Izbaudi – naktis kļūst arvien īsākas;
ieklausies – jāņubērnu līgodziesmas pieņemas spēkā;
ieelpo – saimniece sieru sien;
ieskaties – drīz uzplauks papardes zieds...
Sajūti – vasaras saulgrieži tuvojas!

Gaišas jāņugunis
Līgo naktī vēl jūsu
«Jelgavas Vēstnesis».
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«Fortum» gatavs
investēt Jelgavā
76 miljonus eiro

Foto: Ivars Veiliņš
Jaunā biokoģenerācijas stacija atradīsies Rūpniecības ielā 73, kur šogad paredzēts pabeigt būvlaukuma sagatavošanu, ielikt stacijas ēkas
pamatus, kā arī pasūtīt katlu iekārtu un turbīnu, lai to jau varētu sākt izgatavot. Darbu stacija sāks 2013. gada apkures sezonā.
 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ SIA «Fortum Jelgava» saņēmusi galīgo akceptu no mātes kompānijas Somijā par biokoģenerācijas stacijas būvniecību Jelgavā. «Tam gatavojoties,
ļoti daudzas lietas jau esam izdarījuši – gandrīz visa
tehniskā dokumentācija ir gatava, tiek noskaidroti
svarīgāko iekārtu piegādātāji un darbu veicēji, esam
pat sākuši attīrīt laukumu plānotajā koģenerācijas
stacijas atrašanās vietā. Arī veicamo darbu laika
grafiks ir izveidots, un plānojam, ka jau jūnija beigās
sāksies būvlaukuma sagatavošanas darbi, kas tad arī
būs atskaites punkts – projekts jāpabeidz divu gadu
laikā, un jaunajai stacijai darbs jāsāk līdz ar 2013. gada
apkures sezonu,» par ieceri, kas ļoti būtiski izmainīs
siltumapgādes situāciju Jelgavā, stāsta SIA «Fortum
Jelgava» valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa.
Šogad paredzēts pabeigt būvlaukuma Rūpniecības ielā 73 sagatavošanu un ielikt stacijas ēkas
pamatus, kā arī pasūtīt katlu iekārtu un turbīnu, lai to jau varētu
sākt izgatavot, jo šis process varētu
aizņemt pat pusotru gadu. Nākamgad tiks būvēta pati ēka, uzstādītas
iekārtas, bet pavasarī, saskaņojot ar
Valsts vides dienestu, plānots uzsākt
saistvada zem Lielupes izbūvi, kas
savienos abus upes krastus, ļaujot
nodrošināt visā pilsētā siltumapgādi
no viena avota.
«Pie projekta par biokoģenerāci-

jas stacijas izbūvi Jelgavā strādājam
kopš 2008. gada, jo mums jau no
pirmās dienas, kad sākām siltumapgādes nodrošināšanu pilsētā, bija
skaidrs, ka nākotnē gribēsim aizstāt
gāzi ar kādu citu vietējā kurināmā
veidu, kura cenu būtu vieglāk
prognozēt,» G.Cimdiņa atskatās
pagātnē. Uzņēmuma veiktā siltuma
tarifa analīze un prognozes līdz
2014. gadam liecina, ka, izmantojot
biokurināmo, tarifs, salīdzinot ar
tarifu pie pašreizējām gāzes cenām,
būtu mazliet zemāks, bet galvenais
– stabilāks un nebūtu pakļauts tik

pēkšņām svārstībām.
Jaunajā stacijā kā kurināmo
varēs izmantot visu veidu meža un
rūpniecības koksnes atliekas, tostarp skaidas un dažādus atgriezumus, kā arī sausos lauksaimniecības
atlikumus, piemēram, salmus, bet
gāze paliks kā papildu kurināmais.
Sākotnēji biomasu plānots pievest ar
kravas automašīnām, bet nākotnē
varētu tikt izmantots arī dzelzceļš.
Uzņēmums ir izpētījis, ka šobrīd
liela daļa Latvijas šķeldas ražotāju
to eksportē, bet ir gatavi to piegādāt
arī Latvijas teritorijā, radot vēl pievienoto vērtību. «Fortum Jelgava»
valdes priekšsēdētāja skaidro, ka
jaunā stacija, kurināta ar biomasu,
spēs saražot 85 procentus no pilsētai
nepieciešamā siltuma un tikai aukstākajos ziemas mēnešos plānots
izmantot gāzi. «Pateicoties tam, ka
tiks izmantotas labākās pieejamās
tehnoloģijas, vasarās jauno staciju
varēs darbināt ar 35 procentu noslodzi, nezaudējot lietderību, kurinot
tikai ar biomasu, un ar to pietiks,
lai nodrošinātu pilsētā siltā ūdens
piegādi,» skaidro G.Cimdiņa.
Biokoģenerācijas stacijas un nepieciešamās infrastruktūras izbūves
izmaksas mērāmas teju 76 miljonos
eiro, no kuriem sešus miljonus

uzņēmums ieguvis caur Eiropas
struktūrfondu atbalsta programmu
«Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai». Aprēķini liecina, ka
32,1 miljonu eiro izmaksās pamatiekārtas, 8,1 miljonu – celtniecības
un infrastruktūras darbi. «Fortum
Jelgava» mātes kompānija Somijā
diez vai būtu gatava investēt tādus
līdzekļus, ja nebūtu droša, ka ieplānotais izdosies. G.Cimdiņa norāda,
ka projekta īstenošanu veicinājuši
vairāki faktori, piemēram, biomasas
pieejamība, nepieciešamība aizstāt
esošās jaudas, iespēja saņemt ES
līdzfinansējumu, pašvaldības pretimnākšana. «Vēl viens veicinošs
faktors ir tas, ka vienlaikus tiek
īstenots dvīņu projekts Somijā,
kas ļauj būtiski ietaupīt – 3,5 miljonus eiro katrā pilsētā,» piebilst
«Fortum Jelgava» valdes priekšsēdētāja. Tāpat uzņēmums izvēlējies
citādāku pieeju visiem ar projektu
saistītajiem iepirkumiem – tas tika
sadalīts aptuveni 70 lotēs, lai nodrošinātu maksimāli lielu konkurenci
un zemāko cenu, turklāt tas ļaus
izvairīties no situācijām, kad viens
uzņēmums apņemas lielāku darbu
apjomu nekā reāli var veikt un
iekavē darbus.

Aptauja: iedzīvotājiem aktuāli ekonomiskie un sociālie jautājumi
 Sintija Čepanone

Jelgavas pašvaldība katru gadu veic aptauju, lai noskaidrotu jelgavnieku viedokli par pilsētā aktuāliem
jautājumiem. Jelgavas iedzīvotāju intereses, vēlmes
un ierosinājumi tiek ņemti vērā, risinot dažādus
jautājumus un veidojot pilsētas budžetu.
SIA «Latvijas fakti» veiktajā
sabiedriskās domas aptaujā
Jelgavā vairums pilsētnieku
atzīst, ka ekonomiskā situ

ācija ir smaga, taču, neskatoties uz to, vairāku dzīves
jomu attīstība tiek vērtēta
pozitīvi. Iedzīvotāji atzinīgi

vērtē kultūras un izklaides
dzīvi pilsētā, tirdzniecības
centru un veikalu darbību,
pilsētvides sakārtošanu, komunālo pakalpojumu kvalitāti
un etnisko saskaņu Jelgavā.
Tāpat kā iepriekšējos gados,
Jelgavas iedzīvotāju skatījumā
nozīmīgākais drauds pilsētas
attīstībai ir bezdarbs valstī
un pilsētā, informē Jelgavas
pašvaldības preses sekretāre

Līga Klismeta.
Šogad 39,7 procenti aptaujāto pilsētnieku ir pārliecināti,
ka vispārējā ekonomiskā situācija Jelgavā, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, palikusi bez
izmaiņām, 44,5 procenti uzskata, ka tā ir pasliktinājusies,
bet 11,3 procenti respondentu
atzīst, ka ekonomiskā situācija ir uzlabojusies.
Turpinājums 3.lpp.
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Pilsētnieki nepiedāvā ko būtiski
mainīt Pasta salas projektā
 Ilze Knusle-Jankevica

Šodien Jelgavas domes
sēdē tiks lemts par Pasta
salas attīstības projekta
pieteikuma iesniegšanu
līdzfinansējuma saņemšanai. Pirms izstrādāto
projektu iesniegt, tika
rīkota sabiedriskā apspriešana, kurā pilsētas
iedzīvotāji varēja izteikt
savu viedokli par salas
attīstību. Lai gan jautājumu bija daudz, būtiskas
iebildes neizskanēja, un
izstrādātajā iecerē nekādas korekcijas veiktas
netika, norāda pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte.
Projekta apspriešanā piedalījās
apmēram 30 jelgavnieki. Visvairāk viņus interesēja jautājumi par
vides sakopšanu un saglabāšanu,
airēšanas bāzes likteni un salas
izmantošanas iespējām, tostarp
kuģošanai.
Apzinīgā iedzīvotāju daļa uztraucās arī par to, vai Pasta salas
konstrukcijas būs gana izturīgas
un pasargātas no vandaļu uzbrukumiem. Projekta arhitekts Vents
Grietēns paskaidroja, ka salas
soliņus iecerēts veidot laivas formā, akmens balstiem piestiprinot
masīvus koka sēdekļus. Līdzīgi
ir domāts arī par velonovietnēm,
atkritumu urnām un apgaismes
ķermeņiem.
Viens no sāpīgākajiem jautājumiem – airēšanas bāzes, kas ir jau
fiziski un arī morāli novecojusi,
liktenis. Sākotnējā salas attīstības
plānā bija paredzēts airēšanas
bāzi modernizēt, bet izrādījās, ka
sporta būvju atjaunošanai Eiropas
finansējums netiek piešķirts. Otra
problēma ir tā, ka airēšanas bāze ir
privātīpašums, tādējādi teritorijas
attīstībai nav iespējams piesaistīt
projektu finansējumu. «Lai sakārtotu pēc iespējas plašāku teritoriju,
ir panākta vienošanās ar biedrību
«Jelgavas smaiļošanas un airēšanas klubs «KC»», ka gadījumā, ja

projekts tiks apstiprināts, pašvaldība atpirks daļu biedrībai piederošā nekustamā īpašuma – 4200
kvadrātmetrus lielu zemesgabalu
un ēku par kopējo summu 125 000
latu,» norāda G.Osīte.
Vēl jelgavnieki interesējās par
uzņēmējdarbības iespējām un
tūrismu. Piemēram, izskanēja
jautājums, vai salā būs iespējams ierīkot tirdzniecības vietas
atpūtniekiem. Saskaņā ar projektu salā ir paredzēts laukums
transformējamām tirdzniecības
nojumēm, ko var izmantot arī kā
izstāžu zāli. Par fundamentālāku
būvju celšanu pagaidām domāts
netiek. Tāpat tika jautāts, vai būs
piestātne, kur novietot kuteri,
jahtu vai citu peldlīdzekli, ar ko
pilsētā ieradīsies viesi; vai būs
iespējams iznomāt laivu un doties
izbraucienā pa Lielupi. G.Osīte
norādīja, ka pašvaldība drīzumā
sāks īstenot Čakstes bulvāra
rekonstrukcijas projektu, kura
gaitā Driksas upes krasts bulvāra pusē tiks nostiprināts un būs
piemērots lielāku peldlīdzekļu
pietauvošanai.
Jāpiebilst – kaut gan iedzīvotāju ieteikumi nebija tādi,
lai projektā ko būtiski mainītu,
arhitekts norāda, ka ar pašvaldību panākta vienošanās – daļēji
bērniem rotaļāšanās iespējas tiks
nodrošinātas arī salas ziemeļu
daļā netālu no paredzētā gājēju
tilta, lai vecākiem un bērniem
nebūtu katru reizi jāmēro ceļš uz
otru salas galu.
Pasta salas attīstības projektu
paredzēts iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas aktivitātē «Nacionālas
un reģionālas nozīmes attīstības
centru izaugsmes veicināšana
līdzsvarotai valsts attīstībai»
ERAF līdzfinansējuma piesaistīšanai. Projekta kopējās plānotās
izmaksas ir 1,25 miljoni latu ar
PVN, no kuriem ERAF līdzfinansējums un valsts budžeta dotācija
ir 1,09 miljoni latu ar PVN, bet
pašvaldības līdzfinansējums –159
375,50 lati ar PVN. Šobrīd tiek
plānots, ka Pasta salas labiekārtošana varētu sākties 2012. gadā.

Priecīgus
Līgo svētkus!
Katras tautas gara spēks ir mīlestība pret savu zemi. Vasaras saulgrieži ir latviešu tautas gara svētki, kas svinēti gadsimtiem ilgi. Tāpat kā gadsimtiem ilgi ir
apstrādāti lauki, kopta sēta un dziedātas dziesmas. Lai Jāņu ugunskuri Latvijā
pie ģimenēm pulcē tos, kas aizbraukuši!
Novēlu Jums
priecīgus Līgo svētkus
ar saviem tuvajiem un
veiksmīgus papardes
zieda meklējumus, kas
mūsu, latviešu, tautas
pastāvēšanai pašlaik ir
vissvarīgākais!
Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš
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«Darba meklētājiem ir
veci spārni, ar kuriem vairs nevar lidot»
 Sintija Čepanone

Pašlaik Jelgavā reģistrēti gandrīz 4000 bezdarbnieku, bet
brīvas darba vietas – tikai ap 120. Taču, neskatoties uz to,
arvien skaļāk izskan gadījumi, kad uzņēmumi, neraugoties uz lielo bezdarbnieku skaitu, nevar atrast atbilstoši
kvalificētus darbiniekus. Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) Jelgavas filiāles vadītājs Māris Narvils norāda – tie,
kas kaut kādu iemeslu dēļ darbu zaudējuši, bet kuriem ir
atbilstošas zināšanas, kvalifikācija un motivācija strādāt,
NVA «piestāj» uz pavisam īsu laiku un visbiežāk darbu
atrod paši pēc savas iniciatīvas, taču tā ir pavisam niecīga
bezdarbnieku daļa. Toties krietni vairāk ir tādu, kuri savā
profesionālajā varēšanā atpaliek, un tad jau runāt par
veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū ir grūti. «Nosacīti bezdarbniekus varam iedalīt četrās kategorijās: tie, kuri grib
un var iekļauties darba tirgū; tie, kuri grib, bet nevar;
tie, kuri var, bet negrib un tie, kuri negrib un nevar atsākt
darba gaitas, un šajā kategorijā diemžēl ietilpst ap 20 procentiem no visu bezdarbnieku skaita Jelgavā,» komentē
M.Narvils, secinot, ka ne tikai visas valsts, bet arī mūsu
pilsētas kontekstā tā dēvētās divu ātrumu sabiedrības
veidošanās kļūst arvien izteiktāka – tā vairs nav tikai tendence, bet gan realitāte.
Par divu ātrumu sabiedrības attīstības risku banku eksperti jau
brīdināja ekonomiskās lejupslīdes
laikā, proti, tiem, kam ir darbs,
situācija pakāpeniski uzlabosies, kamēr tiem, kuriem darba
nav, arī ekonomikas atkopšanās
posmā situācija un materiālais
nodrošinājums nekļūs labāks. Un
likumsakarīgi, ka uzņēmīgākie
cilvēki par spīti grūtībām meklē
un atrod darbu, kāds darba gaitās

dodas uz ārzemēm, jo tā pašlaik
gan bezdarba situācijas, gan zemā
atalgojuma dēļ ir vienīgā iespēja
uzturēt ģimeni, bet pārējiem tas
prasa tik milzīgu piepūli, ka galu
galā liela daļa darba meklējumiem
atmet ar roku, viņiem zūd motivācija un vēlme strādāt. «Ievērojama
daļa mūsu klientu ir cilvēki, kuri
nav strādājuši kopš padomju laikiem, toties visus šos gadus aktīvi
pretendē uz valsts un pašvaldības

palīdzību un vairumā gadījumu to
arī saņem, jo palīdzību nav pamata atteikt. Turklāt uz GMI pabalstu,
kas pieaugušam cilvēkam ir 40 lati
mēnesī, persona var pretendēt
nepārtraukti, un to cilvēku, kas
GMI saņem ilglaicīgi, attieksme
ir nepārprotama: ja valsts dod,
kāpēc neņemt?!» situāciju ieskicē
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
sociālā darbiniece darbam ar pieaugušām personām Evija Ermansone, norādot, ka arvien vairāk
jūtama tendence, ka sociālie pabalsti, kas ir īslaicīga palīdzība krīzes situācijās, cilvēkiem kļūst par
ilglaicīgu ienākumu avotu. «Teju
uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas personas, kas GMI pabalstu
saņem tikai vienu periodu, kas
ir seši mēneši,» tā viņa. Arī NVA
Jelgavas filiāles vadītājs norāda,
ka, salīdzinot ar trim iepriekšējiem
gadiem, būtiski audzis ilgstošo
bezdarbnieku, kas bez darba ir
ilgāk par 12 mēnešiem, skaits
– ja vēl 2008. un 2009. gadā šajā
kategorijā bija apmēram desmit
procenti no visiem reģistrētajiem
bezdarbniekiem, tad šogad viņu
skaits audzis vismaz trīs reizes un
pārsniedz jau 40 procentus.
NVA Jelgavas filiāles karjeras
konsultante psiholoģe Inese Kapustjanska uzsver, ka tas, cik
veiksmīgi cilvēks, kurš ilgāku laiku
nestrādā, atkal spēs iekļauties

darba tirgū, atkarīgs no tā, cik
lielā mērā viņš ir gatavs mainīties,
jo šī situācija pieprasa lielu darbu
ar sevi, lai mainītu savu uzvedību,
attieksmi, pasivitāti, lai pārdomātā veidā nolemtu, kā atgriezties
darba tirgū. «Diemžēl priekšstats
par strādīgajiem latviešiem nu jau
ir maldīgs – mums ir veci spārni,
ar kuriem vairs nevar lidot,» secina
I.Kapustjanska, piebilstot, ka ļoti
liela daļa cilvēku frāzi «bezdarba
līmenis ir augsts; darbu nevar
atrast!» pieņēmuši par savu moto
un ar to tad arī dzīvo, arvien vairāk
un vairāk atpaliekot no tās sabiedrības daļas, kas tiek līdzi laikam.
«Šiem cilvēkiem trūkst patiesas
piepūles. Tā vien šķiet, ka viņi peld
pa straumi un gaida, ka kāds no
krasta uzsauks: «Hei! Piestāj šeit
– te ir skaista vieta un labs darbs!»
Protams, darbu atrast nav viegli,
taču savā praksē neesmu piedzīvojusi situāciju, kad atnāktu cilvēks, kurš, teiksim, divus mēnešus
no vietas intensīvi meklējis darbu
– katru dienu nosūtījis kaut vienu
CV, apstaigājis vairākus potenciālos darba devējus – un tagad jūtas
sagrauts, jo darbu atrast tā arī nav
izdevies. Nu, nav tā bijis! Toties
netrūkst tādu, kuri darbu grib
atrast teju savas mājas pagalmā,
jo pat Rīga viņiem šķiet tik tālu
kā Ņujorka,» saka NVA karjeras
konsultante. Un tieši šī cilvēku

pasivitāte, neizlēmība, neizdarība,
kuslums, viņasprāt, ir būtiskākie
faktori, kas veicina divu ātrumu
sabiedrības veidošanos.
To ietekmē arī tas, ka darba meklētājs neapzinās savu reālo situāciju. «Vairumā gadījumu ilgstošajiem bezdarbniekiem ir mītisks
priekšstats par sevi – viena lieta,
ka cilvēkam ir zems pašvērtējums
un viņš adekvāti nenovērtē savas
spējas, profesionālās iemaņas,
baidās, taču daudz biežāk bezdarbnieks jau sen ir zaudējis pat
elementāras darba iemaņas, bet
tēmē uz pārāk «augstiem plauktiem» tā vietā, lai labi apgūtu un
darītu vienkāršu darbu,» novērojusi I.Kapustjanska, uzsverot – jo
ilgāku laiku cilvēks pavada bez
darba un papildu izglītošanās,
jo pamatīgāk viņš zaudē: cilvēks
iegrimst savu spēju ilūziju pasaulē, no kuras izkļūt ir ļoti grūti. Un
tieši tajā brīdī pastāv liels risks
iestrēgt un palikt otrā ātruma
sabiedrībā.
Kā Sociālo lietu pārvaldē, tā arī
NVA norāda, ka plaisa sabiedrībā, visticamāk, turpinās augt un
aizvien izteiktāk būs manāma
vienu dzīves līmeņa attīstība un
otru – regress, jo bezdarbnieka
statusu un pārtikšanu no sociālajiem pabalstiem ģimenēm ir
tendence no paaudzes paaudzē
«pārmantot».

Ko prasa un var piedāvāt bezdarbnieks?

Foto: Ivars Veiliņš
Albīna Jegorova, bez darba četrus gadus:
«Es būtu gatava strādāt, piemēram, pieskatīt bērnus vai
apkopt vecu cilvēku, taču nevienam manus pakalpojumus
nevajag. Pati gan īpaši neesmu
meklējusi šādu iespēju – tāpat
zinu, ka darbu nedabūšu. Kaimiņiene speciāli mācījās, lai
kļūtu par auklīti, un es nespēju
vien nobrīnīties, ka pat tam
ir vajadzīgi kursi! Pirms kļuvu par bezdarbnieci, astoņus
gadus nostrādāju par sētnieci,
mugura man ir sabeigta, tāpēc
fiziski strādāt nemaz nevaru.
Jā, pastrādāju arī «simtlatnieku» programmā, bet, kad man
piedāvāja tajā iesaistīties atkal,
atteicos. Labprāt jau strādātu,
bet mugura sāp. Labprāt arī
mācītos, bet, ja atklāti, man ir
tikai četru klašu izglītība – lasīt
puslīdz māku, bet rakstīt – ne
visai. Tikai parakstīties varu.
Arī latviešu valodu neprotu – tad
kāda vēl tur mācīšanās?! Protams, varēju jau jaunībā atsākt
mācības, bet tā īsti negribējās,
tagad arī no NVA piedāvātajiem
kursiem atsakos. Bet no darba
piedāvājuma gan neatteiktos,
protams, ja tas būtu man pa
spēkam, citādi ar vīru iztiekam
no GMI pabalsta, jo arī viņš oficiāli nestrādā. Es varētu strādāt
bērnudārzā par auklīti – tas taču
ir viegli, bet tur jau viss latviski,
un tā man ir problēma. Neesmu
vairs arī tik jauna, lai latviešu
valodu mācītos.»

Pēteris, bez darba divus
gadus:
«Līdz ar celtniecības buma
apsīkšanu darbu štatu samazināšanas dēļ zaudēju arī es,
vēlāk uzzināju, ka atlaista ir
visa mūsu brigāde. Kopš tā laika bijušas pāris haltūriņas, bet
pastāvīgu darbu tā arī neesmu
atradis – ir taču krīze, darba
nav daudziem. Birža neko lāga
man nevar piedāvāt, esmu
paskatījies arī darba sludinājumus, bet manā jomā nekā nav,
ja ir, tad tikai siltināšanas projektos, bet man ārsts noteicis,
ka augstumā strādāt nevaru.
Taču pārorientēties es negribu
– varētu jau arī citu darbu darīt,
bet negribas mainīt jomu. Man
kā bezdarbniekam piedāvāja
svešvalodas kursus, bet kur tad
es likšos ar to angļu valodu?!
Jāatzīst, ka, pirms pieņemt
darba piedāvājumu, visu rūpīgi
apsvērtu – cik dzirdēts par gadījumiem, kad celtnieks nostrādā
garas stundas, bet beigās algu
viņam neizmaksā, citi strādā
par diviem trim latiem dienā.
Alga ir tā nosista, ka nav motivācijas strādāt. Protams, uz
tādu atalgojumu, kādu savulaik
saņēmu, kad deviņās dienās
300 latus pelnīju, neceru, taču
vismaz 200 latus mēnesī vajadzētu. Bet tikmēr iztieku ar
valsts un pašvaldības atbalstu.
Vai pieļauju, ka kādreiz es varētu atgriezties darba tirgū?
Ja būtu adekvāta samaksa, tad
– kāpēc ne?»

Sandra Priede, bez darba 19
gadus:
«Apstāklī, ka bez darba esmu tik
ilgi, vainoju tikai sevi. Agrāk neoficiāli piestrādāju – nauda bija gana,
un par pastāvīgu darbu nedomāju,
bet finansiālā situācija mainījās,
un tagad jau esmu «izkritusi» no
aprites. Saprotu: jo ilgāk esi bijis
bezdarbnieks, jo grūtāk pēc tam ir
atrast darbu, tāpēc esmu priecīga,
ka man ir iespēja strādāt par simts
latu stipendiju. Vienu periodu «simtlatniekos» pilsētas labiekārtošanā
nostrādāju pirms gada, bet nu šajā
programmā jau mēnesi strādāju par
aprūpētāja palīgu sociālajā mājā. Pēc
profesijas esmu pārdevēja, taču darba devējam interesē pieredze, bet tā
man ir tik niecīga... Lai atsvaidzinātu
zināšanas, NVA beidzu arī pārdevēja
kursus, taču darbu neatradu. Jā, bija
piedāvājums Depo rajonā, taču es no
tā atteicos, jo no darba mājās es būtu
vēlu, turklāt nezinu, kā vēl uz centru
tiktu. Bet man ir bērns, kurš šogad
sāks pirmklasnieka gaitas. Jāatzīst
gan, ļoti cītīgi darbu nemaz neesmu
meklējusi – pārdevējas nevienam nevajag; varētu izmācīties par šuvēju,
taču apzinos, ka šis darbs man neder,
jo pietrūkst pacietības; ar sētnieka
pienākumiem galā netiktu – par to
pārliecinājos, strādājot «simtlatniekos», kad sniegotajā ziemā šķūrēju
sniegu. Taču man ļoti patīk tas, ko
sociālajā mājā daru pašlaik, – varbūt
šajā virzienā būtu vērts pārorientēties? Katrā ziņā cerības es neatmetu:
man ir mazs bērns, tāpēc vajadzību
vēl būs bez gala – tagad man ir cits
stimuls meklēt darbu.»

Konstantīns Babičs, bez
darba gadu:
«Nav darba, un viss. Visur,
kur ej, prasa izglītību; ja ir
izglītība, prasa pieredzi, un
man tādas nav. Pirms diviem
gadiem absolvēju vidusskolu,
taču algotu darbu oficiāli strādājis neesmu. Divas
reizes jau esmu iesaistījies
«simtlatnieku» programmā
– strādāju pilsētas labiekārtošanā – un paralēli visu
laiku meklēju darbu, bet viss
velti. Būtu ar mieru darīt
vienalga ko, ka tikai kaut minimālo algu varētu nopelnīt,
taču mūsdienās bezdarbnieki
ir pat tie, kuriem ir gan laba
izglītība, gan vērā ņemama
pieredze – katru dienu par to
taču runā! Domāju, ka varbūt
vajadzētu sākt mācīties NVA
kursos darba meklētājiem,
lai uzlabotu latviešu un angļu valodas prasmes. Varbūt
vajadzētu domāt par profesijas iegūšanu. Darbu cenšos
atrast pēc sludinājumiem
internetā, skatos vakances
NVA, apjautājos draugiem,
bet – bez rezultātiem, pat
palīgstrādniekus un krāvējus nevienam tā īsti nevajag.
Tagad domāju, ka vajadzēja
tomēr mācīties nevis vidusskolā, bet kādā profesionālajā skolā – vismaz profesija
man būtu, tāpēc arī darbu
varētu vieglāk atrast. Bet
tagad nekā – laikam jāgaida
labāki laiki...»

Ija Baure, bez darba 18
gadus:
«Bezdarbniekos kārtējo reizi
reģistrējos pagājušajā gadā, taču
algotu darbu neesmu strādājusi
kopš 1993. gada, kad piedzima
bērns. Atpakaļ darbā mani nepaņēma, taču vīrs tobrīd labi pelnīja,
tāpēc citu darbu nemaz nemeklēju. Tā, šķiet, bija mana lielākā
kļūda, jo tagad atsākt strādāt ir
praktiski neiespējami. Nākot uz
NVA, man radies priekšstats, ka te
neviens man darbu necenšas meklēt, bet tas taču ir viņu galvenais
uzdevums! Agrāk jutu kaut kādu
ieinteresētību, tagad – nekā, prasa
man, kā tad ar darba meklēšanu
sokas! Ja veiktos labi, uz NVA es
taču vispār nenāktu! Atzīstu, man
ir zems izglītības līmenis – vidējā
izglītība plus lietvedības un datoru
kursi –, taču pat kaimiņiene, kurai
divas augstākās izglītības, ir bezdarbniece. Es no darba nebaidos
un varētu darīt praktiski jebko,
taču vakanču nav – acīmredzot
darbā tiek pieņemtas paziņas, bet
cilvēki, kam ir darbs, pie tā turas
līdz pēdējam. Cik esmu apjautājusies vai atsaukusies darba sludinājumiem, allaž izvēlas kādu citu
pretendentu, ne mani. Jā, varbūt
man tomēr trūkst uzņēmības... Ja
man piedāvātu strādāt par kādiem
250 latiem «uz rokas», ne mirkli
nešaubītos, bet par mazāku algu
piekristu vien tad, ja darbavieta
būtu pāri ceļam – lai nav transporta izdevumu. Patiesībā tādas algas,
kādas piedāvā pašlaik, manuprāt,
ir ņirgāšanās par cilvēkiem.»

Pilsētnieks vērtē

Kāds ir jūsu
spilgtākais Jāņu
nakts piedzīvojums?
Mārtiņš, programmētājs:
– Kad biju
mazs, vienu
Jāņu nakti izmantoju biznesam. Proti,
lasīju tukšās pudeles un nopelnīju
pirmo rubli velosipēdam. Tā toreiz
bija liela nauda, mazliet piekrāju, un
sanāca braucamais! Atceros, ka uz
pudeļu lasīšanu mani pamudināja
tante, kas strādāja tirdzniecībā un
zināja labākās vietas, kur visvairāk var
atrast, bet milicis teica, ka ar to var
labi nopelnīt. Viņiem bija taisnība.
Brigita, skolniece:
– Atceros, kad
biju mazāka,
kopā ar vecākiem un draugiem braucām
līgot pie dabas. Mūsu kompānijā bija
viena kundze, kura jautrību radīja,
nakts laikā zogot kurpes. Viņa tās
zaga no teltīm, no deju plača, ja mētājās. Bet nākamajā rītā lika izpirkt.
Es savas kurpes, zinot par zagšanu,
nēsāju līdzi somā, bet vecākiem
nācās nākamajā dienā atpirkties ar
grādīgajiem dzērieniem.
Gunita, mamma:
– Vienos Jāņos
ar draudzeni izjokojām savus
draugus. Viņi
nesagaidīja brīdi, kamēr mēs noliksim gulēt bērnus,
lai kopīgi ietu uz balli, «piekusa» un
aizmiga. Nekāda līgošana nesanāca,
tāpēc mēs abas par to viņiem pie
kājām pielīmējām mākslīgos nagus. Viņi nākamajā dienā domāja,
ka kaut kur apsituši kājas, jo nagi
sarkani. Vēl pusi dienas nostaigāja
ar tādiem.
Elīze, skolniece:
– Dažādi piedzīvojumi bijuši Jāņos, kas
svinēti kuplākā
kompānijā.
Reiz kārtīgi izjokojām kompānijas
biedrus, kuri Līgo naktī agri aizgāja
gulēt. Proti, kokos, augstās priedēs,
sakārām viņu drēbes, somas un kurpes. Bet no rīta, kad viņi vēl gulēja,
tieši gar teltīm sākām ar pļaujmašīnu
pļaut zāli.
Guntis, strādā
tirdzniecībā:
– Spilgtāk atmiņā palikušie
Jāņi ir no manas bērnības
– kad man bija
kādi četri vai pieci gadi. Svinējām
īstos laukos, staba galā bija muca,
kurā dega uguns, kopā ar latgaliešiem dziedājām līgodziesmas. Es jau
vēl biju maziņš un daudz nesapratu,
taču atceros, ka lielie tur brūtējās, kā
jau tas Jāņu naktij piederas. Tagad
pilsētā tā vairs nenotiek.
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Profesionālajās skolās uzņemšana;
Amatniecības vidusskolā
jauna programma
 Ritma Gaidamoviča

Sākusies uzņemšana
abās pilsētas profesi
onālajās skolās – Jelgavas
Amatu un Amatniecības
vidusskolā. Lai rosinātu
arvien vairāk jauniešu
pievērsties profesionālajai izglītībai, Amatniecības vidusskola nākamajā
mācību gadā piedāvā
apgūt jaunu specialitāti
– ēku iekšējo komunikāciju montāžas un apkalpes
speciālists, pēc kuriem
šobrīd ir pieprasījums.
Amatniecības vidusskolā uzņemšana sākās jau 10. jūnijā un katru
darba dienu no pulksten 9 līdz 15
ilgs līdz 7. jūlijam. Skolas direktore
Janīna Rudzīte stāsta, ka līdz šim
visvairāk pieteikumu saņemts
automehāniķu un viesnīcu pakalpojumu specialitātē. «Iespējams, ka
par automehāniķiem liela interese ir
tāpēc, ka skolā tiek īstenots ERAF
projekts, kas paredz jaunas auto
laboratorijas būvniecību. Darbi tiks
uzsākti jau šovasar, bet jaunā laboratorija būs gatava nākamgad aprīlī,»
tā direktore. Skola jaunajā mācību
gadā kopumā piedāvā septiņas specialitātes – automehāniķis, mēbeļu
galdnieks, viesnīcu pakalpojumu
speciālists, sekretārs, datorsistēmu
tehniķis, apdares darbu tehniķis
un jauno programmu «Ēku iekšējo komunikāciju montāžas un
apkalpes speciālists», ko var apgūt
pēc 9. klases. «Mēs esam vienīgie
Zemgalē, kuri piedāvās apgūt šādu
specialitāti. To sadarbībā ar darba
devējiem izveidojām, jo šobrīd darba
tirgū pēc tās ir pieprasījums. Jaunajā programmā, kur mācību bāze
jau nokomplektēta, tiks sagatavoti
speciālisti, kas pārzina ventilācijas,
ūdensapgādes, apkures un kanalizā-

cijas sistēmas, kā arī visu, kas saistās
ar ēkas būvniecību,» stāsta direktore, piebilstot – jau tagad zināms,
ka jauniešiem tiks nodrošinātas
prakses vietas SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde», «Fortum
Jelgava» un SIA «Unisan». Šī ir
četrgadīga programma, kuras laikā
audzēkņiem būs iespēja iegūt gan
vidējo izglītību, gan 3. profesionālo
kvalifikāciju. Izmaiņas uzņemšanas
noteikumos šogad ir tikai skolas piedāvātajās viena gada programmās.
Proti, pateicoties Eiropas Sociālajam
fondam, šogad tiks finansētas divas
viengadīgās grupas – viesmīlis un
autoatslēdznieks. «Šogad šajās programmās uzņemam jauniešus vecumā no 17 līdz 25 gadiem, kuriem ir
ne zemāka izglītība par 9. klasēm
un kuri nav ieguvuši profesiju, nevis
tikai vidusskolas absolventus. Tas
nozīmē, ka jaunietis var būt pabeidzis arī desmit, vienpadsmit klases
vai nepabeidzis mācības kādā no
profesionālās izglītības iestādēm,»
tā J.Rudzīte. Jāpiebilst, ka pērn
viengadīgajā grupā sāka mācīties
tikai viesmīļi un šovasar viņiem jau
ir pirmais izlaidums.
Uzņemšana līdz 9. jūlijam no
pulksten 9 līdz 14 notiek arī Jelgavas
Amatu vidusskolā, kur tiek piedāvāts apgūt deviņas specialitātes
– tērpu stila speciālists, mazumtirdzniecības komercdarbinieks,
ciparu programmas vadības darbagaldu iestatītājs, maizes un miltu
konditorejas izstrādājumu speciālists, pavārs, konditors un frizieris
(pēc 9. klases), pavāra palīgs (pēc
8. klases) un montāžas darbu atslēdznieks (pēc 7. klases). Skolas
direktore Edīte Bišere informē, ka
pirmajās dienās lielākā interese ir
par friziera specialitāti. «Šajā speci
alitātē pēdējos gados uz vienu vietu
pretendē pat trīs skolēni, rādās,
ka līdzīgs konkurss varētu būt arī
šogad,» tā direktore.

Slēgs Raiņa ielu no Tērvetes
ielas līdz Sakņudārza ielai
Rekonstrukcijas darbu laikā no 20. jūnija līdz 24. oktobrim tiek slēgts
Raiņa ielas posms no Tērvetes ielas līdz Sakņudārza ielai. Tērvetes un
Filozofu ielas krustojums būs izbraucams, bet Sakņudārza, Skolas un
Jēkaba ielas krustojumi ar Raiņa ielu būs slēgti. Turpinās arī darbi
Raiņa ielas posmā no Sakņudārza līdz Pētera ielai, no Mātera ielas līdz
iebrauktuvei uz «Vivo centra» stāvlaukumu un no Elektrības ielas līdz
LLU peldbaseinam (ieskaitot stāvlaukumu). Raiņa ielas krustojumi ar
Pulkveža O.Kalpaka ielu un Pasta ielu ir slēgti, bet Raiņa un Elektrības ielas krustojums ir izbraucams. Ūdens un Elektrības ielas posmā
aizliegts apstāties.
Apbraukšanas ceļš Elejas virzienā visiem transporta līdzekļiem paredzēts pa Lielo, Mātera un Rūpniecības ielu. Slēgto posmu apbraukšanai
var izmantot Lielo ielu, Dambja, Sarmas, Svētes, Katoļu, Sudrabu Edžus,
Zirgu un Tērvetes ielu. Piekļūšana ceļa darbu zonā esošiem objektiem
iespējama, izmantojot tuvākos ielu pieslēgumus.
Sabiedriskais transports Pasta un Raiņa ielas krustojuma apbraukšanai izmanto Svētes ielu, Mātera un Sudrabu Edžus ielu, bet slēgtā
Raiņa ielas posma maršruts virzās pa Mātera, Rūpniecības un Tērvetes
ielu. Uz rekonstrukcijas laiku ir slēgtas sabiedriskā transporta pieturas
Raiņa ielā pie Pulkveža O.Kalpaka un Mātera ielas.
Mātera ielas posmā no Zirgu ielas līdz Rūpniecības ielai aizliegts apstāties. Pasta iela posmā no Svētes ielas līdz Raiņa ielai ir divvirzienu,
lai nodrošinātu piekļūšanu ēkai Pasta ielā Nr.14.
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Izveidots
ekskursiju reģistrs

Foto: Ivars Veiliņš
Jūrmalas skolotāji gides Sarmītes Bērziņas darbu vērtē atzinīgi un uzsver – gids pastāsta daudz vēsturisku
nianšu, pilsētas jaunumu un interesantu faktu, ko, apskatot pilsētu pats, neuzzinātu. «Man Jelgavā dzīvo
krustmāte, un bērnībā es te bieži ciemojos, bet nekad nebiju bijusi pilī – padomju laikos tur iekšā nelaida.
Tāpat nezināju, ka kādā vecpilsētas pagrabā kādreiz vārīja konfektes «Gotiņa»,» tā Aija Začesta.
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs (JRTC)
izveidojis elektronisku
ekskursiju sarakstu ar
gidu kontaktinformāciju,
kurā apkopota informācija par Jelgavā un
Zemgalē piedāvātajām
ekskursijām. «Datu bāze
vēl tiks papildināta, bet
jau šobrīd tajā atrodama
informācija par to, kas
Jelgavā tiek piedāvāts.
Mūsu mērķis ir popularizēt šo tūrisma produktu
– ekskursiju –, bet tālākais
jau ir pašu ziņā,» tā JRTC
vadītāja Anda Iljina.
Šobrīd datu bāzē iekļauta informācija par 18 ekskursijām, ko
Jelgavā piedāvā kopumā desmit
sertificēti gidi. Astoņi no tiem

pabeidza centra organizētos gidu
kursus un šajā tūrisma sezonā piedāvās pirmās ekskursijas pa pilsētu.
Piedāvājuma klāsts ir visai plašs:
Jelgava – studentu, prezidentu un
hercogu pilsēta; 18. – 20. gadsimts
Jelgavā un karstā šokolāde Hercoga
galmā; 18. – 20. gadsimts Jelgavā ar
galma cienastu; Pa Kristiana Bornmana poēmas pēdām 17. gadsimta
Jelgavā; Viesos pie vecā Ādolfa; Pa
hercoga Jēkaba pēdām; Ceļi, kas
ved uz dievnamu; Jaunā Jelgava;
Jelgavas pils vēsture un noslēpumi;
Pa Krievijas caru pēdām Kurzemes
hercogistes galvaspilsētā Jelgavā;
Pareizticīgo baznīcas Jelgavā un
apkārtnē; Pa dižciltīgo baltvācu
pēdām Jelgavas novadā; Klubu
tūre Jelgavā. Ekskursijas tiek piedāvātas latviešu, krievu, angļu un
vācu valodā.
Jau saņemtas pirmās atsauksmes
par piedāvātajām ekskursijām,
tiesa, pagaidām no jelgavniekiem.

«Cilvēkiem ļoti patika, un daudzi
teica, ka uzzinājuši kaut ko jaunu
par Jelgavu. Tā teikt, redzēja pilsētu citām acīm,» stāsta A.Iljina.
Lai mudinātu arī ārzemju tūristus
izvēlēties ekskursijas, tiks veikts
nopietns darbs ar reklāmu un datu
bāzes popularizēšanu.
Šobrīd reģistrā atrodama informācija par ekskursijas nosaukumu,
gidu, sniegts neliels apraksts, norādīta gida kontaktinformācija un
valoda, kādā ekskursiju piedāvā.
Tālāk jau tūristam pašam jāsazinās ar gidu, lai vienotos par laiku,
vietu skaitu un citām niansēm.
«Laika gaitā šo informāciju gribam
paplašināt, pievienojot ne tikai izvērstākus aprakstus, bet arī vizuālu
materiālu un gidu fotogrāfijas,» tā
JRTC vadītāja. Reģistrs pieejams
centra mājas lapā www.tornis.
jelgava.lv, sadaļā «Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs», apakšsadaļā
«Ekskursijas».

Aptauja: iedzīvotājiem aktuāli
ekonomiskie un sociālie jautājumi
No 1.lpp.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu
aptauju, optimistiskākas ir respondentu prognozes par pilsētas
ekonomisko attīstību nākamajos
divpadsmit mēnešos. Pozitīvas
tendences nākotnē saskata 17,1
procents aptaujāto, neitrālas
– 40,3 procenti, bet pesimistiski
noskaņoti ir 30,3 procenti respondentu.
Līdzīgi kā citviet Latvijā, arī
lielākā daļa aptaujāto jelgavnieku par prioritāri risināmu
jautājumu pilsētā uzskata
ielu un ceļu remontu (41,3
procenti). Iedzīvotāji nav apmierināti ar Jelgavas sabiedriskā transporta kustību, kas
vairumā gadījumu ir saistīta
ar iepriekš veikto reisu skaita
samazināšanu.
Lielākā daļa (63,2 procenti)
aptaujāto pilsētnieku apgalvo,
ka viņiem ir pieejama informācija par savām tiesībām un
iespējām saņemt sociālos pabalstus. Salīdzinājumā ar iepriekšējo pētījumu šādu jelgavnieku
skaits ir audzis.
Visaugstākais pozitīvais vērtējums Jelgavas iedzīvotāju
vidū ir par Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja (65,5 procenti),
Zinātniskās bibliotēkas (63,2

procenti), Zemgales Olimpiskā
centra (62 procenti), SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» (60,3
procenti) un pašvaldības aģentūras «Kultūra» (60,3 procenti)
darbību. Savukārt salīdzinoši
kritiski jelgavnieki vērtē uzņēmumus SIA «Jelgavas Autobusu parks» (kritiski – 43,5
procenti, pozitīvi – 38,1), SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (kritiski – 35,5, pozitīvi – 19,7 procenti) un «Fortum Jelgava» (kritiski – 37,4
procenti, pozitīvi – 31,9).
Pilsētnieki uzskata, ka visvairāk informācijas viņi iegūst
no laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» (84,5 procenti), un 88,1
procents aptaujāto laikrakstu
vērtē pozitīvi. Par notikumiem
pilsētā aptaujātie iegūst informāciju arī internetā (53,4 procenti), LNT (49,8), laikrakstā
«Zemgales Ziņas» (38,2), TV3
(37,5), LTV1 (34,3) un TV5 (34
procenti).
No tiem aptaujātajiem, kas
ikdienā informāciju par notikumiem pilsētā meklē internetā,
portālu jelgava.lv izmanto 32,1
procents.
Tāpat kā iepriekš veiktajās aptaujās, vairums pilsētnieku vēlas redzēt Jelgavu kā Zemgales
novada ekonomisko un kultūras

centru (33,5 procenti). Otro
un trešo vietu (17,1 procents)
dala šādi iespējamie pilsētas
attīstības modeļi: Jelgava kā
Latvijas industriālā galvaspilsēta; Jelgava kā pievilcīga pilsēta
tūrismam.
Respondenti kā draudus pilsētas attīstībai visbiežāk minējuši bezdarbu (22,6 procenti). Nākamās vietas potenciāli
lielāko draudu sarakstā ieņem
darbaspēka aizplūšana (minēja
9,4 procenti respondentu), noziedzība (6,5) un narkomānija
(5,8 procenti).
Aptaujā iedzīvotāji vērtējuši
arī Jelgavas pilsētas domes un
tās deputātu darbību. Domes
darbību pozitīvi vērtē 46,1 procents pilsētnieku, bet negatīvi
– 37,7. Vispozitīvāk novērtēts
ir deputāta Andra Rāviņa (45,8
procenti), Andra Ķipura (26,7)
un Daces Oltes (25,8) darbs. Tālāk popularitātes ziņā iedzīvotāji
ierindojuši Mintautu Buškevicu
un Vili Ļevčenoku.
Aptauju SIA «Latvijas fakti» veica 2011. gada pavasarī,
aptaujājot 502 Jelgavas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74
gadiem. Par socioloģiskā pētījuma veikšanu firmai samaksāti 3151,26 lati (ieskaitot 22
procentu PVN).
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Īsi
 Sestdien, 18. jūnijā, pulksten 16
Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī
piedāvā radošo nodarbību «Uzpin
krāšņāko Jāņu vainagu!». Dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kādas ir
dažādu jāņuzāļu ārstnieciskās īpašības,
to piemērotību meitu, sievu vai puišu
Jāņu vainagiem, kā arī izgatavot savu
vasaras saulgriežu vainagu. Dalības
maksa pieaugušajiem – Ls 2,50, bērniem līdz 10 gadu vecumam – Ls 0,50.
Materiāli ir iekļauti dalības maksā.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa
tālruni 63005447, 63005445. Jāpiebilst, ka 22. jūnijā tornis apmeklētājus
gaidīs no pulksten 10 līdz 18, 23. un
24. jūnijā – slēgts, bet 25. jūnijā tas
atvērts no pulksten 10 līdz 18.
 Raiņa un Pasta ielas krustojumā
paralēli ielas rekonstrukcijai šonedēļ
darbu sācis arī uzņēmums «Latvijas
gāze» (LG), kas dziļās akas maina pret
bezaku noslēgierīcēm. Darbu gaitā šajā
apkaimē jūtama gāzes smaka, taču tas
neliecina par gāzes noplūdi, kas varētu
apdraudēt iedzīvotāju drošību. «Kopumā
šajā posmā ir trīs akas – divas atrodas uz
ielas braucamās daļas, bet viena – uz ietves. Lai vēlāk jauno asfaltu nevajadzētu
uzrakt, šos darbus īstenojam paralēli Raiņa ielas rekonstrukcijai. Līdzīgi rīkojamies
arī citu ielu rekonstrukcijas laikā,» tā LG
Jelgavas iecirkņa vadītājs Uldis Auniņš,
akcentējot, ka gāzes smakas izplatīšanās darbu laikā ir neizbēgama, taču tas
nerada draudus iedzīvotājiem.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde aicina darbā
sociālo darbinieku
darbam ar personām ar
funkcionāliem
traucējumiem
Prasības kandidātiem:

• otrā līmeņa profesionālā augstākā
vai akadēmiskā izglītība sociālajā
darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un
organizatoriskā darba prasmes;
• iepriekšējā pieredze sociālā darbinieka amatā.

Galvenie pienākumi:

• veikt sociālo darbu ar grupu
dzīvokļu klientiem – pilngadīgām
personām ar garīga rakstura traucējumiem;
• izstrādāt individuālos rehabilitācijas
plānus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, ņemot
vērā grupu dzīvokļu klientu sociālās
problēmas un klientu resursus;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu
risināšanā grupu dzīvokļu klientiem.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un
rekomendāciju sūtīt uz e-pasta adresi: soc@soc.jelgava.lv līdz 2011.
gada 28. jūnijam.
Tālrunis informācijai – 63048921.
Pašvaldības iestādes «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde» grupu dzīvokļu sociālajai darbiniecei MARIKAI
SIDOROVAI 2007. gada 27. augustā izsniegto pašvaldības iestādes «Jelgavas
Sociālo lietu pārvalde» darba apliecību
Nr.78 uzskatīt par nederīgu.

Jelgavas pilsētas domes Zemes nomas komisija izsludina konkursu «Par
tiesībām ierīkot un apsaimniekot pagaidu (vasaras sezonas) tirdzniecības
vietu Jelgavas pilsētā».
Ar konkursa nolikumu var iepazīties
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes Informācijas aģentūrā Lielajā ielā 11, 131.
kabinetā, vai portālā www.jelgava.lv
un www.jelgavasvestnesis.lv.

Jelgavas pilsētas dome pieņēmusi
lēmumu atsavināt pašvaldības dzīvokļa īpašumu Nr.7 Pērnavas ielā 20,
Jelgavā, un kopīpašuma 374/26799
domājamās daļas no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas un zemesgabala
(kadastra numurs 09000360170),
pārdodot uz nomaksu dzīvokļa
īrnieka ģimenes loceklim.
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atbildam

Ceturtdiena, 2011. gada 16. jūnijs

Velostatīvus
nozog metāla zagļi
«Nordea» piedāvā jaunumu –
mājokļa kredītu ar uzkrājumu

Lai veicinātu uzkrājumu veidošanas
paradumus, «Nordea» jaunajiem mājokļa
kredīta klientiem komisijas maksu par kredīta noformēšanu ieskaitīs klienta krājkontā.
«Nordea» mērķis ir panākt, lai gada laikā
visiem jaunajiem mājokļu kredīta klientiem
būtu izveidoti uzkrājumi vismaz vienas
mēnešalgas apmērā.
«Drošības sajūtu un finanšu stabilitāti
nodrošina uzkrājumi vismaz trīs līdz sešu
mēnešu ienākumu apmērā, kas diemžēl
lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju šobrīd
ir nesasniedzams mērķis. Tomēr veidot
«drošības spilvenu» un uzkrāt var sākt arī
ar nelielām naudas summām, katru mēnesi
uzkrājumiem atliekot vismaz piecus vai
desmit latus,» saka «Nordea» valdes locekle
Jana Strogonova.
Paradums uzkrāt veidojas tikai tad,
ja kādu laiku katru mēnesi tiek novirzīta
konkrēta naudas summa uzkrājumiem. Ja
vērtē iedzīvotāju noskaņojumu, tad situācija
ir diezgan neviennozīmīga. Jo, no vienas
puses, vārdos tiek apliecināts, ka domāt par
nākotni un uzkrāt ir svarīgi, tomēr, no otras
puses, vārdi nesaskan ar darbiem.
«Nordea» dati liecina, ka vidēji trim
ceturtdaļām klientu nav uzkrājumu bankā.
Nedaudz vairāk uzkrājumus veido mājokļa kredīta klienti, no kuriem nedaudz
vairāk kā puse (60%) izmanto kādu no
uzkrājumu produktiem. Vispopulārākais ir
vienkāršākais uzkrājumu veids – krājkonts.
Tas ļauj gan brīvi noguldīt, gan arī izņemt
naudu nepieciešamības gadījumā. Tomēr
noguldītās summas vidēji ir ļoti nelielas,
un 90% klientu sakrātā nauda nepārsniedz
300 latu robežu.
«Latvijas iedzīvotāju iespējas atlikt uzkrājumus pēdējos gados ir krietni samazinājušās ekonomiskās situācijas dēļ. Tomēr aptaujas liecina, ka iedzīvotāju nevēlēšanās krāt,
neprasme taupīgi apieties ar pieejamajiem
līdzekļiem un, jādomā, arī neizpratne par
uzkrājumu nozīmību Latvijas gadījumā ir pat
lielāks šķērslis nekā ierobežotie brīvie līdzekļi.
Vienlaikus gan jānorāda, ka tieši iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem ir būtiski
plānot savas finanses un nodrošināt sevi ar
uzkrājumiem pret neparedzētām ienākumu
zaudēšanas situācijām,» uzsver pētījuma
centra SKDS direktors Arnis Kaktiņš.
Lai veicinātu uzkrājumu veidošanas paradumus, «Nordea» ir radījusi pilnīgi jaunu
un unikālu piedāvājumu. Jaunajiem mājokļa
kredīta klientiem komisijas maksu par kredīta noformēšanu jeb 1% no aizdevuma
summas piedāvās ieskaitīt klienta krājkontā
ar nosacījumu, ka turpmākā gada laikā
klients katru mēnesi papildinās krājkontu
par vismaz 30 latiem. Šis uzkrājums klientam
būs brīvi pieejams jau pēc gada. Piemēram,
ja klients aizņemsies 30 000 latu dzīvokļa
iegādei, tad gada laikā uzkrājums būs jau
vismaz 660 latu.
«Nordea» banka šobrīd tirgū ir vadošais
mājokļu kredītu izsniedzējs. Šī gada četros
mēnešos «Nordea» ir izsniegusi mājokļu
kredītus 15 miljonu latu apjomā 305 mājsaimniecībām, kas ir par 10% vairāk nekā
2010. gadā.
Lai saņemtu konsultāciju, jādodas uz
«Nordea» bankas klientu apkalpošanas
centru «Jelgava» Lielajā ielā 17a katru
darba dienu no pulksten 9.30 līdz 18. Ja
ir jautājumi par bankas sniegtajiem pakalpojumiem, konsultāciju var saņemt arī pa
tālruni 63012355 vai 67096096. Vairāk
informācijas: www.nordea.lv

Ar atputekļošanas
materiālu iela jau
apstrādāta

Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» pārliecinājās, ka iedzīvotāji tirgus teritorijā pārvietojas ar velosipēdu, jo nav kur to droši atstāt. Tirgus vadītājs Valdis Labanovskis
sola šo problēmu atrisināt un jau šomēnes pie tirgus un tirgus teritorijā, kur tās
pavasarī nozagtas, izvietot jaunas velonovietnes.
Foto: Ivars Veiliņš
tas ir dārgāk,» tā V.Labanovskis. iepriekš. Kopējais vietu skaits varētu
Viņš norāda, ka novietnes paredzēts būt 10 – 12 velosipēdiem.
izgatavot jau šomēnes un tās tiks
izvietotas abās vietās, kur atradās
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica

Bāra un Miezītes
ceļš sakārtots
«Bāra un Miezītes ceļš tagad ir
pārvērsts par pilsētas būvgružu izgāztuvi, nekādu izmaiņu tur nav jau otro
mēnesi!» «Jelgavas Vēstnesim» raksta
Zinta, jautājot: kad beidzot tiks salaboti
šie ceļi?

«Pagājušajā gadā, grantēto segumu
4. līnijā apstrādājot ar īpašo atputekļošanas vielu, bija ļoti labi panākumi. Pa
to ļoti bieži brauc smagais transports,
kas pārvadā granti. Putekļi, iestājoties
Kā norāda pašvaldības aģentūras
sausākam laikam, kļūs vienkārši neciešami! Vai arī šogad 4. līnijā varam «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
cerēt uz dzīvi bez putekļiem?» jautā Baļčūns, uz Bāra un Miezītes ceļa maija
nogalē tika uzbērti otrreiz izmantojamie
jelgavnieks.
materiāli, kas iegūti Dobeles šosejas
4. līnijas posmā no 22. līdz 52. rekonstrukcijas gaitā.
Jāatgādina, ka, lai izvairītos no Bāra
numuram grantētais segums ar ielu
atputekļošanas materiālu jau apstrā- un Miezītes ceļa applūšanas, pavasarī
dāts, informē pašvaldības aģentūra ceļu posmi tika nostiprināti ar būvgružiem, bet tagad sakārtots arī to segums.
«Pilsētsaimniecība».

Arī karsto ūdeni
var lietot uzturā

«Vai silto ūdeni no krāna var lietot uzturā
un dzert tāpat kā auksto?» jautā jelgavnieks.
Viņaprāt, tas ir tas pats aukstais ūdens,
tikai uzsildīts, taču citi pārliecināti, ka tas ir
tehniskais ūdens, ko uzturā lietot nedrīkst.
«Kā tad īsti ir – var vai nevar karsto ūdeni
izmantot pārtikā tāpat kā auksto?» tā viņš.
SIA «Jelgavas ūdens» tehniskais direktors Viktors Juhna apliecina, ka siltais ūdens
no aukstā atšķiras vien ar to, ka pirmais ir
uzsildīts, tādēļ nav būtiskas atšķirības, vai
uzturā lieto auksto vai karsto ūdeni. «Karstais ūdens ir tas pats dzeramais ūdens, kas
tiek uzsildīts īpašā cauruļvadu sistēmā. Ne
tā ķīmiskais sastāvs, ne kvalitāte neatšķiras
no aukstā dzeramā ūdens,» tā V.Juhna.

Atkritumus dedzināt nedrīkst
Kāds jelgavnieks norāda uz būtisku problēmu privātmāju dzīvojamos rajonos. «Līdz
ar silto laiku sākusies pikniku sezona, un
cilvēki, daudz nedomājot par kaimiņiem, uz
nebēdu grilē un cep savos dārzos, turklāt to
bieži vien dara nevis ar oglēm, kā pienākas,
bet gan malku. «Varbūt vēl varētu pieciest,
ka vakaros visa iela ir vienos dūmos pikniku dēļ, taču, kad iedzīvotāji sadomā savā
pagalmā vai dārzā uzkurt ugunskuru, lai
tiktu vaļā no atkritumiem, tostarp zariem
un plēves, tas ir par traku. Liesma šaujas
divu metru augstumā, visa iela smird,
dūmo!» tā kungs, nevēloties atklāt savas
mājas adresi, lai viņa «mājas jumtam kaimiņi nepielaiž uguni». Tieši šī iemesla dēļ
viņš arī nemēdz saukt Pašvaldības policiju,
kad kaimiņi dedzina atkritumus, kas radot
veselībai bīstamus dūmus. «Pats policiju
izsaukt neuzdrošinos, bet viņu pienākums
taču ir nodrošināt kārtību pilsētā. Lai tad
policisti biežāk pabraukā gar privātmājām
un vainīgos soda,» tā kungs, «Jelgavas Vēstnesim» lūdzot atgādināt iedzīvotājiem, kas

Raiņa ielas
iedzīvotāja:
esam laimīgi!
Pirmajā jūnija «Jelgavas Vēstneša»
numurā izlasījusi rubrikā «Pilsētnieks
vērtē» aptaujāto jelgavnieku viedokli
par ielu remontiem pilsētā, redakcijā
vērsās Raiņa ielas 23 iedzīvotāja Olga,
vēloties paust arī savu viedokli par to,
kā ielu rekonstrukcijas darbi ietekmē
viņas ikdienu. «Šķiet, neviens no aptaujātajiem cilvēkiem pats nedzīvo Raiņa
ielā, taču tieši šīs ielas rekonstrukcijas
darbi pašlaik pilsētā jūtami visvairāk.
Gribu pateikt lielu paldies pašvaldībai
un darbu veicējiem – mēs, Raiņa ielas
iedzīvotāji, esam patiesi laimīgi, ka
beidzot kārta pienākusi mūsu ielai,»
saka Olga.

«Visu laiku gan pie «Rosmes», gan
tirgus teritorijā bija statīvs, kur varēja
pieslēgt velosipēdu. Tagad statīva vairs
nav! Vai Jelgavā jāpārtrauc braukt ar
velosipēdu?» jautā A.Sirmulis.
Jelgavas tirgus direktors Valdis
Labanovskis atzīst, ka ir par šo problēmu informēts un šobrīd tiek meklēts
risinājums, jo jārūpējas par visiem
klientiem, īpaši laikā, kad pārvietoties ar automašīnu kļūst arvien dārgāk. «Jā, tā ir taisnība – velonovietnes
vēl pavasarī tur tiešām bija, bet tās
nospēra metāla zagļi, aiznesa pat no
teritorijas,» norāda V.Labanovskis.
Viņš pieļauj, ka zaglis uzdarbojies
laikā, kad tirgošanās jau beigusies,
bet tirgus vēl ir vaļā un tur notiek
sakopšanas darbi vai tiek piegādāta
prece, jo dienas laikā tirgus teritorijā
dežūrē policisti un statīvu aiznest nepamanītam nebūtu iespējams. Šobrīd
uzņēmums apsver, vai novietnes pirkt
gatavas vai tomēr pasūtīt. «Cik esmu
papētījis, tās, ko var nopirkt, ir ļoti
rūpīgi jāpiestiprina, lai nenozagtu,
tāpēc sliecos domāt, ka novietnes,
visticamāk, izgatavosim, kaut arī

Vēstule

draud par to, ja dārzā kurina ugunskurus, ievietot atkritumus konteineros, kas
dedzinot atkritumus un cepot gaļu.
paredzēti šķiroto atkritumu savākšanai.
Atkritumus arī nedrīkst dedzināt; ierakt
Kā informē Pašvaldības policijas sabied- zemē; sadzīves atkritumu konteineros
risko attiecību speciāliste juriste Sandra bērt ielu saslaukas, smiltis un bioloģiski
Reksce, pašvaldības saistošie noteikumi noārdāmos atkritumus bez saskaņoneaizliedz privātmājas dārzā kurt uguns- šanas ar atkritumu apsaimniekotāju;
kuru vai gaļas cepšanai izmantot grilu, taču konteineros un citās speciāli atkritumu
īpašniekam ir jānodrošina, lai minētās dar- savākšanai paredzētās tvertnēs ievietot
bības būtu drošas un neradītu ugunsgrēka kvēlojošus, degošus un ugunsnedrošus
draudus. «Jelgavas pašvaldības saistošajos atkritumus; atkritumu konteineros cieti
noteikumos par Jelgavas pilsētas teritorijas sablīvēt vai iesaldēt atkritumus, kā arī
labiekārtošanu, uzturēšanu un aizsardzību novadīt šķidros atkritumus, tajā skaitā
noteikts aizliegums kurināt ugunskurus vai sadzīves notekūdeņus, gruntī, meliorāveikt citas darbības, kas var izraisīt uguns- cijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā
grēku mežos un 50 metru piegulošajā joslā bez attīrīšanas.
ap tiem ugunsbīstamajā periodā,» skaidro
«Pašvaldības policijas inspektori reaģē
S.Reksce, atgādinot, ka ikvienas personas uz visām iedzīvotāju sūdzībām, tostarp
pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcel- anonīmām, un arī ikdienā regulāri apseko
šanos vai darbības, kas to var izraisīt.
pilsētu. Ja fiksēts pārkāpums, vainīgie
Savukārt par sadzīves atkritumu tiek saukti pie atbildības. Protams, ne
dedzināšanu S.Reksce norāda, ka tā ir vienmēr tiek piemērots naudas sods, jo
aizliegta un par to vainīgajām personām primāri policijas uzdevums nav sodīt,
var tikt sastādīts administratīvā pār- – tiek veiktas arī preventīvas pārrunas,
kāpuma protokols vai iekasēts naudas kas sniedz ļoti labus rezultātus,» norāda
sods uz vietas. Proti, Jelgavas pilsētas S.Reksce, iedzīvotājus aicinot ziņot par
pašvaldības saistošie noteikumi paredz, sadzīves atkritumu dedzināšanu dārzos,
ka ir aizliegts novietot atkritumus jeb- pagalmos un citviet. Tas izdarāms, zvanot
kurā to savākšanai vai apglabāšanai Operatīvās vadības nodaļai pa tālruni
neparedzētā vietā, tajā skaitā nomest pie 63028550.
konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos,
Jāatgādina, ka saistošie noteikumi par
mežos, vai ievietot citiem atkritumu ra- sadzīves atkritumu apsaimniekošanu padītajiem paredzētos konteineros; ievietot redz, ka par to pārkāpšanu var piemērot
atkritumus, kas radīti katra konkrētā brīdinājumu un naudas sodu – fiziskām
atkritumu radītāja – fiziskās personas personām no 10 līdz 100 latiem, juridismājsaimniecībā – konteineros, kas no- kām personām no 50 līdz 500 latiem.
vietoti sabiedriskās vietās vai paredzēti
citu atkritumu radītāju apkalpošanai;
Sagatavoja Sintija Čepanone

«Tās ir tikai īslaicīgas neērtības, ar
kurām jāsadzīvo rekonstrukcijas laikā.
Jā, ielā ir ierobežota pārvietošanās,
jā, diendienā strādā smagā tehnika,
ir troksnis, putekļi, taču visi mani
kaimiņi ir laimīgi, ka beidzot šo dienu
sagaidījuši. Dod Dievs tik ilgi nodzīvot,
lai savām acīm redzētu, cik skaista un
sakārtota kļūs Raiņa iela,» saka Olga,
kura Raiņa ielā dzīvo jau kopš 1968.
gada. Kundze atzīst, ka iepriekš to, ka
iela un gājēju ietves ir asfaltētas, varēja
tikai nojaust. «Vienā ielas pusē ietves
praktiski nebija – lai kaut kur aizietu,
speciāli gājām pa pretējo pusi, jo bija
bail gūt traumas. Zinu vismaz divus
cilvēkus, kuri sliktā seguma dēļ Raiņa
ielā lauzuši kāju. Bet tagad tā vairs
nebūs!» prieku neslēpj Olga, atklājot,
ka kopā ar 17. un 19. mājas iedzīvotājiem ik dienu priecājas par paveikto
Raiņa ielā, reizumis pat aizmirstot, ka
ielas rekonstrukcija vienlaicīgi nozīmē
arī neērtības satiksmes dalībniekiem
un tuvējo māju iedzīvotājiem. «Mēs
būtu gatavi piedzīvot pat vēl lielākas
grūtības, lai tikai iela būtu sakārtota!
Gribu pateikt paldies arī «Igates»
darbiniekiem – cik dzirdēts, citos ielu
rekonstrukcijas gadījumos iedzīvotāji
mēdz sūdzēties par strādājošajiem
– ka viņi biežāk sēž nekā strādā, ka ir
nepieklājīgi un neprofesionāli. Taču to
pavisam noteikti nevaram attiecināt
uz strādājošajiem Raiņa ielā. Prieks
skatīties, cik viņi cītīgi un apzinīgi
katru dienu strādā, darbs tiek organizēts maiņās, un tas apliecina, ka
visas neērtības ir tikai īslaicīgas!» tā
Olga, arī pārējos jelgavniekus aicinot
nesūkstīties par grūtībām, bet gan
priecāties, ka mūsu pilsētā notiek tik
vērienīgi darbi, kuru rezultātu varēs
izjust ikviens.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pateicība

«Kaut biežāk
cilvēki teiktu
paldies!»
Ģimene no Emīla Dārziņa ielas saka
paldies pašvaldības aģentūrai «Pilsētsaimniecība», kas gādājusi par to, lai
ielā būtu ievērojami mazāk putekļu.
«Iepriecināja iepriekšējā lapā «Atbildam» rakstiņš par lielisko sētnieku,
kuram kāda kundze vēlējās pateikt
paldies. Kaut biežāk cilvēki pateiktu
paldies, nevis domātu par to, kas viņiem pienākas.
Turpinot šo lielisko tradīciju, gribētu pateikt paldies tiem cilvēkiem,
kuri Emīla Dārziņa ielu padarījuši
ievērojami mazāk putekļainu. Tagad
droši varu pagalmā izvest bērnu ratiņos, nebaidoties, ka iekšā tos ievedīšu
ar baltu putekļu kārtu. Liels paldies
– patiesi!»
Sagatavoja Sintija Čepanone

sports

Ceturtdiena, 2011. gada 16. jūnijs

Izcīna ceļazīmes uz EČ

Četri jelgavnieki izcīnījuši ceļazīmes uz
Eiropas junioru čempionātu airēšanā
U-23, kas notiks Zagrebā, Horvātijā, no
30. jūnija līdz 2. jūlijam. Uzvarot Latvijas
junioru čempionātā smaiļošanā un kanoe airēšanā, ceļazīmes ieguva Jelgavas
BJSS audzēkņi Lāsma Zaķīte, Marks
Ozolinkevičs (attēlā) un Rūdolfs Nartišs
un Jānis Geidāns
no kluba «KC». Kopumā Latvijas čempionātā junioriem
jelgavnieki izcīnīja
23 medaļas – mūsu
airētāju «kontā»
desmit zelta, piecas
sudraba un astoņas
bronzas godalgas.

Ceļā uz olimpiādi

Sestdien, 18. jūnijā, pulksten 11 Sporta
hallē sāksies Latvijas Jaunatnes olimpiādes priekšsacīkstes basketbolā zēniem
(pusfināls). Kā stāsta Jelgavas komandas (1995. dz.g.) treneris Jānis Vītols,
mūsējie ir vienā apakšgrupā ar Siguldas
un Liepājas basketbolistiem. 1. vietas
ieguvēji automātiski iekļūs finālā, kas
notiks Jaunatnes olimpiādes laikā jūlija
sākumā, bet 2. vietas ieguvējiem svētdien
Rīgā notiks pārspēle par iespēju tikt uz
olimpiādi. «Domāju, ka finālā būsim,»
optimistisks ir treneris. Spēļu kalendārs:
pulksten 11 – Jelgava : Liepāja; pulksten
12.30 – Tukums : Bauska; pulksten 14 – Sigulda : Liepāja; pulksten 15.30 – Bauska :
Ventspils; pulksten 17 – Jelgava : Sigulda;
pulksten 18.30 – Ventspils : Tukums.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Tehniskā pēcpusdiena

Sestdien, 18.
jūnijā, no pulksten 10.30 atpūtas un sporta kompleksā
«Rullītis» norisināsies «DAD Jelgava» 2. posms driftā.
Lai pasākums būtu piesātināts un interesants dažāda vecuma un interesentu
grupām, organizatori sola, ka līdztekus
drifta sacensībām norisināsies Jelgavas
uzņēmēju kartinga turnīrs, ātruma aplis
un gladiatoru cīņas jeb izdzīvošanas
sacensības. Sīkāka informācija pieejama
mājas lapā www.jtsvc.lv, kur var arī piereģistrēties un iepazīties ar nolikumiem.
Čempionātu organizē biedrība «Jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs».

«Miloniešiem» trīs medaļas

Starptautiskā turnīrā brīvajā cīņā jauniešiem (līdz 15 gadiem) Vilkavišķos, Lietuvā,
piedalījās arī klubs «Milons». Trīs sportisti
izcīnīja medaļas. Svara kategorijā līdz 32 kg
otro gadu pēc kārtas nepārspēts ir Osmans
Dzaseževs (attēlā). «Viņš vinnēja visas četras
cīņas, turklāt pretiniekiem neatdeva ne punktu. Pusfinālā un finālā Osmans nolika uz lāpstiņām
krievu sportistus, kas ir ļoti
spēcīgi,» stāsta treneris
Vladimirs Smirnovs. Sudrabs Edgaram Batkovskim
(līdz 38 kg), bronza – Jeļisejam Zaicevam (līdz 53 kg).
Sacensībās piedalījās 100
dalībnieku no Lietuvas,
Latvijas un Krievijas.

Pēc 11 gadu pārtraukuma Jelgavā atgriežas virves vilcēji
 Ilze Knusle-Jankevica

tā čempionāta 2. kārta svara klasē
līdz 720 kilogramiem, bet pēc tam
Sestdien, 18. jūnijā, Jelga– svara klasē līdz 680 kilogramiem.
vā pie Sporta halles notiks
Abās disciplīnās par uzvaru cīnīsies
Latvijas atklātā čempionāta
arī «Ozoli» ar jelgavniekiem Valdi
virves vilkšanā 2. kārtas saKaktiņu, Māri Kunkulbergu, Alekcensības un Sporta servisa
sandru Verškovu, Māri Sirmi un Raiti
centra kausa izcīņa. Virves
Krievu sastāvā. E.Ludzītis norāda, ka
vilcēju komandas «Ozoli»
1. posmā vieglākajā klasē komanda iztreneris Edgars Ludzītis lēš,
cīnīja 1. vietu, bet smagākajā – trešo.
ka šis sporta veids pilsētā at«Lai iegūtu čempionu titulu, mums
griezies pēc apmēram vienjāuzvar abos atlikušajos posmos,» tā
padsmit gadu pārtraukuma,
treneris, piebilstot, ka vienāda punkad te notika atlases turnīrs
ktu skaita gadījumā uzvarēs tas, kam
Lauku sporta spēlēm.
pēdējā posmā bijis augstāks rezultāts.
Trešais, noslēdzošais, čempionāta
Pulksten 12 sāksies Latvijas atklā- posms notiks augustā. Jāpiebilst, ka

sacensībās piedalīsies divas Latvijas
un divas Lietuvas komandas.
Savukārt pēc Latvijas čempionāta
sāksies Sporta servisa centra kausa
izcīņa virves vilkšanā svara kategorijā līdz 560 kilogramiem. Precīzu
sākuma laiku E.Ludzītis gan nevar
pateikt, tāpēc aicina interesentus
ierasties jau laikus un pavērot, kā
virvi velk Latvijas čempionāta dalībnieki. Šīs būs pirmās pilsētas virves
vilkšanas sacensības. Komandā var
būt 6 – 8 vīrieši/jaunieši atkarībā no
viņu individuālā svara – komandai
jāsavāc kopējais svars 560 kilogrami.
Pieteikšanās un svēršanās būs uz
vietas. «Sporta servisa centra mērķis

ir panākt, lai pilsētā ir daudzveidīga
sporta dzīve, dažādi pasākumi, un
šī ir lieliska iespēja jelgavniekiem
izmēģināt spēkus virves vilkšanā,»
tā E.Ludzītis.

Briketes apkurei

Jelgavas pilsētas pašvaldība
izsludina konkursu uz Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes
«Jelgavas Ledus sporta skola»
direktora amatu.

Paziņojums par teritorijas plānojuma
1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu
Ar Jelgavas novada domes lēmumu Nr.4.§27 «Par Jelgavas novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas publisko apspriešanu» uzsākta Jelgavas novada teritorijas plānojuma sabiedriskā apspriešana.
Sabiedriskā apspriešana noteikta no 2011. gada 9. maija līdz 2011. gada 19. jūnijam.
Teritorijas plānojuma izstrādes mērķis ir radīt sistēmu ar attiecīgu dokumentu kopumu ilgtspējīgas
un līdzsvarotas attīstības veicināšanai Jelgavas novada teritorijā. Priekšlikumus un ieteikumus
teritorijas plānojuma izstrādei sabiedriskās apspriešanas laikā rakstveidā var iesniegt Jelgavas
novada pašvaldībā vai pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldībai Pasta ielā 37, Jelgavā,
LV-3001. Kontaktpersona – Jelgavas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Inese Baumane,
tālrunis 63012555, e-pasta adrese: inese.baumane@jelgavasnovads.lv.
Teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas sapulces norises vieta – 2011. gada 17. jūnijs
plkst.14 Jelgavas novada administratīvā ēka Pasta ielā 37, Jelgavā.

• kūdras briketes (Igaunija);
• skaidu briketes.
Adrese: Katlkalna iela 10, Rīga
Tālrunis informācijai: 29615160
Piegādes tālrunis: 28828288

TRAKTORTEHNIKAS
KURSI
Kategorijas, kurās apmācām:

A Traktori, komunālā pašgājē-

ja traktortehnika un universālās
pašgājējmašīnas ar pilnu masu līdz
7500 kg

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

C
D
E
F

Ekskavatori un pašgājēji iekrāvēji
Kombaini
Autogreideri

Meža izstrādes un kopšanas
mašīnas

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

Prasības pretendentiem:
1. Augstākā pedagoģiskā izglītība;
2. Vismaz trīs gadu pieredze darbā vadošā amatā;
3. Valsts valodas prasme augstākā līmeņa
1. pakāpē (C1) (svešvalodu zināšanas tiks
uzskatītas par priekšrocību);
4. Labas prasmes darbā ar datoru («MS
Office»);
5. Precizitāte, labas organizatoriskās un
komunikācijas spējas;
6. Vēlamā pieredze:
6.1. projektu īstenošanā un sporta sacensību organizēšanā izglītības iestādē
un pilsētā,
6.2. iestādes vadīšanai nepieciešamo
finanšu un juridisko jautājumu pārzināšana.
Pieteikuma dokumentus – motivētu
pieteikumu, dzīves un iepriekšējās darba vietas aprakstu (CV), profesionālo
kvalifikāciju un tālākizglītību apliecinošu
dokumentu kopijas, iestādes «Jelgavas
Ledus sporta skola» attīstības plānu
2011. – 2014. gadam (ne vairāk kā 2.
lpp.) – iesniegt līdz 2011. gada 4. jūlijam
plkst.12 Jelgavas pilsētas pašvaldības
Informācijas aģentūrā Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē
ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes «Jelgavas Ledus sporta skola»
direktora amata pretendentu konkurss».
Tālrunis uzziņām: 63005508; e-pasts:
mara.caniza@dome.jelgava.lv.
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Sporta pasākumi
 17. jūnijā pulksten 10 – Zemgales
bērnu čempionāts futbolā 2001. g.dz.
(ZOC).
 18. jūnijā pulksten 10.30 – «DAD Jelgava» čempionāta 2. posms driftā (sporta
kompleksā «Rullītis»).
 18. jūnijā pulksten 11 – Jelgavas
čempionāta strītbolā 2. kārta (pie Jelgavas
Sporta halles).
 18. jūnijā pulksten 11.30 – LČ futbolā
U-16 grupā: Jelgavas BJSS – «Dobele»
(ZOC).
 18. jūnijā pulksten 16 – 1. līgas futbola čempionāts: FK «Jelgava 2» – BFC
«Daugava» (ZOC).
 19. jūnijā pulksten 10 – Zemgales
bērnu čempionāts futbolā 2005. g.dz.
(ZOC).
 21. jūnijā pulksten 10 – Zemgales
bērnu čempionāts futbolā 2001. g.dz.
(ZOC).
 21. jūnijā pulksten 15 – U.Samsona
balvas izcīņa un Jelgavas BJSS atklātais
čempionāts vieglatlētikā (ZOC).
 22. jūnijā pulksten 19 – virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – FK
«Ventspils» (ZOC).
 23. jūnijā pulksten 12 – Līgo regate
(Jahtkluba bāzē Pils salā).
 25. un 26. jūnijā pulksten 10 – Latvijas sporta veterānu 48. sporta spēļu
finālsacensības vieglatlētikā, volejbolā,
minifutbolā (ZOC), basketbolā (Jelgavas
Sporta hallē), rokasbumbā (LLU Sporta
zālē Tērvetes ielā 91d). Atklāšana – 25.
jūnijā pulksten 20 (ZOC).
 27. jūnijā pulksten 10 – Zemgales
bērnu čempionāts futbolā 2000. g.dz.
(ZOC).
 29. jūnijā pulksten 10 – Zemgales
bērnu čempionāts futbolā 2002. g.dz.
(ZOC).
 30. jūnijā pulksten 20 – Zemgales
čempionāts futbolā: FK «Jelgava Juniors»
– FK «Dobele» (ZOC).
Jelgavas 1. ģimnāzija
rīko skolēnu papilduzņemšanu
10. klasēs no 20. līdz 22. jūnijam.
Dokumentus pieņem kancelejā
no plkst.9 līdz 12.

Meklē darbu
Meklēju sociālās aprūpētājas darbu (ir
pieredze vecu ļaužu un slimu cilvēku aprūpē Vācijā). Var piedāvāt arī dežurantes,
apkopējas darbu. Tālrunis 25958507.
Sieviete (38) meklē darbu no plkst.8 līdz
16. Ir pieredze tirdzniecībā, dārzniecībā.
Izskatīšu visus piedāvājumus. Varu strādāt
jebkuru darbu. Tālrunis 28871442.
Mūrnieks. Mūrēju kamīnus, krāsnis, plītis,
skursteņus, siltummūrus, dārza kamīnus.
Varu veikt remontdarbus.
Tālrunis 28893830 (Rihards).
Vīrietis meklē darbu. Varu strādāt
tirdzniecībā, ražošanas uzņēmumos, kā
nekustamo īpašumu analītiķis (ir pieredze).
Augstākā izglītība: ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 29497467.

Piedāvā darbu
Vajadzīgs galdniecības darbu instruktors.
Tālrunis 26553214.

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

Dažādi
Piedāvājam māklera pakalpojumus Jelgavā
un Jelgavas novadā. Interesēties pa tālruni
28342037 vai e-pastu: KristapsAns@inbox.lv
Stāvlaukums 10 Ls mēn. Zvejnieku 9a.
T. 26553214

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

z

d
Atlaides lī

30%

Līzings

Bezmaksas piegāde
pilsētas robežās

Kr. Barona 40, Jelgava
Tālr./Fakss 63011906

www.valants.lv

Dīvāns «Lolita» tikai

99 Ls

Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.

Aizsaulē aizgājuši
BERNARDS STRODS (dz. 1934. g.).
Izvadīšana 16.06. plkst.14 no Dobeles
slimnīcas Atvadu zāles uz Bērzu kapiem
plkst.15.30.
ARNOLDS TILTIŅŠ (dz. 1938. g.).
Izvadīšana 16.06. plkst.16 Baložu kapsētā.
RITA DUNAISKA (dz. 1963. g.).
Izvadīšana16.06. plkst.14 Bērzu kapsētā.
MĀRĪTE BIČKOVA (dz. 1941. g.).
Izvadīšana 17.06. plkst.14 Zanderu kapsētā.
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20. jūnijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1222.sērija.
9.25 «Četri gadalaiki. Ziema». Drāma. 2008.g. 3.filma.
11.05 «Es – savai zemītei».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Pārsteidzošā pasaule. Kanāda». Dokumentāla filma.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Šeit un tagad».*
14.20 «Folkloras programma «Klēts» piedāvā...»
Mazsalacas stāsti.*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Surikātu raibā dzīve 2». Dokumentālu filmu seriāls.
24.sērija.
16.10 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 6.sērija.
16.35 «Bērnu stāsti».*
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1222.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 15.sērija.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «Būt latvietim». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Zilais divritenis». Seriāls. 2.sērija.
22.06 «Viss notiek».
22.35 «Latvija var!»*
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Garīgā dimensija».
23.50 «De facto».*
0.30 «Skats no malas».*

LTV7
7.35 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 342.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 32.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 161. un 162.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 59.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 2010. gada FIFA Pasaules kausa izcīņas atklāšanas
koncerts.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 32.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 161. un 162.sērija.
17.30 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 342.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.55 «Melns. Sarkans. Zelts.
Četri vīri Ugandā». 3. un 4.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 59.sērija.
22.55 «Slepkavība uz kāpnēm». ASV krimināldrāma. 2007.g.
0.30 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 40.sērija.
10.05 «Bagātais Ričs». ASV ģimenes komēdija. 1994.g.
12.05 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.45 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
13.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 140.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 20.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 29.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 11.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 87.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 88.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Nāvējošais ierocis 3». Spraiga sižeta filma. 1989.g.
23.35 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 11.sērija.
0.45 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 22.sērija.
1.40 LNT ziņu Top 10.*
2.25 «Hazardas brašuļi». ASV un Austrālijas spraiga
sižeta piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
4.10 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 87. un 88.sērija.

TV3
5.00 «Nemirstīgais Amsterdams». 5.sērija.
5.45 «Nolaupītais». 6.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Anim. ser. 13.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 16.sērija.
7.20 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 36.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 19.sērija.
8.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 10. un 11.sērija.
9.00 «Esi gardēdis!»*
9.30 «Garšu laboratorija».*
10.15 «Māmiņu klubs».*
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 37.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 135.–137.sērija.
14.00 «Kobra 14». Seriāls. 4.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 108.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 43.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 90.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 374.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 32.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 5.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris». Seriāls. 1.sērija.
23.55 «Nekā personīga».*

0.55 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā sievietēm
2011. Horvātija – Latvija.
2.30 «Karstās ziņas». Seriāls. 6. un 7.sērija.
3.20 «Kobra 14». Seriāls. 4.sērija.
4.05 «Nemisrtīgais Amsterdams». Seriāls. 5.sērija.
4.50 «Nakts joki».

21. jūnijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1223.sērija.
9.25 «Būt latvietim». Dokumentāla filma.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.05 «Taksiste». Daudzsēriju komēdija. 2004.g. 3.sērija.
12.55 Projekts «Vizuālā Latvija». Pāvilosta.*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Viss notiek».*
13.55 «Latvija var!»*
14.25 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Jāntārpiņš». Animācijas filma.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 24.sērija.
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 7.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1223.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 16.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt latvietim». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Mūsu kļūst vairāk». Dokumentāla filma. 2011.g.
22.30 «Zebra».
22.45 «Naudas zīmes».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un ārsts
fitoterapeits Arturs Tereško. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 343.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 33.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 163. un 164.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 60.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 1996.gada Atlantas olimpisko spēļu noslēguma
ceremonija.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 33.sērija.
16.35 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 163. un 164.sērija.
17.30 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 343.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Pasaules vulkāni».
Dokumentālu filmu seriāls. 3. un 4.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 60.sērija.
22.55 «Motociklisti».*
23.25 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 41.sērija.
10.05 «Toms un Džerijs». Animācijas filma.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 13.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 141.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 21.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 30.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 12.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 89.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 90.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Es – apalīte». Romantiska komēdija. 2007.g.
23.00 «Agata Kristi: 13 pie pusdienām». Detektīvfilma. 1985.g.
1.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 25.sērija.
1.50 «Ārpus likuma». ASV un Honkongas trilleris. 1988.g.
3.30 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 11.sērija.
4.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 89. un 90.sērija.

TV3
5.00 «Nemirstīgais Amsterdams». 6.sērija.
5.45 «Nolaupītais». 7.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Anim. ser. 14.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 17.sērija.
7.20 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 37.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 20.sērija.
8.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 12. un 13.sērija.
9.00 «Adamsu ģimene». ASV melnā komēdija. 1991.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 38.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 138.–140.sērija.
14.00 «Kobra 14». Seriāls. 5.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 109.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 44.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 91.sērija.

tv programma
18.05 «Mana mīļā aukle 2». Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 375.sērija.
21.00 «Melu teorija 2». ASV seriāls. 24.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». ASV seriāls. 5.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». ASV seriāls. 17.sērija.
24.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 227.sērija.
0.55 «Nacionālās drošības aģents 6» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
1.50 «Sieviešu izmeklētāju klubs».
2.40 «Kobra 14». Seriāls. 5.sērija.
3.30 «Nemirstīgais Amsterdams». Seriāls. 6.sērija.
4.15 «Nolaupītais». Seriāls. 7.sērija.

22. jūnijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1224.sērija.
9.25 «Būt latvietim». Dokumentāla filma.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Jauna nedēļa».*
11.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.50 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.35 «100.panta preses klubs».*
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Naudas zīmes».*
14.05 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.00 «Kopā» (ar subt.).*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Vertikāle».*
16.05 «Kas te? Es te!»*
16.35 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 8.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1224.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 17.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Būt latvietim». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 R.Blaumanis. «Skroderdienas Silmačos».
Latvijas Nacionālā teātra izrāde.*
0.45 «Nakts ziņas».
1.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 344.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 34.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 165. un 166.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 61.sērija
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 2000.gada Sidnejas olimpisko spēļu noslēguma
ceremonija.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 34.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 165. un 166.sērija.
17.30 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 344.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Patiesība par... Bermudu trīsstūri».
Lielbritānijas dokumentāla filma. 2010.g.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 61.sērija.
22.55 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
23.00 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 13.sērija.
23.50 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 42.sērija.
10.05 «Multeņu sazvērestība». Ģimenes filma. 2006.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 14.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 142.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 22.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 31.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 13.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 91.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 92.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 Ceturtās Vislatvijas Cēsu alus sievu nešanas sacīkstes.
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 24.sērija.
23.00 «Tango un Kešs». Piedzīvojumu filma. 1989.g.
1.10 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 26.sērija.
2.00 «Agata Kristi: 13 pie pusdienām».
Detektīvfilma. 1985.g.
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 91. un 92.sērija.

TV3
5.00 «Nemirstīgais Amsterdams». 7.sērija.
5.45 «Nolaupītais». 8.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Anim. ser. 15.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 18.sērija.
7.20 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 38.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 21.sērija.
8.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 14. un 15.sērija.
9.00 «Adamsu ģimenes dārgumi». Melnā komēdija. 1993.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 39.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 16. jūnijs
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 141.–143.sērija.
14.00 «Kobra 14». Seriāls. 6.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 110.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 45.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 92.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 2». Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 376.sērija.
21.00 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas
komēdija. 1981.g. Režisors J.Streičs.
22.55 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi.
Bāskervilu suns» (ar subt.). Detektīvfilma. 1981.g.
0.30 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā sievietēm
2011. 2.posma spēle.
2.10 «Sasisto lukturu ielas 10». Seriāls. 26.sērija.
3.05 «Kobra 14». Seriāls. 6.sērija.
3.55 «Nemisrtīgais Amsterdams». Seriāls. 7.sērija.
4.40 «Nakts joki».

23. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
7.50 «Jāņu nakts burvība».*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1225.sērija.
9.25 «Būt latvietim». Dokumentāla filma.
9.55 «Ūdensbumba resnajam runcim».
Latvijas ģimenes komēdija. 2004.g.
11.20 «Dāvana vientuļai sievietei».
Rīgas kinostudijas komēdija. 1973.g.
12.45 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Rīgas kinostudijas īsfilma.
13.15 «Zebra».*
13.30 «Graphis scripta. Dabas koncertzāle».
Latvijas dokumentāla filma. 2009.g.
14.25 «Province».*
14.55 Projekts «Vizuālā Latvija». Latvijas pilsētas. Ikšķile.*
15.10 «Latvija līgo Ikšķilē».
15.20 «Pie Ventas ziedu laikā...» Vasaras saulgriežu
koncertuzvedums Kuldīgas pilsētas estrādē.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Latvija līgo Ikšķilē».
18.35 «Cēsīm – 800». Raimonda Paula dziedāšanas svētki.*
20.25 «Latvija līgo Ikšķilē».
20.30 «Panorāma».
21.00 «Latvija līgo Ikšķilē».
23.50 «Nakts ziņas».
24.00 «Ziņģu ziņģe». Prieks un jautrība R.Paula ziņģu festivālos Mežotnē, Līčos, Krāslavā, Liepājā un Rīgā.*
2.00 «Jāņi dzied Siguldā».*

LTV7
7.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 345.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 35.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 167. un 168.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 62.sērija.
13.15 «Sporta studija 19:30».*
13.50 2004.gada Atēnu olimpisko spēļu noslēguma
ceremonija.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 35.sērija.
16.35 «Saldie astoņdesmitie».
Labākās Mikrofona dziesmas.*
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 345.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ar makšķeri».
20.00 «Zebra».*
20.20 «Labākās latviešu mūzikas izlase».
Mikrofona dziesmas.*
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Labākās latviešu mūzikas izlase».
Mikrofona dziesmas.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Ekstrēms tuvplānā».
7.25 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.45 «Flintstonu ģimene». Animācijas seriāls. 2. un 3.sērija.
8.45 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
8.55 «Kaķi nedejo». ASV animācijas filma. 1997.g.
10.25 «Rūdolfa Jāņi Cinevillā». Tiešraide.
10.30 «Emīla nedarbi». Rīgas kinostudijas ģimenes
komēdija. 1985.g.
12.10 «Superaģents Klemenss». Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
14.00 «Rūdolfa Jāņi Cinevillā». Tiešraide.
14.30 Ceturtās Vislatvijas Cēsu alus sievu nešanas sacīkstes.*
15.30 «Pērku jūsu vīru». Latvijas komēdija. 2002.g.
17.35 «Rūdolfa Jāņi Cinevillā». Tiešraide.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Līgo svētki 11.Novembra krastmalā». Tiešraide.
1.05 «Līgo koncerts».
3.50 «Tango un Kešs». Piedzīvojumu filma. 1989.g.
5.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Nemirstīgais Amsterdams». 8.sērija.
5.45 «Nolaupītais». 9.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 32.sērija.
6.40 «Mazie kloni». Anim. ser. 16.sērija.
6.55 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 19.sērija.
7.25 «Leģenda par Tarzānu». Anim. ser. 39.sērija.
7.45 «Peļu stāsti: Manhetenas dārgumi». ASV anim f. 1998.g.
9.10 «Emīla nedarbi». Rīgas kinostudijas ģim. kom. 1985.g.
10.40 «Kapteinis Rons». ASV piedzīv. f. 1992.g.
12.50 «Hārlemas naktis». ASV komēdija. 1989.g.
15.05 «Ražots Amerikā». Komēdija. 1993.g.
17.25 «Vella kalpi». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu
komēdija. 1970.g.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.10 «Melnā vēža spīlēs».
Rīgas kinostudijas muzikāla komēdija. 1975.g.

22.05 «Jaunā Hērakla piedzīvojumi».
Piedzīvojumu filma. 1998.g.
24.00 «Sapņu meitenes». ASV muzikāla filma. 2006.g.
2.30 «Sveces Beistrītā». ASV un Kanādas drāma. 2006.g.
4.05 «Nemirstīgais Amsterdams». Seriāls. 8.sērija.

24. jūnijs, piektdiena
LTV1
7.40 «Klēts». Folkloras programma.*
8.10 «Neparastie rīdzinieki».
Filmu studijas Dauka animācijas filma.
8.35 «Klāra». Zviedrijas ģimenes filma. 2009.g.
10.10 «Latvija līgo Valmierā».*
12.55 «Mans draugs – nenopietns cilvēks». Rīgas kinostudijas ironiska melodrāma. 1975.g.
14.40 R.Blaumanis. «No saldenās pudeles». Dailes teātra izrāde.*
17.35 «Kad vēji dzied burās». Koncerts Kuldīgā 2010.g.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Kad vēji dzied burās». Koncerts Kuldīgā 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Rūdolfa mantojums». Latvijas mākslas komēdija. 2010.g.
23.20 «Nakts ziņas».
23.30 «Jāņu nakts». Komēdija. 2007.g.

LTV7
7.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
8.55 «Remix» koncerts Z studijā.*
10.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 346.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 36.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 169. un 170.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 63.sērija.
13.15 «Līvu» koncerts Z studijā.*
14.15 Mikrofona dziesmas.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 36.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 169.sērija.
17.05 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 346.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Joka pēc». Seriāls. 170.sērija.
20.00 «Zveja» (ar subt.).
20.30 «Motociklisti».
21.00 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma. 2011.g.
21.10 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
22.50 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.00 «Red Bull X-fighters». Tiešraide no Romas.
0.30 Mikrofona dziesmas.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Ekstrēms tuvplānā».
7.25 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs». Anim.
ser. 7.sērija.
7.45 «Flintstonu ģimene». Anim. ser. 4. un 5.sērija.
8.45 «Supersuns Kripto». Anim. ser. 12.sērija.
9.15 «Toma un Džerija piedzīvojumu». Anim. f.
9.35 «Meklējot Kamelotu». ASV anim. f. 1998.g.
11.05 «Mīts». Ķīnas un Honkongas piedzīv. komēdija. 2005.g.
13.35 «120 stundu». Piedzīvojumu šovs.*
14.30 «Sirmā ēdienkaratē». Alus gatavošana.*
15.20 «Līgo svētki 11. Novembra krastmalā».*
17.50 «Baiga vasara». Latvijas vēsturiska drāma. 2000.g.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Rūdolfa Jāņi Cinevillā».
23.35 «Eņģeļa acis». ASV drāma. 2001.g.
1.35 «Sacīkšu braucējs». ASV drāma. 2001.g.
3.35 «Svešinieki». ASV šausmu filma. 2001.g.
4.55 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Glābiet Greisu!» 1.sērija.
5.45 «Nolaupītais». 10.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 32.sērija.
6.40 «Mazie kloni». Anim. ser. 17.sērija.
6.55 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 20.sērija.
7.25 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 14.sērija.
7.45 «Peļu stāsti: Nakts briesmoņa noslēpums». Anim. f. 2000.g.
9.05 «Sprīdītis». Rīgas kinostudijas pasaku f. 1985.g.
10.40 «Brīnumbērni». ASV ģim. komēdija. 1999.g.
12.40 «Jaunā Hērakla piedzīvojumi». 1998.g.
14.40 «Pēdējais varonis».
ASV fantastikas piedzīv. komēdija. 1993.g.
17.15 «Vella kalpi Vella dzirnavās». Rīgas kinostudijas
piedzīvojumu komēdija. 1972.g.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.10 «UgunsGrēks līgo Limbažos». Koncerts.
23.20 «Idiokrātija». ASV fantastikas komēdija. 2006.g.
1.05 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā sievietēm
2011. 2.posma spēle.
2.40 «Kritiskais stāvoklis». ASV komēdija. 1987.g.
4.15 «Nolaupītais». Seriāls. 10.sērija.

25. jūnijs, sestdiena
LTV1
6.55 «Otrā iespēja». Seriāls. 93. un 94.sērija.
7.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.25 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 9. un 10.sērija.
8.50 «Kas te? Es te!»*
9.20 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 40.sērija.
9.50 «Haizivs ēsma». Animācijas filma.
11.15 X Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki.
Tautas deju lielkoncerts Deja kāpj debesīs.*
13.55 «Kad sievas spēkojas». Latvijas Nacionālā teātra izrāde.*
16.45 «Pārsteidzošā pasaule. Mikronēzija». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subtitriem).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Pils iela un Darba iela Alūksnē.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvija līgo Ikšķilē».*
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Top Latvijas Likteņdārzs!»
21.20 «Latvija līgo Ikšķilē».*

Ceturtdiena, 2011. gada 16. jūnijs
23.10 Nakts ziņas.
23.20 «Georgs». Biogrāfiska drāma. 2007.g.

LTV7
7.50 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.10 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Viss tevis dēļ, Vika!» (ar subt.). Daudzsēriju
melodrāma. 2011.g. 7. un 8.(noslēguma) sērija.
13.40 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.10 2008.gada Pekinas olimpisko spēļu noslēguma ceremonija.*
15.50 «Mana meitene» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
17.30 «Red Bull X-fighters».*
19.00 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 5.sērija.
19.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 6.sērija.
20.00 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.55 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 5.sērija.
21.50 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
21.55 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma. 2011.g.
22.05 «Citā laikā». ASV un Kanādas drāma. 2001.g.
23.40 Victoria’s Secret šovs (ar subt.).*

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
6.45 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
Animācijas seriāls. 8. un 9.sērija.
7.40 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 18.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 8.sērija.
10.30 «Zvaigžņu basketbols». Piedzīvojumu komēdija. 1996.g.
12.15 «Rūdolfa Jāņi Cinevillā».*
15.20 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 5.sērija.
16.20 «Mežrožu ieleja. Mīlas spēks». Melodrāma. 2008.g.
18.15 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.
19.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Tēva diena». ASV komēdija. 1997.g.
22.35 «Maiks Džeksons. Moonwalker».
ASV muzikāla komēdija. 1988.g.
0.20 «Solījums». ASV detektīvfilma. 2001.g.
2.35 «Policisti». ASV kriminādrāma. 1997.g.
4.15 «Eņģeļa acis». ASV drāma. 2001.g.
5.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.

TV3
5.00 «Glābiet Greisu!» 2.sērija.
5.45 «Nolaupītais». 11.sērija.
6.30 «Paldies par pirkumu! 3». 1.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 18.sērija.
7.25 «Bakugani». Anim. ser. 22.sērija.
7.45 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 15.sērija.
8.10 «Dullais desmitnieks».
9.10 «Simpsoni 17». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
10.00 «Esi gardēdis!»
10.30 «Dinozauru mednieki 3». 4.sērija.
11.30 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Šarlotes tīkls». ASV un Vācijas ģim. f. 2006.g.
14.15 «Trūmena šovs». ASV drāma. 1998.g.
16.20 «Pusotrs policists». ASV detektīvkomēdija. 1992.g.
18.10 «Dāvana vientuļai sievietei».
Rīgas kinostudijas komēdija. 1973.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.10 «Plušķis». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
22.10 «Sātans Pradas brunčos». ASV traģikomēdija. 2006.g.
0.20 «Borats: Amerikas kultūras mācība par labu
lieliskajai Kazahstānai». ASV komēdija. 2006.g.
2.00 «Suņa gads». ASV traģikomēdija. 2007.g.
3.40 «Glābiet Greisu!» 2.sērija.
4.30 «Paldies par pirkumu! 3». 1.sērija.

26. jūnijs, svētdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 95. un 96.sērija.
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 11. un 12.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 41.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 25.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve 2».
Dokumentālu filmu seriāls. 25.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Maldivu salas».
Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 TDA «Līgo» dižkoncerts.*
16.45 «Baltā pirts». 1.daļa.*
17.15 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Valmiera.*
17.20 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Engure.*
17.25 «Izvēlies zaļi!» “Saules enerģijas izmantošana”.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Profesija uz mūžu». Viena diena skolotājas dzīvē.
18.50 «Četri gadalaiki. Pavasaris». Rom. drāma. 2008.g. 4.filma.
20.30 «Panorāma».
21.08 Laika ziņas.
21.15 Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī 2011.gadā
(ar subt.).
22.55 «Nakts ziņas».
23.05 «Ķīlnieks». Latvijas nopietna komēdija. 2006.g.

LTV7
7.50 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
«Televeikala skatlogs».

8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Mana meitene» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
13.45 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-20. Latvija
– Bulgārija. 2008.g.*
15.45 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 3.sērija.
16.45 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
16.50 «Viss tevis dēļ, Vika!» (ar subt.). Daudzsēriju
melodrāma. 2011.g. 7. un 8.sērija.
18.30 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
21.10 «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 21.sērija.
22.00 «Otrā āda». Trilleris. 2000.g.
23.35 «Citā laikā». ASV un Kanādas drāma. 2001.g.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». 28.sērija.
7.05 «Flintstonu ģimene». ASV anim. ser. 6. un 7.sērija.
7.50 «Misters Bīns». Anim. f.
8.10 «Trakie Tūņi brīvībā». Anim. ser. 1.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Saldais pārītis». Latvijas komēdijseriāls.
11.10 «Džersijas meitene». Romantiska komēdija. 2004.g.
13.15 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.*
14.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.30 «Mentālists». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
16.30 «Oušena banda». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.
19.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Sala». ASV fantastikas trilleris. 2005.g.
23.10 «Izdzīvošanas stunda». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
1.05 «Tēva diena». ASV komēdija. 1997.g.
2.45 «Maiks Džeksons. Moonwalker». ASV muzikāla
komēdija. 1988.g.
4.20 «Dziednīca». ASV šausmu filma. 2008.g.
5.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Glābiet Greisu!» 3.sērija.
5.45 «Nolaupītais». 12.sērija.
6.30 «Paldies par pirkumu! 3». 2.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 19.sērija.
7.20 «Mazie kloni». Anim. ser. 17.sērija.
7.30 «Bakugani». Anim. ser. 23.sērija.
7.55 «Mūmija». Anim. ser. 9.sērija.
8.25 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser.
16.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Ēģiptes princis». ASV anim. f. 1998.g.
13.00 «Dejo ar zvaigzni 3». 4.raidījums.
16.10 «Sātans Pradas brunčos». ASV traģikomēdija.
2006.g.
18.30 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
19.50 «Nekā personīga».
20.00 «Eona Flaksa». ASV piedzīvojumu filma. 2005.g.
21.50 F-1: Eiropas Grand Prix izcīņa.
0.40 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā sievietēm
2011. 2.posma spēle.
2.25 «Glābjot Sāru Kleinu». ASV drāma. 2007.g.
4.10 «Nolaupītais». Seriāls. 12.sērija.

27. jūnijs, pirmdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālā TV piedāvā…» Kuldīgas stāsti.*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1226.sērija.
9.25 «Četri gadalaiki. Pavasaris».
Romantiska drāma. 2008.g. 4.filma.
11.05 «Ielas garumā».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Pārsteidzošā pasaule. Maldivu salas». Dokumentāla filma.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Šeit un tagad».*
15.25 «Baltā pirts». 2.daļa.*
15.51 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Surikātu raibā dzīve 2». Dokumentālu filmu seriāls.
25.sērija.
16.35 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 9.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1226.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 18.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Zilais divritenis». Seriāls. 3.sērija.
22.05 «Viss notiek».*
22.35 «Latvija var!»*
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Garīgā dimensija».*
23.50 «Imanta – Babīte pietur…»*

LTV7
7.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 347.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 37.sērija.
11.40 «Joka pēc». 171. un 172.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 64.sērija
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TV programma
13.15 «Ekstrēmisti». Dokumentāls seriāls. 20.sērija.
13.50 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-20. Latvija
– Spānija. 2008.g.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 37.sērija.
16.40 «Joka pēc». 171.sērija.
17.10 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 347.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Indijā». 1.sērija.*
20.00 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.55 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 5.
(noslēguma) sērija.
21.25 «Ekstrēmisti». Dokumentāls seriāls. 21.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 64.sērija.
22.55 «Otrā āda». Kanādas, Trilleris. 2000.g.
0.30 «Joka pēc». 172.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 43.sērija.
10.05 «Denisa bieds». ASV ģimenes komēdija. 1993.g.
12.05 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.45 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
13.20 «Čiks, un gatavs!» Kulinārijas šovs.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 143.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 23.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 32.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 14.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 93.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 94.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Nāvējošais ierocis 4». Spraiga sižeta filma. 1998.g.
23.50 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 12.sērija.
1.00 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 23.sērija.
1.50 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 27.sērija.
2.40 «Izdzīvošanas stunda». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 93. un 94.sērija.

TV3
5.00 «Glābiet Greisu!» 4.sērija.
5.45 «Nolaupītais». 13.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Anim. ser. 18.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 21.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 17.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 24.sērija.
8.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 16. un 17.sērija.
9.00 «Esi gardēdis!»*
9.30 «Garšu laboratorija».*
10.15 «Māmiņu klubs».*
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 40.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 6.–8.sērija.
14.00 «Kobra 14». Seriāls. 7.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 111.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 93.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 23.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 6.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris». Seriāls. 2.sērija.
24.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 22.sērija.
0.55 «Karstās ziņas». Seriāls. 8.–10.sērija.
2.15 «Kobra 14». Seriāls. 8.sērija.
3.05 «Glābiet Greisu!» Seriāls. 4.sērija.
3.50 «Nolaupītais». Seriāls. 13.sērija.
4.35 «Nakts joki».

28. jūnijs, otrdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālā TV piedāvā…» Kuldīgas stāsti.*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1227.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.40 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 1.sērija.
10.40 «Taksiste». Daudzsēriju komēdija. 2004.g. 4.sērija.
12.20 «Latvijas Zilie kalni». 1. un 2.daļa.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Avārijas brigāde. Kaķi». Animācijas filma.
16.00 «Avārijas brigāde. Medības». Animācijas filma.
16.15 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem.
25.sērija.
16.40 «Džeronīmo Stiltons».
Animācijas filmu seriāls. 10.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1227.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 19.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Vella kalpi».
Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
22.45 «Naudas zīmes».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Masaju cilts ceļš». Dokumentāla filma.
0.10 «Imanta – Babīte pietur…»*

LTV7
7.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*

7.55 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
«Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
10.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 348.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 38.sērija.
11.40 «Joka pēc». 173. un 174.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 65.sērija.
13.15 «1000 jūdzes Indijā». 1.sērija.*
13.50 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-20. Latvija
– Melnkalne. 2008.g.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 38.sērija.
16.40 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.
16.45 «Joka pēc». 173.sērija.
17.15 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 348.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Indijā». 2.sērija.*
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Pasaules vulkāni».
Dokumentālu filmu seriāls. 5. un 6.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 65.sērija.
22.55 «Motociklisti».*
23.25 «Joka pēc». 174.sērija.
23.50 Grupas The Verve koncerts.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 44.sērija.
10.05 «Deniss biedē atkal».
ASV ģimenes komēdija. 1998.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 15.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 144.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 24.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 33.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 15.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.).
Krievijas un Ukrainas seriāls. 95.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.).
Krievijas un Ukrainas seriāls. 96.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Kā pavedināt savu vīru».
Vācijas mākslas filma.
23.05 «Viss piegriezies!»
ASV un Francijas krimināldrāma. 1993.g.
1.20 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 28.sērija.
2.10 «Paklusē!» Francijas kriminālkomēdija. 2004.g.
3.35 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 12.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.).
Krievijas un Ukrainas seriāls. 95. un 96.sērija.

TV3
5.00 «Glābiet Greisu!» 5.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 1.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Anim. ser. 19.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 22.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2».
Anim. ser. 18.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 25.sērija.
8.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 18. un 19.sērija.
9.00 «Kurš nu runātu». ASV komēdija. 1989.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 41.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 9.–11.sērija.
14.00 «Kobra 14». Seriāls. 9.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 112.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 7.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 94.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Melu teorija 2». ASV seriāls. 12.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». ASV seriāls. 6.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». ASV seriāls. 5.sērija.
24.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 23.sērija.
1.00 «Kobra 14». Seriāls. 9.sērija.
1.55 «Glābiet Greisu!» Seriāls. 5.sērija.
2.40 «Katrīnvilla». 1.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 112.sērija.
4.10 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 94.sērija.

29. jūnijs, trešdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālā TV piedāvā…» Kuldīgas stāsti.*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1228.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.40 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 2.sērija.
10.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.25 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.55 Projekts Vizuālā Latvija. Jūrmala.*
12.10 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Naudas zīmes».*
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.35 «Kopā» (ar subt.).*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Kas te? Es te!»*
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16.40 «Džeronīmo Stiltons».
Animācijas filmu seriāls. 11.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1228.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 20.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Vella kalpi Vella dzirnavās».
Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1972.g.
23.00 «Zebra».
23.15 «Nakts ziņas».
23.30 «Vides fakti».*
24.00 «Izvēlies zaļi!»*

LTV7
7.35 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
10.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 349.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 39.sērija.
11.40 «Joka pēc». 175. un 176.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 66.sērija.
13.15 «1000 jūdzes Indijā». 2.sērija.*
13.50 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-20.
Latvija – Francija. 2008.g.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 39.sērija.
16.35 «Joka pēc». 175. un 176.sērija.
17.20 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 349.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Indijā». 3.sērija.*
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Patiesība par... Noasa šķirstu».
Lielbritānijas dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 66.sērija
22.55 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
23.00 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 14.sērija.
23.50 «30 sekundes līdz Marsam».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 45.sērija.
10.05 «Asteriks un Obeliks pret Cēzaru». Francijas,
Vācijas un Itālijas komēdija. 1999.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 16.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 145.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 25.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 34.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 16.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.).
Krievijas un Ukrainas seriāls. 97.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.).
Krievijas un Ukrainas seriāls. 98.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājoķla jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 25.sērija.
23.00 «Manolete».
ASV, Spānijas, Lielbritānijas
un Francijas biogrāfiska melodrāma. 2007.g.
1.00 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 24.sērija.
1.50 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 29.sērija.
2.40 «Viss piegriezies!»
ASV un Francijas krimināldrāma. 1993.g.
4.35 «Vilcene» (ar subt.).
Krievijas un Ukrainas seriāls. 97. un 98.sērija.

TV3
5.00 «Glābiet Greisu!» 6.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 2.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Anim. ser. 20.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 23.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2».
Anim. ser. 19.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 26.sērija.
8.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 20. un 21.sērija.
9.00 «Kurš nu runātu 2». ASV komēdija. 1990.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 42.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 12.–14.sērija.
14.00 «Kobra 14». Seriāls. 10.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 113.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 8.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 95.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
22.10 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi.
Bāskervilu suns» (ar subt.).
Krievijas detektīvfilma. 1981.g. 2.daļa.
23.50 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 27.sērija.
0.55 «Nacionālās drošības aģents 6» (ar subt.).
Seriāls. 12.sērija.
1.50 «Sieviešu izmeklētāju klubs». 6.sērija.
2.35 «Kobra 14». Seriāls. 10.sērija.
3.30 «Glābiet Greisu!» Seriāls. 6.sērija.
4.10 «Katrīnvilla». Seriāls. 2.sērija.
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Kultūras pasākumi
 18. jūnijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 19. jūnijā pulksten 16 – Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra izrāde
A.Brigadere «Lielais loms». Ieeja – par ziedojumiem. Iepriekš jāpiesakās pa tālruni
63027133, 29678549 (Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē).
 23. jūnijā no pulksten 9 līdz 14 – Zāļu tirgus. Pulksten 10 – kultūras programma ar
Jelgavas amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos, pulksten 11 – Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveiks mazos jelgavniekus, pulksten 12 – konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts» laureātu apbalvošana (Hercoga Jēkaba laukumā).
 No 8. līdz 10. jūlijam – Smilšu skulptūru festivāls (Uzvaras parkā).
 16. jūlijā pulksten 20 – muzikāla izrāde «Trakās musketieru avantūras». Sižeta
autors Zigurds Neimanis. Daudz skaistu tērpu, ugunīgu deju, pirotehnikas spec
efektu, mūzika un dziesmas. Piedalās: iluzionists Valdemārs Weiss, brāļi Riči, Anna
Dribas, dvīņu māsas Ņikonovas un citi. Biļešu cena – Ls 4 (Uzvaras parkā).
 23. jūlijā (laiks tiks precizēts) – humoristiski muzikāls koncerts ar kārtīgu latviešu
«mandeli». Piedalās Valmieras Drāmas teātra dziedošo aktieru kopa «Zerāri». Varēs
iegādāties tirgotāju sarūpētos labumus (Hercoga Jēkaba laukumā).
 29. jūlijā pulksten 19 – «Imanta–Babīte» svin 25 gadu jubileju! Jānis Jarāns,
Dainis Porgants un Uldis Marhilēvičs ar īpaši jubilejai veltītu joku parādi. Humoršovā piedalīsies arī dziedātāji Nikolajs Puzikovs, Andris Baltacis no grupas «Baltie
lāči» un deju grupa Denisa Tumakova vadībā. Leģendārās Mildiņa un Skaidrīte
kā pašvaldības policistes būs iesaistītas «simtlatnieku» programmā. Būs arī Mildiņas un Skaidrītes piedzīvojumi dažādos televīzijas šovos un vienkārši komiskās
situācijās, kā arī populāras dziesmas jaunās skaņās Mildiņas un Skaidrītes izpildījumā. Īpašs notikums būs jaunās grāmatas «Imanta–Babīte 25» prezentācija,
kad lasītāji varēs iepazīties ar humoristu atmiņām, smieklīgiem atgadījumiem
un pikantām fotogrāfijām. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (Uzvaras parkā).
 7. augustā pulksten 18 – koncerts «Čikāgas piecīši». Biļešu cena – Ls 7; 6;
5 (Uzvaras parkā).

Izstādes
 Līdz jūnija beigām – brīvdabas izstāde «Atcerēsimies...» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. jūnijam – gleznotāja Viestarda Aistara izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. jūnijam – Ivara Klapera personālizstāde (Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa 9. stāva Izstāžu zālē).
 Līdz 30. jūnijam – Līvijas Strautnieces izstāde (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
 Līdz 30. jūnijam – Jelgavas Mākslas skolas 4 – 9 gadus veco audzēkņu izstāde
(veikalā «K-rauta»).
 Līdz 30. jūnijam – fotokonkursa «Es mīlu Jelgavu» dalībnieku darbu izstāde
(kultūras namā).
 Līdz 30. jūnijam – Latvijas Sporta muzeja izstāde «Latvijas sports laiku lokos»
(Zemgales Olimpiskajā centrā).
 Līdz 30. jūnijam – U.Rogas audzēkņu darbu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 30. jūnijam – Jelgavas mākslinieku darbu izstāde «Jelgava – tava un
mana». Apskatāmi Gunāra Ezernieka, Ulda Rogas, Ulda Zutera un Mārča Stumbra
gleznas (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 11. jūlijam – Čehijas vēstniecība piedāvā izstādi «Čehijas UNESCO pieminekļi
– divpadsmit čehu pasaules brīnumi» (kultūras nama 1. stāva Lielajā foajē).
 Līdz 1. augustam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
(Jelgavas Mākslas skolā).
 Visu vasaru – Baltijas medaļu triennāle (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).

notikumi

Līgo rītā tikšanās
vieta – Zāļu tirgus
 Ritma Gaidamoviča

Tuvojas Jāņu diena. Jau ierasts, ka jelgavnieki puķu
vai ozollapu vainagus un
dažādus gardumus svētku
galdam var iegādāties Zāļu
tirgū. Šogad pircēji būs
gaidīti Hercoga Jēkaba laukumā Līgo dienā, 23. jūnijā,
no pulksten 9. Lai radītu
jelgavniekos svētku sajūtu,
līdztekus tirgošanai skanēs
arī Līgo dziesmas, Jāņu joki
aktieru un dejas vietējo pašdarbnieku izpildījumā. Tradicionāli šajā dienā pilsētnieku
saimē tiks uzņemti mazākie
jelgavnieki un balvas saņems
sakopto sētu īpašnieki.
Andelēšanās Zāļu tirgū Hercoga Jēkaba laukumā 23. jūnijā sāksies pulksten 9, un iegādāties gardumus svētku
galdam, dāvanas Līgām un Jāņiem šeit
varēs līdz pat pulksten 14. «Galvenais
Zāļu tirgus mērķis – dot iespēju jelgavniekiem nopirkt svaigus ziedu, ozollapu vainagus vai jāņuzāles vakaram un
lauku gardumus, ar ko cienāties un
pacienāt citus līgotājus,» tā aģentūras
«Kultūra» kultūras darbu speciāliste
Santa Sīle. Ņemot vērā, ka šis ir Līgo
tirgus, aģentūra «Kultūra» veikusi
īpašu tirgotāju atlasi, gādājot par to,
lai Zāļu tirgū nopērkamās preces būtu
saistītas tieši ar šiem svētkiem. «Ir
pieteikušies vairāki mājas sieru, gaļas,
zivju, jāņuzāļu, vainagu tirgotāji. Neatņemama Jāņu sastāvdaļa, protams,
ir alus, tālab esam uzrunājuši «Cēsu
alu»,» tā S.Sīle. Būs arī keramika, koka
izstrādājumi, varēs nopirkt Līgo svētkiem atbilstošus mūzikas ierakstus.
Savukārt lustīgai līgošanai visus

Pašu sieta Jāņu delikatese
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavā Līgo svētkus ieskandinās tradicionālajā Zāļu tirgū Hercoga Jēkaba laukumā, kur tiks sveikti arī seši jaunākie Jāņi un Līgas, savukārt pulksten 12 suminās
Foto: Ivars Veiliņš
sakoptāko pagalmu, balkonu un žogu īpašniekus.
iesildīs pilsētas pašdarbības kolektīvi.
S.Sīle stāsta, ka dančus pie Jelgavas
kultūras nama griezīs vidējās paaudzes
deju kolektīvs «Rota», tautas deju
ansambļi «Jaunība», «Diždancis» un
Latvijas Lauksaimniecības universitātes jauniešu deju kolektīvs «Skalbe».
Īpašu Līgo svētku uzvedumu ar Jāņu
dziesmām, tautasdziesmām un jokiem
šobrīd veido Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra jaunie aktieri. Bet pulksten
11 pie kultūras nama tikties aicināti
jaunākie jelgavnieki – mazuļi, kas
piedzimuši laikā no Lieldienām līdz
jūnijam. Viņus sveiks pilsētas mērs
Andris Rāviņš, pasniedzot īpašo karotīti ar pilsētas simboliku, kas apliecina,
ka mazulis uzņemts jelgavnieku pulkā.
Zāļu tirgū saņemt karotīti uzaicināti 82
bērni, tostarp pieci Jāņi un viena Līga,
kas pilsētā piedzimuši kopš pagājuša-

jiem Jāņiem.
Savukārt pulksten 12 Jelgavas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš pateiksies
konkursa «Sakoptākais pilsētvides
objekts» laureātiem. Jelgavas pilsētas
pašvaldības preses sekretāre Līga
Klismeta informē, ka atsaucība konkursam šajā gadā ir salīdzinoši liela
un vērtēšanai pilsētnieki pieteikuši
jau vairāk nekā 30 objektus – visvairāk
privātmājas.
Līdz ar Zāļu tirgu svētki mūsu pilsētā
būs ieskandināti, lai vakarā jelgavnieki
varētu kopīgi līgot draugu un radu
pulkā. Pilsētā šogad gan kopīga vakara
līgošana netiek rīkota, taču aģentūras
«Kultūra» darbinieki rosina jelgavniekus izmantot kaimiņu – Jelgavas un
Ozolnieku novada – piedāvājumus, jo
tur dažādos pagastos notiks vairākas
Līgo lustes un zaļumballes.

Ligitas Ziemeles Jāņu siers
(apmēram 1,5 kilogrami)
Nepieciešams: 5 litri lauku piena,
1 kilograms lauku biezpiena, aptuveni 200 grami saldā krējuma vai
sviesta (jo vairāk, jo siers irdenāks un
mīkstāks), 4 lielas lauku olas, sauja
ķimeņu un sāls pēc garšas.

Līgo svētku galds bez Jāņu
siera nav iedomājams. Lielākā daļa to iegādājas veikalā,
taču izdodas sastapt arī pa
kādai saimniecei, kura uzskata: goda lieta ir svētkos
galdā likt pašas sieto sieru.
Tā notiek arī Jelgavas Amatu vidusskolas pasniedzējas
Ligitas Ziemeles ģimenē.
Viņa atzīst, ka pašas sietais
siers ir nevis vienkāršs Jāņu
siers, bet gan tiek saukts
par delikatesi, kuru novērtē
ne tikai mājinieki, bet arī
draugi un radi.
«Pirms divdesmit gadiem, kad bērni
bija mazi, visu gribēju darīt ļoti pareizi, lai viņiem būtu mājās gatavots
ēdiens, lai bērni ēstu veselīgu pārtiku.
Nolēmu, ka arī Jāņos sieru siešu pati.
Ņemot vērā, ka no vecmāmiņas vai
mammas šo lietu nebiju pārmantojusi,
iztiku ar receptēm, kas atrodamas
pavārgrāmatās,» stāsta L.Ziemele,
piebilstot, ka mēģināti vairāki varianti, līdz atrasta īstā recepte, kas
nu jau pēc vairāk nekā 20 gadiem
zināma no galvas kā skaitāmpantiņš,
kas tiek atkārtots katru gadu uz Līgo
svētkiem. Šī esot populārākā recepte,
ko izmanto teju visā Latvijā, tikai
jautājums ir, cik daudzi mūsdienās
vēl sien sieru. «Diemžēl šodien arvien
vairāk cilvēku izvēlas vieglāko, taču
ne veselīgāko variantu – aiziet uz
lielveikalu un nopirkt sieru. Mēs nenovērtējam tās bagātības, kas mums ir
Latvijā, iespēju ēst īstus pašmāju produktus,» tā jelgavniece. Siera siešana
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Pagatavošana: maisot uzsilda pienu, kad tas uzsildīts, pienā iedrupina biezpienu. Silda, kamēr masa sāk rauties kopā,
kad sarāvies, nolej suliņu. Tad masā sildot iekuļ sviestu vai
krējumu, olas, ķimenes un sāli. Kad masa kļuvusi viendabīga,
to ieliek marlē un pēc tam apaļā traukā, kuram uzliek slogu.
Tad liek nostāvēties pagrabā vai ledusskapī.

«Siet sieru ir katras saimnieces goda lieta, un ticējumi vēsta: jo treknāks
siers, jo labāka saimniece,» tā Jelgavas Amatu vidusskolas pasniedzēja
Ligita Ziemele.
Foto: Ivars Veiliņš
L.Ziemeles mājās notiek dienu pirms
Līgo – 22. jūnijā –, lai siers mazliet
nostāvas, jo tad tas esot garšīgāks.
Taču nav izslēgta siera gatavošana
arī svētku dienā – tā aizņem apmēram divas stundas. «Svarīgākais, lai
sietu sieru, ir atrast īstu lauku pienu,
biezpienu un olas, un veikalā ko tādu
diemžēl nenopirksi. Parasti to uzticu
vīram Jānim, jo viņa viesiem taču
galdā kaut kas būs jāliek! Par laimi,
vēl ir zemnieki, kuri neskopojas ar
saviem lauku labumiem,» smaidot
saka L.Ziemele.
Svētku sajūtu vienmēr rada smaržas – Ziemassvētkos tā ir piparkūku,
bet Jāņos, kā apliecina Ligita, tā esot

smarža, kas rodas, sienot sieru. «Siera siešana jau daudzus gadus ir Līgo
svētku neatņemama sastāvdaļa, kas
saistās ar dabas ritējumu. Tas ir laiks,
kad govs dod visvairāk piena, tas ir
arī kvalitatīvāks, jo daba taču ir pilnbriedā. Tāpēc šis ir īstais laiks siera
siešanai. Siet sieru ir katras saimnieces goda lieta, un ticējumi vēsta: jo
treknāks siers, jo labāka saimniece.
Gribas ticēt, ka mans siers ir pietiekami trekns,» nosaka Ligita. Tieši tāpēc
viņa sieram mēdz pievienot sviestu vai
saldo krējumu – taukvielas, kas sieru
padara irdenāku un mīkstāku. Tāpat
svarīga siera komponente ir ķimenes.
«Var likt riekstus, magones, baziliku

un citas garšvielas, taču, manuprāt,
to par īstu Jāņu sieru nevar saukt, ja
tas ir bez ķimenēm. Kāpēc? Tāpēc, ka
ķimenes ir mūsu pašu Latvijā audzētā
garšviela, kas savulaik vienkārši pļavās auga, bet nu mēs tās iegādājamies
veikalā,» saka L.Ziemele.
Svarīgi atcerēties, ka, gatavojot sieru, ne mirkli katlu nedrīkst atstāt bez
uzraudzības, masu piededzināt, citādi
siers būs rūgts. Gatavs siers jāiesien
marlē, lai nostāvas apaļā traukā, jo
aplis simbolizē sauli un saulgriežus.
Lai siers labāk nostāvas, traukam
jāuzliek slogs, saskaņā ar tradīcijām
– vislabāk laukakmens.
«Savulaik sieru sēja katrā lauku
mājā, bet šodien no šīs domas daudzi
atteikušies, iespējams, lieku tēriņu un
aizņemtības dēļ. Šis nav lēts prieks
– lai pagatavotu pusotra kilograma
siera rituli, jārēķinās ar vairāk nekā
sešiem latiem, un tas šodien nav maz.
Tālab arī mūsu mājās Jāņu ķimeņu

siers tiek uzskatīts par delikatesi jeb
svētku galda gardumu, mums tas ir
gandrīz tas pats, kas svētku torte.
Tiek katram pa šķēlītei,» atzīst Ligita.
Viņa stāsta, ka parasti tiek siets tikai
viens ritulis un galdā likti arī citi sieri,
uzkodas. Bet, ja pēc Jāņiem citi sieri
paliek pāri, tos liek uz pannas un cep
kopā ar tomātiem vai olu.
Runājot par citām Jāņu svinēšanas
tradīcijām, Ligita stāsta, ka viņas
mājās svētkos vienmēr tiek kurts liels
ugunskurs, lai tas degtu līdz rītam.
Līgo rītā pagalms un durvju priekša
tiek izrotāta ar meijām un kalmēm,
durvju priekšā likta arī usne, lai visas
raganas saduras. Savukārt vakarā
kopīgi tiek dziedātas dažādas Līgo
un Jāņu dziesmas. Jāteic gan, ka šie
svētki Ziemeļu ģimenē īpaši ne tikai ar
to, ka namatēvs ir Jānis, – 23. jūnijā
meitai ir arī dzimšanas diena, tieši
tāpēc Līgo vakarā parasti tiek pūstas
arī svecītes un ēsta svētku torte.

