš
mākslinieks un gejs tiek aizvests uz slimnīcu un uztic
viņa aprūpē savu suni. Piedevām Kerola, vienīgā
viesmīle, kura ir pa prātam Melvinam, ir spiesta
atstāt darbu, lai pieskatītu savu slimo dēlu. Tas liek
viņam pieņemt daudzus negaidītus lēmumus.
2.10 «Drakula». ASV šausmu filma. 1992.g.
4.15 «Nakts joki».
4.30 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.10 «Mīsters Bīns» (latv. val.). Lielbritānijas komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Mīsters Bīns» (latv. val.). Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV programma

Ceturtdiena, 2010. gada 17. jūnijs
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Mīsters Bīns» (latv. val.). Lielbritānijas komēdijseriāls.
12.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 Smieklu festivāls «Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
19.30 «Vēstules Elzai» (ar subt.). Krievijas drāma. 2002.g.
21.30 Smieklu festivāls «Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latviešu val.). Komēdijseriāls.

25. jūnijs, piektdiena
LTV1
7.50 «Neparastie rīdzinieki». Filmu studijas Dauka
animācijas filma.
8.20 «Dakteris Kleists». Seriāls. 16.sērija.
9.15 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5342.sērija.
9.55 «Dziesmu svētki 2008. No sirsniņas sirsniņā».
Deju koncertuzvedums.
11.30 «Mans zaļais dārzs».*
12.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.30 «Vides fakti».*
13.00 «Savvaļas kaleidoskops». Dokumentālu filmu
seriāls. 20. un 21.sērija.
14.10 «Trīs musketieri». Animācijas filma.
15.30 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 58.sērija.
15.55 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
16.45 «Dakteris Kleists». Seriāls. 16.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5343.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 12.sērija.
19.25 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
20.30 «Panorāma».
21.10 «Mans draugs – nenopietns cilvēks».
Rīgas kinostudijas ironiska melodrāma.
22.50 «Nakts ziņas».
23.00 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 24.sērija.

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.30 «Uz meža takas».*
10.00 «Dinotopija». Seriāls. 10.sērija.
10.45 «SeMS».
12.00 «Joka pēc». Seriāls. 25. un 26.sērija.
13.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.20 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
16.20 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Portugāle – Brazīlija.
Tiešraide. Durbanā ļoti gaidīta G grupas spēle
– daudzkārtējie pasaules čempioni brazīlieši pret
vienā valodā runājošajiem portugāļiem. Ne velti
portugāļus futbolā bieži dēvē par Eiropas brazīliešiem, un ir gaidāms ļoti skaists futbols.
18.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Ziemeļkoreja – Kotdivuāra. Kotdivuāra noteikti vēlas iekļūt astotdaļfinālā, un varbūt arī tas teorētiski būs iespējams.
Nav gan droši zināms par viņu savainotā līdera
Didjē Drogbā iespējamo līdzdalību šajā spēlē.
20.50 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Čīle – Spānija. Tiešraide.
23.20 «Zveja» (ar subt.).
23.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Šveice – Hondurasa.
Latvijas izlasei un līdzjutējiem tik labi pazīstamā
Šveice – pret vienu no finālturnīra “tumšajiem
zirdziņiem”. Ja brīnumu nebūs, šveiciešiem jāuzvar.
1.50 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 67.sērija.
7.05 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.30 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
7.40 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
8.00 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 5.sērija.
8.25 «Tvītija lidojums». ASV animācijas filma. 2002.g.
9.45 «Nedienas ar mērkaķi». ASV ģimenes komēdija. 1994.g.
11.40 «Bandidas». Piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
13.30 «Mūžīgi jauns». ASV romantiska piedzīvojumu filma.
1992.g. Režisors S.Mainers. Lomās: M.Gibsons,
Dž.Lī-Kērtisa u.c. Lidotājs Daniels piekrīt piedalīties
zinātniskā eksperimentā un ļauj sevi sasaldēt, jo
cerību, ka viņa draudzene Helēna pēc iekļūšanas
autoavārijā atveseļosies, tikpat kā nav. Taču plānotā
gada vietā viņš sasaldēts pavada 50 gadus un
atmostas pasaulē, kas pa šo laiku mainījusies līdz
nepazīšanai. Taču, lai kas būtu noticis, tas nav spējis
apslāpēt viņa un Helēnas mīlestību!
15.30 «Teksasas reindžers». ASV spraiga sižeta filma. 2005.g.
17.25 «Sestais elements». Piedzīvojumu komēdija. 2000.g.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Lielā zādzība». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
22.15 «Maikls Džeksons. Moonwalker». ASV muzikāla
komēdija. 1988.g.
24.00 «Atriebēji». ASV piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
1.40 «Mūžīgi jauns». Romantiska piedzīvojumu filma. 1992.g.
3.20 «Kobra». ASV spraiga sižeta filma. 1986.g.
4.40 «Kāpēc tā gadījās». ASV dokumentāla programma.
5.30 «Dzīves smieklīgākie brīži».

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 12.sērija.
5.50 «Smieklīgākie videokuriozi 18».

6.25 «Pepijas Garzeķes piedzīvojumi». Piedzīvojumu filma. 1988.g.
8.15 «Brāļi Burunduki un Vilkatis». ASV animācijas filma. 2000.g.
9.40 «Sprīdītis». Rīgas kinostudijas pasaku filma.
11.10 «Viņi mīl sambu». Romantiska komēdija. 2000.g.
13.00 «Sirdspuķīte». ASV romantiska komēdija. 1982.g. Lomās:
D.Hofmans, Dž.Lanža, B.Mjūrejs u.c. Aktieris Maikls
Dorsijs ir izmisis – viņš nekādi nevar atrast darbu.
Taču atliek pārģērbties par sievieti un nosaukt sevi par
Dorotiju Maiklu, un viņš uzreiz iegūst lomu televīzijas
seriālā. Turklāt jau drīz Maikla atveidotā varone kļūst
neticami populāra. Protams, neviens nezina, ka jaunā
televīzijas zvaigzne patiesībā ir vīrietis. To nezina
arī seriāla galvenās lomas atveidotāja, kurā Maikls
iemīlas. Kā lai viņš atklāj iemīļotajai savas jūtas?
15.10 «Nāve viņai piestāv». ASV komēdija. 1992.g.
17.20 «Dvīņi». ASV komēdija. 1988.g.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Eiropas ceļojums». ASV komēdija. 2004.g.
22.05 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
24.00 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs.
0.25 «Trakie ķurķī». ASV komēdija. 1980.g.
2.15 «Klusēšanas zvērests». Francijas drāma. 2003.g.
3.45 «Nakts joki».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
8.10 «Mīsters Bīns» (latv. val.). Lielbritānijas komēdijseriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Mīsters Bīns» (latv. val.). Lielbritānijas komēdijseriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Mīsters Bīns» (latv. val.). Lielbritānijas komēdijseriāls.
12.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Mīsters Bīns» (latv. val.). Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 Smieklu festivāls «Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
17.30 «Svētījiet sievieti» (ar subt). Krievijas melodrāma. 2002.g.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
23.40 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.15 «Benija Hila šovs» (latviešu val.). Seriāls.

26. jūnijs, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 23.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 63.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 24.sērija.
12.35 «Svētki Latvijas novados». Jūrkalne.*
14.35 IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Noslēguma koncerts.*
16.50 «Cilvēku planēta. Kuģis uz “pasaules malu”».
Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Peldu, Hika un Vites ielas Liepājā.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvija līgo Valmierā».*
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Latvija līgo Valmierā».*
22.50 «Nakts ziņas».
23.00 «Daniela meita». Kanādas drāma. 2008.g.

LTV7
8.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Joka pēc». Seriāls. 26.sērija.
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Joka pēc». Seriāls. 25.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.20 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
16.20 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 19.sērija.
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfinālspēle. Tiešraide.
19.00 «Esiet sveicināti!» (ar subt.) Ukrainas melodrāma. 2007.g.
20.50 «Lanževēna burvju triki». Francijas seriāls. 20.sērija.
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfinālspēle. Tiešraide.
23.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 68.sērija.
7.05 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». ASV animācijas
seriāls. 11.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 55. un 56.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Pusaugu ragana Sabrina dzelmē».
ASV piedzīvojumu komēdija. 1999.g.
11.15 «Lielā zādzība». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
13.00 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
14.00 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
15.10 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss. 2. koncerts.
19.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 46. un 47.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Divas nedēļas, lai iemīlētos». ASV un Austrālijas
romantiska komēdija. 2002.g.

22.30 «Ja es būtu zinājis, ka esmu ģēnijs».
ASV liriska komēdija. 2007.g.
0.35 «Trakā pilsēta». ASV drāma. 1997.g.
2.30 «Vismeklētākais». ASV trilleris. 1997.g.
4.00 «Atriebēji». ASV piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
5.30 «Dzīves smieklīgākie brīži».

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 13.sērija.
5.50 «Izglābtie». Seriāls. 12.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
29. un 30.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 21.sērija.
8.00 «Atklāj īsto!» 9.raidījums.
8.55 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 12. un 13.sērija.
9.50 «Merlins, varenais burvis». Seriāls. 11.sērija.
10.50 «Meklējot Nekurzemi». Biogrāfiska drāma. 2004.g.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
13.35 «Dvīņi». ASV komēdija. 1988.g.
15.35 «Noķer mani, ja vari». ASV biogrāfiska filma. 2002.g.
18.10 «Dadlijs Taisnīgais». ASV komēdija. 1999.g. Lomās:
B.Freizers, S.Dž.Pārkere, A.Molina, Ē.Aidls, R.Proskis
u.c. Filmas darbība norisinās Kanādas Klinšu
kalnu pilsētiņā Puslaimes ielejā. Dadlijs Pareizais
ir apņēmīgs, bet neveiksmīgs jātnieku policijas
pārstāvis, kurš atklāj, ka Smīns Pātaga grasās
izkrāpt ciema ļaudīm visu zemi, sastāstot blēņas par
zelta drudzi. Viņš cenšas Dadlijam no deguna nocelt
arī viņa mīļoto vides aktīvisti Nellu Fenviku. Dadlijam
pašrocīgi jāatmasko Smīna nekrietnie nodomi,
jāatkaro Nella un jāatjauno miers ielejā. Cerams, ka
viņš visu nesalaidīs grīstē...
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Galaktikas meklējumos». ASV komēdija. 1999.g.
22.20 «Randiņš ar zvaigzni». ASV komēdija. 2004.g.
0.10 «Elizabete». Lielbritānijas vēsturiska drāma. 1998.g.
2.30 «Ieslodzījums». ASV drāma. 2000.g.
4.10 «Nakts joki».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2007.g.
13.05 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Misters Bīns» (latviešu val.). Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Čamskrabera» (latviešu val., ar subt. krievu val.). ASV
un Vācijas traģikomēdija. 2005.g.
19.15 «Augstskola» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Misters Bīns» (latviešu val.). Lielbritānijas komēdijseriāls.
20.00 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
Humora raidījums.
21.45 «Bandidas» (latviešu val., ar subt. krievu val.). ASV,
Francijas un Meksikas piedzīvojumu komēdija.
2006.g. Lomās: P.Krusa, S.Haieka, S.Šepards.
23.15 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.10 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
Humora raidījums.

27. jūnijs, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 24.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 4.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Londona». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.*
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Nezūdamības likums. XXIV Vispārējie latviešu
dziesmu un XIV deju svētki 2008». Videofilma.
15.30 «Daniela meita». Kanādas drāma. 2008.g.
17.05 «Savvaļas kaleidoskops». Dokumentālu filmu
seriāls. 20. un 21.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Laika zīmes Igaunijā».
19.00 «Tikšanša vieta – bibliotēka». Dokumentāla
filma. Filma vēsta par pieciem Latvijas publisko
bibliotēku pozitīvās pieredzes stāstiem, kur cilvēki
ar dažādām vajadzībām un interesēm ir spējuši
piepildīt kādu savas dzīves sapni vai trūkumu.
Filma radīta ar publisko bibliotēku attīstības
projekta Trešais tēva dēls atbalstu un atspoguļo
piecus reālus iedvesmojošus cilvēkstāstus par
veiksmēm un emocionālo gandarījumu, kāds gūts
apmeklējot publisko bibliotēku un izmantojot tur
pieejamos bezmaksas pakalpojumu.
19.30 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
20.30 «Panorāma».
20.49 Sporta ziņas.
20.56 Laika ziņas.
21.00 «Georgs». Biogrāfiska drāma. 2007.g.
22.55 «Nakts ziņas».
23.05 Karlosam Kleiberam veltīts koncerts. Izcilā diriģenta
Karlosa Kleibera (1930. – 2004.) piemiņai,
atzīmējot viņa 80. dzimšanas dienu.

LTV7
9.10 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi». Jaunumi par KHL jauno sezonu un Dinamo Rīga komandu.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
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12.30 32.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls.
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.20 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
16.20 «Lanževēna burvju triki». Francijas seriāls. 20.sērija.
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā.
Astotdaļfinālspēle. Tiešraide.
18.55 «Bēgšana ar lāci». ASV ģimenes filma. 2000.g.
20.30 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 3.sērija.
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Astotdaļfinālspēle.
Tiešraide.
23.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 69.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.30 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 57. un 58.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Divas nedēļas, lai iemīlētos». Romantiska komēdija. 2002.g.
12.40 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 12.sērija.
13.25 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.05 «Mežrožu ieleja. Pašaizliedzīgā mīlestība».
Vācijas melodrāma. 2006.g.
16.00 «Laiks naudai!» Veiksmes un prāta spēle.
17.00 «Latvijas zelta talanti». Latvijas šovs.
19.00 «Komisārs Reksis 9». Vācijas un Austrijas seriāls. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Narkodīleris». ASV krimināldrāma. 2006.g.
22.30 «Kapteinis Alatriste». Piedzīvojumu filma. 2006.g.
1.25 «Divas nedēļas, lai iemīlētos». Romantiska komēdija. 2002.g.
3.00 «Ja es būtu zinājis, ka esmu ģēnijs».
ASV liriska komēdija. 2007.g.
4.50 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Renegāts». ASV seriāls. 40.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 14.sērija.
5.50 «Izglābtie». Seriāls. 13.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
31. un 32.sērija.

7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 22.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 17.sērija.
8.25 «Māmiņu klubs».
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
9.25 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «XXL». TV3 tievēšanas šovs. 5.raidījums.
11.55 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.50 «Galaktikas meklējumos». ASV komēdija. 1999.g.
14.55 «Randiņš ar zvaigzni». ASV komēdija. 2004.g.
16.50 «Kobra 11». Seriāls. 10.sērija.
17.50 «Dullais desmitnieks».
18.50 «Neuzveicamais Banzuke». 1. un 2.raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Itālijas variants». ASV spraiga sižeta filma. 2003.g.
22.10 F-1: Eiropas Grand Prix izcīņa.
1.00 «Cita riska pakāpe». Honkongas spraiga sižeta filma. 1998.g.
2.40 «Padodies, Dorotij!» ASV drāma. 1996.g.
4.10 «Nakts joki».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.00 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.25 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.00 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
20.15 «Kā mēs?» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
20.35 «Augstskola» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
20.50 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.00 «Afganistāna – lūzuma punkts» (ar subt.). Krievijas
un Itālijas drāma. 1991.g. 1.sērija.
0.30 «Erotiskie stāsti. Gabrielas pamošanās». Erotisks
seriāls (latv. val.).

23. jūnijā no plkst.9 līdz 14 – Zāļu tirgus Hercoga Jēkaba laukumā: plkst.10 – kultūras programma; plkst.11 – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs sveiks mazos jelgavniekus; plkst.12 – konkursa «Sakoptākais pilsētvides
objekts» laureātu apbalvošana.

2. jūlijā plkst.19 – humora šovs «100 g Latvijas» kopā ar grupu «Baltie lāči». Piedalās: J. Jarāns un D.Porgants, I.Burkovska
un jaunais dziedātājs A.Bumbieris. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4. Biļetes iepriekšpārdošanā – kultūras nama kasē un «Biļešu paradīzes» kasēs (Uzvaras parkā).
Kases
Kases darba
darba laiks:
laiks:
otrd.,treštd.,ceturtd.,piektd.
otrd.,treštd.,ceturtd.,piektd. 14.00
14.00 –– 19.00,
19.00, sestd.
sestd. 9.00
9.00 –– 14.00
14.00
un
un stundu
stundu pirms
pirms un
un pēc
pēc sarīkojuma!
sarīkojuma!
Kases
Kases tālrunis:
tālrunis: 63084679
63084679
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Kā jūs parasti svinat
Līgo svētkus un Jāņus?
Raisa, pensionāre:
– Parasti šos
svētkus braucu
svinēt pie draugiem laukos,
bet šogad gan
būšu mājās un
skatīšos svētku
pārraides pa televizoru. Agrāk,
kad biju jaunāka, ar draugiem
gājām uz masu pasākumiem – tos
piedzīvojumus vēl tagad patīk
atcerēties. Galvenais, manuprāt,
ir laba kompānija, ar kuru kopā
svinēt, tad arī tradīcijas nav tik
būtiskas.
Viktorija, skolniece:
– Katru gadu
Līgovakaru svinam ar ģimeni
un draugiem
laukos. Cepam
šašliku, sēžam
pie ugunskura
– kā jau lielākā daļa latviešu. Kādu
reizi arī aizejam uz pasākumu,
zaļumballi, ko organizē pašvaldība. Reiz Jāņus svinējām pat divas
dienas!
Melānija, skolniece:
– Es vienmēr rīkoju kopīgo svinēšanu laukos
kopā ar draugiem, reizē arī
suminot māsu
viņas vārdadienā – pusnaktī, kad beidzies mūsu
rīkotais salūts par godu Līgai,
dziedam viņai Līgo tautasdziesmas. Mums ir tradīcija Jāņu naktī
organizēt volejbola sacensības
– es ar saviem draugiem pret
māsu un viņas draugiem. Uzvarētājkomanda saņem alus kasti. Mēs
vienmēr uzvaram!
Česlava, strādā
celtniecībā:
– Mūsu ģimene
Līgo un Jāņus
vienmēr svin
ārpus pilsētas
savā vai draugu
lauku mājā. Sabrauc radinieki,
draudzenes ar ģimenēm, kopā
aptuveni 15 cilvēki, tad kurinām
ugunskuru, ēdam sieru. Līgo
naktī arī noteikti peldamies.
Parasti svētkiem gatavojamies
jau iepriekš – plūcam jāņuzāles,
pušķojam māju, lai radītu svētku
sajūtu.
Māris, bezdarbnieks:
– Lielākoties šos
svētkus svinu
vienatnē laukos,
tomēr dažreiz
atbrauc arī radi.
Katru gadu neiztrūkstošs ir Jāņu
ugunskurs. Ja atbrauc radi, kopā
ar viņiem lecam tam pāri, dziedam tautasdziesmas vai latviešu
dziesmas – visbiežāk kaut ko no
Harija Spanovska un Jāņa Paukštello repertuāra. Vienu gadu ar
radiem piedalījāmies arī pasākumā pilsētā.

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2010. gada 17. jūnijs

Jelgavā saulgriežus sveiks ar Zāļu tirgu
 Ritma Gaidamoviča

Pavisam tuvu ir Jāņi, un jelgavnieki gardas lietas svētku
galdam tradicionāli varēs
iegādāties Zāļu tirgū. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem,
kad tirgus notika pāris dienu
pirms svētkiem, šoreiz Zāļu
tirgus jelgavniekus Hercoga
Jēkaba laukumā gaidīs tieši
Līgo dienā, 23. jūnijā, no
pulksten 9 līdz 14. Kā vienmēr, līdztekus andelei būs
arī kultūras programma,
sveiks mazos jelgavniekus
un apbalvos sakopto sētu
īpašniekus.
Zāļu tirgus Hercoga Jēkaba laukumā tieši Līgo dienā, 23. jūnijā, sāksies
pulksten 9, un iegādāties gardas un
mājsaimniecībā noderīgas lietas šeit
varēs līdz pat pulksten 14. Aģentūra
«Kultūra» sola, ka te notiks ne tikai
andelēšanās, bet jelgavnieki noteikti
varēs sajust svētku gaisotni un, iespējams, vakaram iemācīties kādu Jāņu
dziesmu vai deju. Arī šogad tirdziņā varēs nopirkt dāvanas Jāņiem un Līgām.
Līgošanas neatņemama sastāvdaļa,
protams, ir vainagi un pļavas puķes,
un arī tās tirdziņā būšot plašā klāstā
un dažādos veidos, tāpat kā viss svētku
galdam nepieciešamais – aģentūras
«Kultūra» kultūras darba speciāliste
Santa Sīle teic – lai sagatavotos vareniem svētkiem, būs nopērkams gan
siers, gan gaļa, gan citi gardumi.

Jāņus ielīgos pašdarbnieki

Par lustīgu iesildīšanos pirms vakara brīvdabas pasākumiem Zāļu tirgū
jau no pulksten 10 rūpēsies Jelgavas
pašdarbības kolektīvi. Aģentūras
«Kultūra» Mākslinieciskās daļas vadītāja Liāna Krūmiņa stāsta, ka par
īstām Jāņu dejām gādās tautas deju
kolektīvi «Lielupe» un «Diždancis»,
bet dziedāt aicinās folkloras kopa
«Dimzēns». «Protams, neiztiksim arī
bez jokiem, tos dzīs, anekdotes stāstīs
un jautras dziesmas dziedās Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra dziedošie
aktieri,» stāsta L.Krūmiņa, piebilstot, ka būs arī konkursi un atrakcijas,
kurās varēs nopelnīt balvas.
Bet pulksten 11 Hercoga Jēkaba
laukumā tiks sumināti visi mazie
jelgavnieki, kas pasaulē nākuši laikā
no Lieldienām līdz jūnijam. Viņi no
pilsētas mēra Andra Rāviņa saņems
karotīti ar pilsētas simboliku, kas
apliecina, ka mazais uzņemts Jelgavas saimē. Kopumā jelgavnieku saimi
kuplinājuši 114 bērniņi, tostarp četri
Jāņi.

Tradicionālajam Zāļu tirgum šobrīd pieteikušies jau vairāk nekā 50 tirgotāju no visas
Latvijas. Viņi jelgavniekiem īstu Jāņu sieru, ozolu un puķu vainagus, alus kausus un
Foto: Ivars Veiliņš
citas lietas piedāvās tirdziņā 23. jūnijā.

tēts pilsētas sētnieku darbs), «Sakoptākā
iela», «Sakoptākā valsts vai pašvaldības
iestāde, ražošanas uzņēmums vai sabiedriskais objekts» un «Interesantākais žoga
Suminās
risinājums».
sakopto objektu saimniekus
Un tad jau Līgo svētki mūsu pilsētā būs
Savukārt pulksten 12 labus vārdus ieskandināti – pilsētniekiem vien atliks
par darbu un radīto skaistumu teiks kārtīgi tos nosvinēt vakara daļā.
saimniekiem, kuri kļuvuši par konkursa
«Sakoptākais pilsētvides objekts» lau- Zaļumballes nebūs
reātiem. Šogad tiks apbalvoti saimnieki
Tiesa, par to, kur līgot, katram jādomā
šādās nominācijās: «Zaļākais lodžijas pašam, jo Jelgavā īpašs līgošanas pasāvai balkona noformējums», «Sakoptākā kums ar zaļumballi netiks organizēts.
privātmājas teritorija», «Sakoptākais «Koncerta un balles nebūs, jo tam nav
daudzdzīvokļu nama pagalms» (tiks vēr- finansējuma. Jau līdz šim esam atskārtuši,

ka tieši Līgo balle izmaksā dārgi – pirmkārt, mākslinieki prasa dubultu honorāru,
otrkārt, balle pilsētniekiem vienmēr
bijusi par brīvu, līdz ar to izmaksas jāsedz
mums. Skatoties uz ekonomisko situāciju,
šobrīd nevaram atļauties to rīkot, maksāt
honorāru un vēl nodrošināt bezmaksas
ieeju, bet iedzīvotāji, visticamāk, nesaprastu, ja balli piedāvātu par maksu.
Jāņem arī vērā, ka iepriekšējos gados Līgo
nakts balles nav bijušas kupli apmeklētas.
Taču es aicinu jelgavniekus doties līgot uz
tuvākajām vietām Jelgavas un Ozolnieku
novadā,» tā aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics.

Ko Jelgavā dzīvojošie ārzemnieki zina par Jāņu svinēšanu?

Natanjels Veiss, futbolists no ASV:
«Kas tie Jāņi ir, es tā īsti vēl nezinu.
Futbola komandas biedri teica, ka tad
Latvijā būs brīvdienas un visi ēdīs sieru,
taču ticu, ka tas noteikti nav viss, jo tie
taču ir latviešu tradicionālie svētki! Pagaidām man šķiet, ka Jāņus šeit atzīmē
Mihails Mražiks, brīvprātīgais no Čehijas, kurš
strādā «Jundā» un nometnē
«Lediņi»:
«O, jā, es zinu, kas ir Līgo
svētki – vasaras saulgrieži.
Uzskatu, ka šie svētki ir kaut
kas līdzīgs Valpurģu naktij,
ko Čehijā svinam naktī uz 1.
maiju. Tad gan mēs raganas
dzenam prom, bet jūs Līgas un
Jāņus sumināt. Taču ugunskurs ir, dziedam, dejojam. Tad
līksmo katrā sētā, ir lielas balles. Arī
pērn es uz Jāņiem biju atbraucis uz
Latviju – Rīgā notika dažādas atrakcijas, tirdziņi, kur varēja iegādāties
sieru, jāņuzāles. Šogad 23. jūnijā
esmu iecerējis doties uz Brīvdabas
muzeju, lai Līgo nosvinētu pavisam
latviskā garā. Tieši tajās dienās pie

līdzīgi kā mēs 4. jūliju, ASV Neatkarības dienu, kad katrā mājā visā
valstī ir pikniks un visi līksmo.
Bildēs kaut kur esmu redzējis, ka
Jāņos meitenes un puiši ar vainagiem galvā sēž pie ugunskura. Vai
man tāds būs, es vēl nezinu. Šie
būs mani pirmie Līgo Latvijā, un
mēs ar draugu Gintu Freimani un
vēl dažiem komandas biedriem
esam ieplānojuši braukt uz Tukumu. Tur pa dienu makšķerēsim,
bet vakarā sarīkosim pikniku,
kurā noteikti arī pamēģināšu lēkt pāri
ugunskuram. Patiesībā man šeit, Latvijā, ļoti patīk, es gribu tuvāk iepazīt jūsu
kultūru, tradīcijas, un šī man būs viena
no iespējām. O, ja vien būs tāda iespēja,
noteikti iešu arī uz zaļumballi!»

Artjoms Stešanovs, LLU students
no Magadanas:
«Šie svētki man kā iebraucējam
nebūt nav sveši. Mana mamma ir latviete, tāpēc jau bērnībā Magadanā 23.
jūnijā jūras krastā tikāmies ar citiem
tur dzīvojošiem latviešiem. Atceros,

bija liels ugunskurs, mēs lecām
tam pāri, mamma ar draugiem
dziedāja Līgo dziesmas. Es
atceros vien piedziedājumu
«līgo, līgo», jo latviski nepratu. Taču pērn man bija tā
izdevība Līgo atzīmēt Latvijā.
Diezgan simboliski – arī mēs ar
draugiem jūras krastā kūrām
ugunskuru. Arī šajos Jāņos
palieku Latvijā. Man šķiet,
ka šie ir ļoti skaisti vasaras
svētki, kad visa Latvija līksmo.
Ar draugiem jau esam vienojušies, ka
Līgo nakti svinēsim Jūrmalā. Dziesmas? Tomēr vēl tās nemāku, izņemot
piedziedājumu «līgo, līgo». Jā, un man
ļoti garšo siers, ko šajos svētkos visi
ēd uz nebēdu.»

manis atbrauks arī draugs no Čehijas,
jo teicu, ka šie svētki viņam ir jāredz.
Interesanti, ka nemāku nevienu čehu
tautas deju, bet esmu sācis mācīties
latviešu tautas dejas. Man ļoti patīk,
esmu sajūsmā arī par jūsu tautas tērpiem. Paldies «Dimzēnam», kas man
māca dziesmas un dejas, tās noteikti
likšu lietā šajos svētkos.»

Džareds Grellets, regbija
treneris un žurnālists no
Jaunzēlandes:
«Jāņus esmu iecerējis svinēt kopā ar draugiem kādā
saimniecībā netālu no Jelgavas – īstā lauku sētā. Šo
svētku tradīcijas man nav
svešas, jo reiz jau šos svētkus
Latvijā esmu svinējis – zinu,
ka Līgo svētkiem piederas
daudz alus, liels ugunskurs,
kā arī jādzied dziesmas. Tā
ir diena, kad meitenes pin skaistus vainagus no pļavu puķēm. Arī
mums tas viss, protams, būs, lai
radītu īsto svētku gaisotni. Pirms
septiņiem gadiem Jāņus es jau svinēju Latvijā – Daugavpilī, taču, ja
pavisam godīgi, vairs neatceros, ko
īsti mēs darījām. Bet man ļoti garšo

šašliks, ko parasti Jāņos cep, un tas
noteikti būs arī šajā reizē. Jaunzēlandē šašlika nav – ir tikai steiks un
jēra stilbi, kas marinēti medus un
piparu mērcē. Visvairāk patīk, ka
Jāņus svin mazās draugu grupiņās,
jo, manuprāt, tas ir tā personiskāk
un mīļāk. Un Līgo vakarā visi dzied:
«Līgo, līgo!»»

Līgo pasākumi Jelgavas apkārtnē
 23. jūnijā pulksten 21 – ielīgošanas koncerts, kurā kopā dziedāt, dancot, iet rotaļās aicinās
folkloras kopa «Dundari». No pulksten 22 līdz 4 – zaļumballe ar grupu «Deficīts» un solistu Dināru
Stundiņu. Ieeja – bez maksas (Ozolnieku Jāņu pļaviņā).
 23. jūnijā no pulksten 23 līdz saullēktam – Līgo zaļumballe kopā ar grupu «Hameleoni». Ieeja
– bez maksas (Elejas muižas parka estrādē).
 23. jūnijā pulksten 21 – zaļumballe ar grupu «Deserts» (Nākotnes estrādē).
 23. jūnijā pulksten 21 – Jāņu ugunskurs un dejas līdz rīta gaismai (pie dienas centra «Zemgale»
Glūdas pagasta Zemgalē).
 23. jūnijā pulksten 22 – Līgo nakts balle. Spēlēs «Armands un draugi» (Staļģenes muižas parkā).
 23. jūnijā pulksten 21 – Līgo vakara uzvedums. Piedalās pašdarbības kolektīvi un «Skroderdienu
Silmačos» personāži Kārlēns, Rūdis un Ieviņa. Pulksten 23 – Līgo nakts balle. Spēlē grupa «Fortis»,
vadītājs J.Kaufelds. Visas nakts garumā – papardes zieda meklēšana (Līvbērzes estrādē).
 23. jūnijā pulksten 22 – Līgo vakars (Sesavas pagasta parkā).

 23. jūnijā pulksten 22 – Līgo vakars (Bērvircavas parkā).
 23. jūnijā pulksten 15 – Līgo pasākums ar Svētes pagasta pašdarbības kolektīvu piedalīšanos (Jēkabniekos).
 23. jūnijā pulksten 17 – Līgo pasākums ar Svētes pagasta pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.
Pulksten 22 – balle kopā ar grupu «Sandra» (Svētes pamatskolas sporta laukumā).
 23. jūnijā pulksten 14 – Jāņu ielīgošana kopā ar Silmaču saimi no «Skroderdienām Silmačos»
(Valgundē, pie mazās skoliņas).
 23. jūnijā pulksten 22 – Līgo nakts disko balle. Muzikālajā pavadījumā – latviešu skaņu
ierakstu kolekcija. Ieeja – bez maksas (Vilcē, Līgo laukumā).
 23. jūnijā pulksten 22 – Jāņu ielīgošana pie Vircavas tautas nama. Teatralizēts uzvedums
ar mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu piedalīšanos. Pulksten 23 – Līgo nakts balle kopā ar
Kasparu Antesu un draugiem (Vircavas pagasta parkā).
 23. jūnijā pulksten 22 – Līgo balle kopā ar grupu «Brekšu Pekši». Ieeja – bez maksas (Zaļeniekos, Jāņkalniņā).

