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«Mehi» izveido servisu

 Ritma Gaidamoviča

Ar domu radīt vietu, kur
praktizēties, uzkrāt uzņēmējdarbības pieredzi un
reizē nopelnīt, šonedēļ
LLU Ražošanas mācību
centrā Paula Lejiņa ielā
2 Tehniskās fakultātes
(TF) studenti jeb mehi
atvēra savu auto servisu
– «Mehu serviss». Topošie
automehāniķi piedāvā
remontēt vieglās automašīnas un busiņus.
Servisu izveidojuši TF Studentu
pašpārvaldes aktīvisti, un tā būs
vieta, kur topošie speciālisti iegūtās
teorētiskās zināšanas, sadarbojoties
ar augstskolas mācībspēkiem, varēs
pielietot praksē un reizē arī piepelnīties, labojot klientu auto.
«Sākumā klienti noteikti būs
aizdomīgi, taču, manuprāt, nevajag
baidīties. Studentiem varbūt ar
darbiem ies lēnāk, taču esmu pārliecināts, ka viņi ar visu tiks galā.
Strādājot ar viņiem, es saprotu,

ka viņi to spēj. Studenti pie mums
atnāk ar atšķirīgām profesionālām
iemaņām un prasmēm. Ir tādi, kuri
jau tehnikumu beiguši, tādi, kuriem
vecākiem pieder autoserviss, kur jau
uzkrāta pieredze. Tieši tādus mēs te
vēlamies redzēt. Protams, pieredzējušam speciālistam, kurš ar viņiem
strādās, ir jāizvērtē, kādus pienākumus topošajam inženierim uzticēt.
Sākumā noteikti viņi darīs vieglākos
darbus, taču iestrādājoties latiņa jau
būs augstāka,» runājot par studentu
spējām, saka fakultātes ilggadējais
mācībspēks Kaspars Vārtukapteinis.
TF dekāns Māris Ķirsis piebilst,
ka mehi ar tehnisko izglītību ātri
vien pierādīšot, ka šis ir kvalitatīvs
serviss. «Daļa arī praktisko pieredzi
guvuši, remontējot savas un draugu
mašīnas fakultātes garāžās Čakstes
bulvārī,» tā M.Ķirsis.
Pagaidām servisā nodarbināti
divi studenti – servisa vadītājs Māris Dubovs un Juris Kronis. Viņi
paši teic, ka ar auto kopā ir jau no
bērna kājas. Proti, Mārim tēvs nodarbojies ar auto tirdzniecību, paši
tos arī remontējuši. Bet Jura tēvs ir

autosportists, tāpēc automehāniķa
darbs nav svešs. Rudenī šiem studentiem pievienosies arī mehi, kuri
servisā izies praksi.
Sākotnēji te būs pieejami tādi pakalpojumi kā eļļas un riepu maiņa,
ritošās daļas remonts un savirzes
regulēšana, taču ar laiku pakalpojumu klāsts paplašināsies, tostarp
tiks piedāvāta auto mazgāšana. «Ir
arī doma ļaut jelgavniekiem pašiem
šeit remontēt mašīnas, no mums
izīrējot instrumentus un telpas.
Mācību bāzē auto īpašnieki ar šādu
vēlmi jau ir vērsušies,» tā biedrības
«Tehniskās fakultātes Studentu
pašpārvalde» valdes loceklis Jānis
Kuķis. Šobrīd servisā apkalpo vieglās automašīnas, pasažieru un kravas busiņus. «Autoservisu pilsētā ir
daudz, arī iespēju, kur saremontēt
vieglo automašīnu, netrūkst, taču
problēmas Jelgavā ir ar vietām, kur
apkalpo busus. Mums ir pacēlāji,
kuru celtspēja ir četras tonnas, un
mēs to varēsim,» tā J.Kuķis. Ar
laiku ir iecere apkalpot arī kravas
auto, piedāvājot tos nomazgāt.
Runājot par cenām, J.Kuķis at-

«Mehu servisā»
darbu sākuši
studenti Māris
Dubovs un Juris
Kronis, kuri boksā jau iedzinuši
pirmo auto – viņiem jāsalabo
sporta mašīna.
«Nav tādu lietu,
ko nevar salabot. Jā, mums
noteikti tas ies
ilgāk nekā tam,
kurš daudzus
gadus strādā
šajā jomā, taču
salabosim labi.
Tā jau mēs visi
pieredzi krājam,» tā puiši.
Foto: Ivars
Veiliņš
zīst, ka tās būs zemākas nekā citos
servisos. Piemēram, riepu nomaiņa
maksās 8 – 10 latus. Te būs arī
iespēja iegādāties lietotas riepas,
lietos diskus, eļļu. Jāpiebilst, ka
servisa sagatavošanā iesaistījušies
daudzi fakultātes absolventi – tā
sagādāti pacēlāji, iekārtotas telpas,
iegūtas rezerves daļas, instrumenti.
Uzņēmuma «Intercars Latvija»
pārstāvis, autoservisa īpašnieks un
autobraucējs Gatis Vecvagars kā
darba devējs, pie kura strādā arī trīs
mehi, šo studentu ideju augstu vērtē.
«Topošajiem inženieriem serviss
būs kā gala pārbaude – iespēja teorētiskās zināšanas pielietot praksē,
trenēties un saprast, vai tiek galā.
Uzņēmējiem ir vajadzīgi darbinieki,
kuriem ir prakse,» tā G.Vecvagars.
Vienlaikus servisā ir iespēja arī
izveidot klientam nepieciešamus
izstrādājumus. Pirmais šāds «Mehu
servisa» darbs jau uzsākts, un sadarbībā ar LLU Studentu pašpārvaldi
tiek veidotas velosipēdu novietnes
LLU dienesta viesnīcām.
Serviss strādā no pirmdienas līdz
sestdienai no pulksten 8 līdz 18.

Īrniekiem par parādiem varētu atslēgt karsto ūdeni
 Sintija Čepanone

des loceklis Juris Vidžis uzsver,
ka, neraugoties uz citu dzīvokļu
Tuvākajā laikā īrnieīpašnieku godprātīgiem maksākiem, kuri dzīvo pašjumiem, var tikt apdraudēta šī
valdības dzīvokļos un
pakalpojuma sniegšanas nepārilgstoši nenorēķinās
trauktība. «Lai neradītu zaudējupar īri un pakalpojumus pārējiem mājas īpašniekiem,
miem, tiks nosūtīti
uzņēmums ir vērsies pie dzīvokļu
brīdinājumi par to, ka
īpašnieka – Jelgavas pašvaldības
viņiem jānorēķinās par
–, lai kopīgi rastu risinājumu
īri un saņemtajiem pagadījumos, kad pašvaldībai piedekalpojumiem, pretējā
rošo dzīvokļu īrnieki ilgstoši negadījumā parādu dēļ
norēķinās par īri un sniegtajiem
tiks atslēgts papildpapakalpojumiem. Pašvaldība kā
kalpojums – karstais
dzīvokļu īpašnieks ir piekritusi,
ūdens.
ka varētu tikt atslēgts viens no
papildpakalpojumiem – karstā
SIA «Jelgavas Nekustamā ūdens piegāde,» skaidro J.Vidžis,
īpašuma pārvalde» (JNĪP) val- norādot, ka drīzumā paziņojumu

varētu saņemt pirmie apmēram
30 parādnieki.
Likums par dzīvojamo telpu
īri paredz, ka dzīvojamās telpas
īres līgumā nosakāmi tie pakalpojumu veidi, kurus dzīvojamās
telpas lietošanas laikā saņem
tās īrnieks. Pirmkārt, tie ir pamatpakalpojumi, kuri saistīti ar
dzīvojamās telpas lietošanu, – apkure, aukstais ūdens, kanalizācija
un sadzīves atkritumu izvešana.
Otrkārt, tie ir papildpakalpojumi,
par kuru sniegšanu izīrētājs un
īrnieks ir vienojušies dzīvojamās
telpas īres līgumā, – karstais
ūdens, gāze, elektrība un citi.
Likumā arī noteikts, ka izīrētājs vai pakalpojumu sniedzējs

ir tiesīgs pārtraukt papildpakalpojumu piegādi, ja īrnieks trīs
mēnešus nav par tiem maksājis,
īrnieku vismaz divas nedēļas
iepriekš rakstveidā brīdinot.
Māju pārvaldnieks jau tuvākajā
laikā izsūtīs brīdinājumus par
karstā ūdens piegādes iespējamu
pārtraukšanu un nepieciešamību
mēneša laikā norēķināties par īri
un sniegtajiem pakalpojumiem
vai arī vienoties par parāda atmaksas kārtību. Protams, pirms
ķerties pie šī papildpakalpojuma
atslēgšanas, katrs gadījums tiks
vērtēts individuāli, kā arī kopīgi
ar īres un pakalpojumu nemaksātājiem meklēti risinājumi parāda
dzēšanai.
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«Jelgavas Vēstnesis»
uzņēmēju informāciju
turpmāk publicēs bez maksas
 Jānis Kovaļevskis,
laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» izdevēja
JPPA «Zemgales INFO»
direktors

Piecu gadu laikā laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» kļuvis ne vien
par nozīmīgāko jelgavnieku informācijas
avotu, bet, pēc aģentūras «TNS Latvia» datiem, arī par lasītāko
izdevumu visā Zemgales reģionā. Jelgava
ir spējusi pierādīt, ka
pašvaldības laikraksts
var būt ne tikai sauss
saistošo noteikumu un
oficiālo paziņojumu
apkopojums, bet arī
nozīmīgs informācijas
avots pilsētas iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Ne velti tieši «Jelgavas
Vēstnesis» ir vienīgais
pašvaldību izdotais
laikraksts, kurš iekļauts
ziņu aģentūras LETA
preses monitoringā.
Informācija mūsdienu sabiedrībā ir viens no svarīgākajiem
resursiem, tādēļ arī pilsētas
uzņēmēji bija novērtējuši iespēju par savām aktivitātēm
informēt iedzīvotājus ar re
klāmas starpniecību laikrakstā.
Diemžēl, mainoties ministriem,
ir mainījusies arī nostāja par to,
ko pašvaldības drīkst publicēt
savā laikrakstā. Citiem vārdiem

sakot – ne katram ministram
ir spēja turēties pretim ārējam
spiedienam un uzticēties pašvaldības kompetencei strādāt
savu iedzīvotāju interesēs. Ņemot vērā Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijas
iebildumus, turpmāk laikrakstā
vairs nepublicēsim pilsētas uzņēmumu reklāmas, tomēr tāpat
kā līdz šim pieņemsim publicēšanai darba sludinājumus un
izglītības iestāžu paziņojumus.
Šie pakalpojumi joprojām būs
pieejami bez maksas. Publicēšanai pieņemsim arī sludinājumus
par jomām, kuras tiešā veidā
saistītas ar pašvaldības funkcijām, proti, kultūru, veselības
aprūpi, sportu, sociālo palīdzību,
sabiedrisko transportu, sadzīves
un komunālajiem pakalpojumiem. Lai nodrošinātu ciešāku
saikni ar iedzīvotājiem, arī turpmāk publicēsim privātpersonu
sludinājumus un paziņojumus.
Lai kompensētu to, ka uzņēmēji vairs nevarēs reklamēties
ar laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» starpniecību, ieviesīsim rubriku «Vārds uzņēmējiem», kurā
pilsētā reģistrētie uzņēmumi
varēs bez maksas informēt iedzīvotājus par savām aktualitātēm,
tostarp uzņēmuma atrašanās
vietas maiņu, veikala vai pakalpojumu sniegšanas punkta atvēršanu un citiem iedzīvotājiem
būtiskiem jautājumiem. Savu
aktuālo informāciju aicinām
sūtīt uz e-pasta adresi: birojs@
info.jelgava.lv vai vērsties redakcijā Pasta ielā 47 – 214.

Ēnstrādnieku skaits
audzis par 57 procentiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Valsts darba inspekcija
(VDI) šā gada piecos
mēnešos Jelgavā konstatējusi 11 nelegāli
nodarbinātas personas
jeb ēnstrādniekus, kas
ir par četriem vairāk
nekā pagājušā gada
attiecīgajā laika posmā.
Procentuāli ēnstrādnieku skaits ir audzis par
57 procentiem.
VDI inspektore Marija Jansone informē, ka šogad apsekoti
34 uzņēmumi un konstatēti 11
nelegāli nodarbinātie, bet pērn
tādā pašā laika posmā, pārbaudot
32 uzņēmumus, fiksēti septiņi
ēnstrādnieki. 2011. gadā kopumā
Jelgavā pieķerti 35 nelegāļi. Pārkāpumi fiksēti tādos uzņēmumos
kā apsardzes firma «Biznesa
drošības grupa», apbedīšanas
pakalpojumu piedāvātājs «Kapu
saimnieks», konditorejas uzņēmums «Larus-L», autostāvvieta

SIA «Jānis A», ēdināšanas uzņēmums «V-T» un tirdzniecības
uzņēmums «Monreks». Pēdējais
uzņēmums par ēnstrādnieku
nodarbināšanu sodīts atkārtoti,
turklāt nemaksā arī algas, un
Darba inspekcija par šo uzņēmumu sūdzības saņemot regulāri.
Zemgales reģionālās VDI vadītājs Valdis Dūms skaidro, ka ir
divi varianti, kad nodarbinātais
tiek uzskatīts par nelegāli. Pirmais – ja viņš strādā bez darba
līguma. Otrais – ja ir noslēgts
uzņēmuma līgums, bet tas atbilst
darba līguma pazīmēm. «Saskaņā
ar Augstākās tiesas Senāta lēmumu Darba inspekcijai ir tiesības
izvērtēt, vai uzņēmuma līguma
pazīmes atbilst darba līguma
pazīmēm. Respektīvi, vai līgums
paredz konkrēta darba veikšanu,
vai par to ir paredzēta samaksa,
vai cilvēks, ar kuru ir noslēgts
līgums, ir ierobežots laikā, telpā
un brīvībā jeb ir pakļauts darba
devēja rīkojumiem,» skaidro
V.Dūms.
Turpinājums 3.lpp.
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Viņiem ir 8,5 un vairāk!
Noslēdzot šo mācību gadu, pirmo
reizi 134 pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 7. – 12. klašu skolēniem pasniegta Jelgavas izglītības
kvalitātes balva jeb 50 latu liela
stipendija par augstiem rezultā-

tiem mācībās – balvu iedibinājusi
Jelgavas pašvaldība. Šiem skolēniem
vidējais vērtējums šajā mācību gadā
nav zemāks par 8,5 ballēm. Pilsētas
mērs Andris Rāviņš svinīgajā balvas
pasniegšanas pasākumā atzina, ka

šodien ir zīmīgi runāt par attieksmi
un šie skolēni ar augstajiem rezultātiem ir parādījuši savu attieksmi
pret mācībām. Viņš atklāja – sākumā, runājot par kvalitātes balvas
iedibināšanu, izskanēja minējums,

ka šādu balvu un stipendiju varētu
saņemt kādi 60 pilsētas skolēni, taču
skolēni izrādījušies daudz stiprāki.
«Suminām 134 skolēnus, kas ir divreiz vairāk nekā plānojām. Mēs ar to
lepojamies,» tā pilsētas mērs. Visvai-

rāk skolēnu, kuru sekmju vērtējums ir
vismaz 8,5 balles, šajā mācību gadā
mācījās Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā – 44, Jelgavas Valsts ģimnāzijā
– 32, Jelgavas 5. vidusskolā – 16,
Jelgavas 6. vidusskolā – 15, Jelgavas

4. vidusskolā – 13, Jelgavas 2.
pamatskolā – desmit, Jelgavas 1.
ģimnāzijā – četri. Šoreiz «Jelgavas
Vēstnesī» par to, ko paši skolēni
domā par mācīšanos un saviem
rezultātiem.

Linda Birziņa, Valsts
ģimnāzijas 9. klase, vidējā
atzīme – 8,7 balles:

Edgars Labors, Spīdolas
ģimnāzijas 12. klase, vidējā
atzīme – 9,1 balle:

Evelīna Tīrumniece, Spīdolas ģimnāzijas 11. klase,
vidējā atzīme – 8,9 balles:

Dmitrijs Kočemazovs,
6. vidusskolas 8. klase,
vidējā atzīme – 9,2 balles:

Līga Buša, 1. ģimnāzijas
11. klase, vidējā atzīme
– 8,5 balles:

«Iepriekšējos gados mana
vidējā atzīme bija 8,4 vai 8,5
balles, bet, izdzirdot par kvalitātes balvu, nolēmu – jāsarauj. Ja
šādas balvas nebūtu, es laikam
nebūtu centusies. Galvenais, lai
sasniegtu augstu rezultātu, ir
neatstāt visu uz pēdējo brīdi, nekādā gadījumā neiedzīvoties parādos. Patiesībā man nav laika
ļoti ilgi mācīties, jo es arī dejoju,
apmeklēju dažādus pulciņus,
līdz ar to tikai stundās kārtīgi
klausos un mājās izpildu uzdoto.
Nezinu, vai labi mācīties ir forši,
taču labi ir zināt! Es gribu būt
inteliģents cilvēks. Piemēram,
vēsture man patīk nevis tāpēc,
ka man šajā priekšmetā laba
atzīme, bet gan tāpēc, ka es to
zinu. Piemēram, pildu krustvārdu mīklu un spēju atbildēt uz
jautājumiem, skatos raidījumu
«Gribi būt miljonārs?» un zinu
atbildi uz jautājumu. Tā ir fantastiska sajūta!»

«Man ir prieks par to, ka
beidzot arī Jelgavā skolēniem
par sasniegumiem dāvina
stipendiju. Nenoliegšu, tas
motivē strādāt! Sasniegt tik
augstu rezultātu nebija viegli,
ieguldīts liels darbs, daudz
laika un pūļu, taču šodien
esmu priecīgs par to. Mūsu
klasē mācās ļoti labi skolēni,
mēs cits no cita mācāmies, jo
nevaram atpalikt. Šodien naudas balvu saņēma vēl desmit
mani klasesbiedri. Apzinos,
ka katrs tādu rezultātu nevar
sasniegt, ir vajadzīga milzīga
apņēmība, pārliecība par savām spējām, lai neapstātos pie
pirmajām grūtībām. Noteikti
varu apgalvot, ka mācīties
mani šodien motivē arī tas, ka
no tā ir atkarīgs, kurā augstskolā mācīšos, vai saņemšu
budžeta vietu, mani tālākie
dzīves plāni. Domāju, ka tāpat
ir arī citiem.»

«Panākumu atslēga – pareizi
saplānots laiks. Uzskatu, ka
labi mācīties ir skolēna pienākums. Ja reiz eju skolā, tad
man jāmācās, jo tas ir mans
galvenais pienākums. Pirms
apbalvošanas internetā diskutējām par šo tēmu ar draugu.
Viņš uzskata, ka vidējā atzīme
neapliecina manas zināšanas,
taču, manuprāt, bez zināšanām
nebūtu tāda rezultāta. Viņš
uzsvēra, ka skolotāji labas atzīmes liek gadījumos, ja viņu
viedoklis sakrīt ar skolēna, taču
arī tam es nepiekrītu. Manuprāt, lai vispār man veidotos
viedoklis, ir jābūt prasmēm un
zināšanām. Viņaprāt, tik laba
vidējā atzīme nav vajadzīga,
jo citi mani sauc par zubrīti...
Taču es par to neuztraucos
– man ir savi dzīves mērķi, un
primārais šobrīd ir mācības.
Tas nenozīmē, ka man neatliek
laika nekam citam.»

«Kāpēc es labi mācos? Tas man
sniedz gandarījumu. Man nevajag
sēdēt stundām ilgi pie grāmatām
un iekalt vielu, galvenais, lai es
katru tēmu saprastu. Par to esmu
pateicīgs skolotājiem. Uzskatu, ka
mums ir mazliet grūtāk saņemt tik
labas atzīmes, jo, kaut arī mana
dzimtā valoda ir krievu, tagad
lielāko daļu priekšmetu apgūstu
latviski, kas mazliet apgrūtina
mācīšanos, jo dzimtajā valodā jau
vieglāk saprast. Problēmas ir arī
ar vēsturi, kur jāatceras daudz
gadskaitļu, datumu, un tas man
ne visai padodas. Uzskatu, ka
mūsdienās bez labām zināšanām
nekur tālu netiksi, jo no tā ir
atkarīga nākotne. Mana vidējā
atzīme šobrīd ir 9,2 balles, un
esmu labākais ne tikai klasē, bet
visā skolā. Paralēli mācībām es
apmeklēju dažādas nodarbības un
veicu papildu darbus, piemēram,
spēlēju ģitāru, programmēju,
montēju filmas.»

«Galvenais ir darīt visu
cītīgi un atmest slinkumu.
Esmu ļoti prasīga, un man
vienmēr visu gribas izdarīt
perfekti. Tiesa, nav jau arī
tā, ka es visu izdarītu laicīgi
vai nenobastotu kādu stundu,
taču to darīju nevis tāpēc, lai
pastaigātos pa pilsētu, bet
gan tāpēc, lai rakstītu zinātniski pētniecisko darbu. Mans
uzskats – es nemācos skolā tikai tāpēc, ka tā vajag. Mācos,
lai gūtu zināšanas, lai kaut ko
sasniegtu. Mazliet grūtības
bija ar programmēšanu, taču
viss beidzās labi. Pati dažkārt
sevi apbrīnoju par to, ka paspēju ne tikai labi mācīties,
bet arī nodarboties ar vieglatlētiku, dziedāt skolas korī,
ansamblī. Arvien apliecinās
teiciens: jo vairāk dara, jo
vairāk var izdarīt. Turklāt
tā es lietderīgāk izmantoju
savu laiku.»

«Lai saņemtu vidējo atzīmi
8,8 balles, nācās pacīnīties. Tā
vairs nav 5. vai 6. klase. 7. klasē jau klāt nāk vairāki priekšmeti, kas arī sagādāja lielākās
grūtības, taču, pateicoties
mūsu labajiem skolotājiem, es
tiku ar to galā. Šogad izjutu,
ka arvien mazāk laika paliek
dažādiem pulciņiem, taču
neatmetu iesāktajam ar roku
un turpināju pēc stundām
peldēt, apmeklēju šaha skolu
un sporta vingrošanu, kas
uzlabo veselību. Dienās, kad ir
nodarbības, mājās esmu vēlu,
taču laiku mēģinu saplānot tā,
lai brīvos vakarus veltītu tikai
mācībām un jau laicīgi izpildītu mājasdarbus arī citām
dienām. Grūtākā man šķiet
bioloģija, taču problēmas nesagādā matemātika. Labprāt
esmu piemērs arī citiem – ne
reizi vien mācībās esmu palīdzējusi draudzenēm.»

Sintija Griķe, Spīdolas
ģimnāzijas 11. klase, vidējā
atzīme – 8,6 balles:

Annija Metene,
4. vidusskolas 12. klase,
vidējā atzīme – 8,5 balles:

Daniels Ivanovs,
6. vidusskolas 7. klase,
vidējā atzīme – 8,5 balles:

Jana Vanaga, Valsts
ģimnāzijas 12. klase, vidējā
atzīme – 8,5 balles:

Polīna Lovkova,
5. vidusskolas 7. klase,
vidējā atzīme – 8,9 balles:

Elīna Andrijevska, Valsts
ģimnāzijas 12. klase, vidējā
atzīme – 8,8 balles:

«Pieļauju, ka citi domā:
ja nākamajā dienā ieskaite,
tad es mācos teju visu nakti,
bet tā nav! Nekad neesmu
iespringusi uz papildu mācīšanos. Manuprāt, labu rezultātu var sasniegt arī tad,
ja uzmanīgi strādā stundās,
klausies, ko saka skolotāja,
apzinīgi izpildi mājasdarbus,
cenšoties saprast vielu. Nenoliegšu, man bija grūtības
matemātikā – ģeometrijā.
Šķiet, ka tas ir viegli, taču
tur ir kaut kāds āķis, kas man
traucē izprast. Tieši tāpēc
man šajā priekšmetā ir tikai
sešas balles, kas ir zemākā
atzīme liecībā. Problēmas
man rada arī valodu apguve
– angļu valoda man galīgi nepadodas, un rezultātā
– septiņas balles, taču mani
glāba pārējie priekšmeti, kuros ir 8 un 9 balles. Patiesi
esmu priecīga, ka saņēmu
stipendiju.»

«Noslēdzot pirmo semestri,
mana vidējā atzīme bija 8 balles. It kā labi, taču, uzzinot
par balvu, nolēmu, ka ir jāpacenšas. Vēl jo vairāk tālab, ka
šis ir pēdējais mācību gads šajā
skolā. Tā teikt, lai es ar godu
aizietu. Mācīties ir svarīgi, jo tā
tu gūsti zināšanas un iepazīsti
sevi. Mācoties mēs atklājam
savas spējas, savas intereses
un izzinām, kas mums varētu
patikt nākotnē. Mans plāns
ir moderno valodu un biznesa
studijas LU. Tur mācības notiks
angļu valodā, tālab jau vidusskolā iesaistījos arī apmaiņas
programmā, lai varētu papildināt angļu valodas prasmes. Nereti no skolas biedriem nākas
dzirdēt dažādus aizskarošus
izteicienus par to, ka es tik labi
mācos. Taču, redziet, tas ir tā
vērts! Esmu ieguvēja, un manu
darbu novērtē arī pilsēta. Tas
ir pierādījums, ka eju pareizā
virzienā.»

«Pirmajā semestrī vidējā
atzīme man bija 8,4 balles. Lai
to uzlabotu, man šajā semestrī
krievu valodā bija jāsaņem devītnieks. Šobrīd man svarīgāks
ir sports, īpaši futbols, tāpēc
mācības esmu nolicis otrā plānā. Domāju – ai, astoņas balles
taču arī ir labi. Taču klasesbiedrene mudināja krievu valodā
iegūt augstāku vērtējumu, lai
saņemtu prēmiju. Kārtīgāk
mācījos stundās, gāju uz papildu
konsultācijām un mērķi sasniedzu! Es mācos tā, kā protu,
nesēžu vakaros stundām ilgi
pie grāmatām. Kaut arī vidējā
atzīme ir tik augsta, tas nenozīmē, ka visu izdaru perfekti. Arī
es mēdzu dažus mājasdarbus
norakstīt. Tā taču ir darījuši visi
skolēni! Man patīk krievu literatūra, krievu valoda un vēsture,
taču nepatika ir pret bioloģiju.
Klasē esam 23 skolēni, tāpēc
apzinos, ka visiem skolotājs
nevar palīdzēt.»

«Es iespringu tikai par ķīmiju
– tieši šajā priekšmetā man ir vienīgais 7. Neesmu no tiem skolēniem,
kas uzdoto mēģina iekalt, cenšos
«izbraukt» uz loģisko domāšanu.
Es domāju, ka savu artavu noteikti dod arī tas, kādā vidē mācies.
Proti, manā klasē visi klasesbiedri
ir motivēti sasniegt augstu rezultātu, mēs visi domājam: mācīties,
mācīties, mācīties, lai saņemtu
labu atestātu, varētu iestāties
augstskolā, iegūt budžeta vietu.
Atceros, ka 6. klasi 3. pamatskolā
pabeidzu tikai ar devītniekiem, bet,
pārnākot uz ģimnāziju, šķita, ka
tusiņi ir svarīgāki par mācību grāmatām, uznāca slinkuma periods,
tāpēc rezultāts bija sliktāks, taču
12. klasē saņēmos. Es zināju, ka to
varu, tikai jādara. Protams, nevaru
apgalvot, ka man dzīvē noderēs
ķīmijas formulas, ko te mācīja, bet
noteikti noderēs skolas rūdījums,
spēja plānot savu laiku, smagais
darbs, piespiešana sevi darīt arī to,
ko negribu.»

«Visa pamatā ir darbs un
centība. Par sevi gan varu
teikt, ka nesēžu caurām
dienām pie grāmatām – man
vienkārši padodas mācīties,
turklāt man tas patīk. Galvenais ir pareiza attieksme
pret to, ko dari. Tas nozīmē
– skolu uztvert nevis kā kaut
ko mokošu, bet gan iet uz
to ar prieku, jo iemācītais
taču noderēs nākotnē, tas
ietekmēs manu turpmāko
dzīvi. Protams, ir dzirdēts,
ka mani sauc par zubrīti,
taču es tajā neklausos, jo,
manuprāt, šādi izpaužas
citu skaudība. Negribu arī
piekrist apgalvojumam, ka
skolā ir tik liela slodze, ka
skolēniem tās dēļ rastos
grūtības. Patiesībā ir tā:
ja tu kārtīgi klausies, ko
tev stundā stāsta, neatstāj
darbus uz pēdējo brīdi, tad
problēmu nav. Galvenais ir
gribēt kaut ko sasniegt.»

«Tas nebija viegli, jo pēdējā
gadā sajutu, ka mācību slodze ir lielāka, kontroldarbi
– grūtāki. Par eksāmenu laiku
nemaz nerunāsim. Esmu mērķ
tiecīga, un, šķiet, tikai pateicoties tam, esmu tikusi pie šādas
vidējās atzīmes. Domāju, ka
cilvēkam, kurš vēlas kaut ko
panākt, kaut ko sasniegt, kļūt
par kaut ko vairāk nekā sētnieku, mācīties ir pašsaprotami.
Esmu jau noskatījusi Rīgas
Juridisko augstskolu, kur
mācības notiek angliski. No
tā ir mazliet bail, taču ticu, ka
izturēšu. Manuprāt, ja es ietu
uz augstskolu, kur mācības
ir tikai latviešu valodā, tas
nozīmētu, ka iespējas nākotnē
būtu mazliet ierobežotas. Bet
šādi sev atveru durvis uz visu
Eiropu.»

Kristīne Berļizeva,
2. pamatskolas 7. klase,
vidējā atzīme – 8,8 balles:

Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča,
foto Ivars Veiliņš

Ceturtdiena, 2012. gada 14. jūnijs

NVA Jelgavas
filiālei jauna vadītāja
 Ilze Knusle-Jankevica

No pirmdienas, 18.
jūnija, Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA)
Jelgavas filiāles vadītājas pienākumus sāks
pildīt Andra Dietlava.
Viņa vairākus gadus
strādāja aģentūrā, bet
gada sākumā nolēma izmēģināt spēkus
izglītības jomā. Nu
A.Dietlava atgriezīsies
Nodarbinātības aģentūrā un kā pirmo un
būtiskāko uzdevumu
izvirzījusi NVA un uzņēmēju sadarbības
veicināšanu.

No 18. jūnija NVA Jelgavas
filiāli vadīs jelgavniece Andra
Foto: Ivars Veiliņš
Dietlava.
Vakantajam NVA Jelgavas
filiāles vadītāja amatam tika
saņemti 27 pieteikumi. NVA Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja Iveta
Kancēna norāda, ka A.Dietlavai
šajā konkursā bijuši ļoti labi
rezultāti, jo īpaši atzinīgi tiek
vērtēti risinājumi, kādus viņa
piedāvājusi, lai uzlabotu Jelgavas filiāles darbu.
«Vispirms jau jāizveido stipra
komanda, jo viens nav cīnītājs, bet nākamais uzdevums
ir sadarbības veidošana un
veicināšana ar pašvaldībām

un jo īpaši uzņēmējiem,» norāda A.Dietlava. Viņa vēlas
panākt, lai uzņēmēji tiešām
darbiniekus meklē aģentūrā,
informē par saviem jaunumiem
nodarbinātības jomā, iesaistās
aģentūras īstenotajos Eiropas
Sociālā fonda līdzfinansētajos
pasākumos, piemēram, kuponu
apmācībā, algotajos sabiedriskajos darbos, subsidēto darba
vietu nodrošināšanā. Viņa pauž
arī gatavību meklēt inovatīvas
pieejas klientu apkalpošanā,
lai NVA Jelgavas filiāle kļūtu modernāka. Jāpiebilst, ka
A.Dietlava no 2005. gada līdz šā
gada pavasarim strādāja NVA,
no 2009. gada – Pakalpojumu
departamentā ar projektiem,
bet pēc tam – Ozolnieku novada
pašvaldības Izglītības nodaļā.
Publicētajā darba sludinājumā bija norādīts: pretendentam
nepieciešama otrā līmeņa profesionālā augstākā vai augstākā
akadēmiskā izglītība (vēlams
sociālajās zinātnēs), pieredze
vadošā amatā (ne mazāka kā
divi gadi), labas svešvalodu
zināšanas, prasme prezentēt
filiāles mērķus un darbību,
Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu pārzināšana un
zināšanas normatīvajos aktos
nodarbinātības jomā, pieredze
darbā ar datoru. Kā norāda
NVA Personāla nodaļas vadītāja Sarma Krīvēna, alga valsts
pārvaldes iestādēs ir atkarīga no
kvalifikācijas pakāpes – pavisam
ir sešas pakāpes. Vadītāja algas
skala pirms nodokļu nomaksas
ir no 495 līdz 700 latiem.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka iepriekšējais filiāles vadītājs Māris
Narvils no darba aizgāja aprīlī.
Līdz brīdim, kamēr atrasts
jauns vadītājs, šos pienākumus
darbu apvienošanas kārtībā
pildīja Saldus filiāles vadītāja
Inta Briede.

Ēnstrādnieku skaits
audzis par 57 procentiem
No 1.lpp.

Pēc viņa teiktā, uzņēmuma
līgumi ir populāri būvniecības
nozarē, kurā pēc būtības tas
nemaz neesot iespējams, jo
celtnieki noteikti nav tie, kas
objektā var ierasties un aiziet,
kad ienāk prātā, un strādāt,
kad pašiem sagribas. Agrāk uzņēmuma līgumi bijuši izplatīti
arī zemnieku saimniecībās, bet
šobrīd šajā jomā situācija ir uzlabojusies. «Uzņēmuma līgumi
tiek slēgti tāpēc, ka šādā veidā
gan uzņēmums, gan strādājošais
var ietaupīt uz nodokļiem,»
piebilst VDI pārstāvis, norādot:
neslēdzot rakstveida darba līgumu, darbinieks zaudē sociālās
garantijas, piemēram, tiesības
uz apmaksāto atvaļinājumu,
bezdarbnieka pabalstu, apmaksātu darba nespējas lapu, kā arī
riskē nesaņemt darba algu.
Jāpiebilst, ka šā gada pirmajos piecos mēnešos valstī kopumā atklāti 1127 bez rakstveida

darba līguma nodarbinātie,
savukārt pērn attiecīgajā periodā to bija 1011. Pārkāpumi
konstatēti arī tādos uzņēmumos kā «Lukoil Baltija R» un
«TV 3 Latvia».
VDI piemērojusi administratīvos sodus par kopējo summu
432 643 lati. Jelgavā uzlikti
sodi par kopējo summu 12 600
lati, bet Zemgalē kopumā – par
56 280 latiem. Pirmajā reizē par
nodarbināšanu bez rakstveida
darba līguma sods ir no 750 līdz
5000 latiem, bet, konstatējot, ka
uzņēmumā bez rakstveida darba
līguma gada laikā atkārtoti ir
nodarbināti cilvēki, sods ir no
5000 līdz 10 000 latu.
Par nereģistrētās nodarbinātības
gadījumiem VDI var ziņot, rakstot
uz e-pastu: nelegals@vdi.gov.lv,
tiešsaistē Darba inspekcijas interneta mājas lapā: www.vdi.gov.lv
vai zvanot uz anonīmo uzticības
tālruni 67312176.

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas
pārvalde izsaka pateicību par atbalstu un sadarbību,
organizējot 7. Jelgavas velobraucienu:
• Ceļu satiksmes drošības direkcijas Jelgavas nodaļai;
• Jelgavas bērnu un jauniešu centram «Junda»;
• nodibinājumam «Jāņa Bisenieka fonds»;
• Jelgavas reģionālajam Tūrisma centram;
• Latvijas Lauksaimniecības universitātei;
• laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»;

• picorānam «Tami-Tami»;
• SIA «Kanclers plus»;
• SIA «Viktorija B»;
• SIA «Timermaņa foto»;
• SIA «Alis»;
• SIA «Step OG».

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Uzņemšana amatu skolās

3

Īsi
 Atceroties traģiskos notikumus, kas
risinājās pirms 71 gada naktī no 13. uz
14. jūniju, un godinot komunistiskā
genocīda upurus, šodien, 14. jūnijā,
pulksten 14 Svētbirzē notiks piemiņas
dienai veltīts atceres brīdis. Ziedus uz
«Ciešanu ceļa», izrādot cieņu izvestajiem, šodien noliks arī Jelgavas domes
vadība.
 Aģentūra «Pilsētsaimniecība»
autobusu pieturu Satiksmes ielā
pielāgojusi cilvēkiem ar kustību traucējumiem. «Saņēmām iedzīvotāja
lūgumu palīdzēt un reaģējām,» norāda
«Pilsētsaimniecības» pārstāvis Māris
Mielavs. Viņš skaidro – cilvēks sūdzējies,
ka ar ratiņiem nevar tikt uz platformas
Satiksmes ielas pieturā «Meiju ceļš», tāpēc izveidota uzbrauktuve. Viņš norāda,
ka šādas problēmas varētu būt arī citās
vecajās pieturvietās, tāpēc «Pilsētsaimniecība» tās apsekos un, ja tiks saņemti
iedzīvotāju iesniegumi, iespēju robežās
meklēs risinājumu. Savukārt rekonstruētajās pieturvietās šādu problēmu nav, jo
tās atrodas vienā līmenī ar ietvi.

Mārtiņš Ozols šonedēļ Amatu vidusskolā iesniedzis dokumentus, lai septembrī uzsāktu mācības pavāru palīgu specialitātē un šeit pabeigtu arī 9. klasi. «Man patīk darboties virtuvē, gatavot ēst, tāpēc
nolēmu jau pēc 8. klases nākt uz šo skolu un mācīties par pavāru palīgu. Būs man pamatizglītība reizē
ar profesiju,» spriež Mārtiņš, piebilstot, ka pēc tam plāno apgūt pavāra profesiju.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Pašlaik notiek uzņemšana pilsētas profesionālajās skolās
– Jelgavas Amatu vidusskolā un Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrā «Jelgavas Amatniecības vidusskola». Skolās atzīst, ka pirmajās dienās
aktivitāte nav liela, taču secinājumus izdarīt pāragri, jo
uzņemšana tikai nupat kā sākusies. Dokumentu pieņemšana abās skolās ilgs līdz 6. jūlijam. Jāpiebilst, ka Amatu
vidusskolā šogad piedāvā trīs specialitātes arī jauniešiem,
kuri ieguvuši vidējo izglītību, – viesmīlis, frizieris un ciparu
programmas (CNC) darbagaldu iestatītājs, bet Amatniecības vidusskolā pēc 12. klases mācīs bārmeņus.
Amatu vidusskolas direktore
Edīte Bišere atzīst, ka rindas pie
uzņemšanas komisijas pirmajās dienās nav, taču jaunieši nāk. Pirmajās
trīs dienās uzņemti vairāk nekā 20
audzēkņu. Tāpat kā iepriekšējos
gados lielāks pieprasījums ir frizieru,
pavāru un tērpa stila specialitātēm,
taču, ņemot vērā, ka skola akcentu
liek uz metālapstrādi un pārtikas
rūpniecību, tā īpaši gaida audzēkņus
CNC darbagaldu iestatītāju un mai-

zes un miltu konditorejas izstrādājumu specialitātēs. Direktore spriež,
ka ar audzēkņu uzņemšanu pēc 9.
klases veiksies labi, taču to, kāda būs
interese par jaunajām programmām
– tām, kurās uzņem audzēkņus pēc
vidējās izglītības iegūšanas, – varēs
spriest tikai pēc laika. «Tas ir kas
jauns, taču es ceru, ka izdosies piepildīt grupas,» tā E.Bišere. Jāatgādina,
ka pēc 12. klases skola gada laikā
piedāvā kļūt par viesmīli vai frizieri,

bet par ciparu programmas (CNC)
darbagaldu iestatītājiem jāmācās 1,5
gadi. Dokumentu pieņemšana notiek katru darba dienu no pulksten 9
līdz 14, no vidusskolu absolventiem
dokumentus pieņems līdz 20. augustam. Papildu informācija – skolas
mājas lapā www.javs.lv.
Savukārt Jelgavas Amatniecības
vidusskolā pirmajās dienās uzņemti
25 jaunieši. Skolas direktore Janīna
Rudzīte stāsta, ka no jaunā mācību
gada vairs netiks mācīti sekretāri,
bet gan klientu apkalpošanas speciālisti ar plašākām kompetencēm.
Šā gada jaunums – skolā jauniešiem,
kuri ieguvuši vidējo izglītību, ir iespēja 1,5 gadu laikā apgūt bārmeņa
arodu. Arī šajā skolā uzņemšana
notiek līdz 6. jūlijam, pēc 12. klases
– līdz 24. augustam. No pirmdienas līdz ceturtdienai dokumentus
var iesniegt no pulksten 9 līdz 16,
piektdienās – no pulksten 9 līdz 15.
Sīkāka informācija pieejama mājas
lapā www.jav.lv.

Ar dizaina produktu grib iekarot Eiropu
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas biznesa inkubatora uzņēmums «my
space», kas ražo dizaina
bērnu mēbeles, atgriezies no dalības starptautiskā izstādē Austrālijā.
Uzņēmuma vadītāja Aija
Priede-Sietiņa Austrālijas
tirgū saskata iespējas.
«Jau pašā sākumā orientējāmies
uz eksportu – pat nebija domas
mūsu mēbeles pārdot Latvijā, jo
šķita, ka šādam produktam tirgus
šeit būs par niecīgu. Tomēr izrādījās,
ka interese ir liela, un šobrīd zīmola
«kukuu» «bird&berry» kolekcijas
mēbeles ir iespējams iegādāties
arī Latvijā, salonā «Kate»,» stāsta
uzņēmuma vadītāja. Lai gan uzņēmums vēl ir tirgus apguves procesa
sākumā, «kukuu» mēbeles jau nopērkamas Honkongā, bet no jūlija
būs pārdošanā arī Lietuvā, Igaunijā
un Šveicē. Turpmākais mērķis ir
iekarot Eiropu. «Manuprāt, tirgot
dizaina produktu ar savu zīmolu
Vācijā vai Francijā ir augstākā
pilotāža – tur tirgotāji ir ar senām
tradīcijām, uzskatiem, ko ir praktiski neiespējami ietekmēt,» stāsta
A.Priede-Sietiņa, norādot – viens no
veidiem ir dalība izstādēs.
«Kukuu» mēbeles jau izrādītas
četrās izstādēs – «Kind+Jugend
2011» Ķelnē, Vācijā, «Baltic Furniture Fair 2011» Rīgā, «Stockholm
Furniture and Light Fair 2012»
Stokholmā, Zviedrijā, un «National Buyers Show 2012» Sidnejā,

«Auklējot pirmo atvasi, sapratām, cik grūti ir atrast funkcionāli
pārdomātas, ekoloģiskas, bērniem drošas un savstarpēji saskaņotas mēbeles. Tāpēc nolēmām
radīt savas,» stāsta uzņēmuma
«my space» vadītāja Aija Priede-Sietiņa. Nu viņu dizainētās
mēbeles var iegādāties Latvijā,
Honkongā, bet drīzumā tās būs
arī Lietuvā, Igaunijā un Šveicē.
Austrālijā. Arī šoruden ir iecere
piedalīties izstādē Ķelnē. A.PriedeSietiņa uzskata, ka svarīgi ir piedalīties kādā izstādē vairākus gadus
pēc kārtas, jo klienti izvērtē, cik
uzticams un stabils ir uzņēmums,
bet vienreizēja dalība izstādē var
radīt priekšstatu, ka uzņēmums ir
«pārejoša parādība». Viņa norāda
– mēbeļu ražošanas biznesā tomēr
ir arī tāda nianse, ka produkcija ir
liela apmēra un to nav tik vienkārši
aizvest un prezentēt potenciālajiem
klientiem, bet izstāde šajā ziņā ir
labs variants, jo tajā satiekas nozarē
strādājošie un ieinteresētie.
Vēl viens fakts, ar ko jaunais
uzņēmums (Jelgavas biznesa inku-

batorā uzņēmums ir 17 mēnešus)
lepojas, ir «Gada balva dizainā
2011», kas saņemta par kolekciju
«bird&berry». «Šī balva mums bija
kā papildu stimuls darboties tālāk,
turklāt, ja piedāvātais produkts ir
dizaina produkts, tad šādas balvas
ir ļoti nozīmīgas biznesa attīstībā,»
tā A.Priede-Sietiņa, piebilstot, ka
arī šogad «kukuu» mēbeles ir starp
žurnāla «Deko» konkursa «Gada
balva dizainā 2012» finālistiem.
«Uz šāda veida biznesu mūs
pamudināja pašu bērni. Taču tā ir
tikai viena puse. Otra puse – pašu
uzkrātās zināšanas dizaina jomā un
milzīga vēlme darboties, bez kuras,
kā zināms, nekas nenotiek,» tā par
uzņēmuma «my space» rašanos
stāsta A.Priede-Sietiņa. Jelgavas
biznesa inkubators izraudzīts izdevīgās ģeogrāfiskās atrašanās dēļ – tā
kā ģimenē aug divi mazi bērni, bijis
svarīgi, ka netālu no inkubatora dzīvo Aijas vecāki, kuri brīžos, kad tas
nepieciešams, var pieskatīt mazos.
«Vēlāk izrādījās, ka ne tikai vietai ir
priekšrocība. Arī cilvēki, kuri inkubatorā strādā, ir pretimnākoši, kas
biznesa uzsācējam ir ļoti būtiski,»
norāda uzņēmuma vadītāja.
Uzņēmums nodarbojas ar produktu dizaina izstrādi, mārketingu,
klientu piesaisti un apkalpošanu.
Ražošana ir ārpakalpojums, un, lai
gan konkrētu uzņēmumu A.PriedeSietiņa minēt nevēlas, viņa norāda,
ka mēbeles tiek izgatavotas Latvijā.
«Arī turpmāk vēlamies saglabāt
šādu modeli, jo uzskatu, ka katram
ir jānodarbojas ar to, kas padodas
vislabāk,» tā viņa

 Ozolskvērā blakus rotaļu laukumam uzstādīta vēl viena metāla
skulptūra – Latvijas mākslinieka Gaita
Burvja kustīgā skulptūra «Fruktus
bumbūls». Sākotnēji gan bija plānots, ka
G.Burvja skulptūra «dzīvos» Raiņa parkā,

kur savulaik atradās strūklaka, taču Estētikas komisija nolēmusi to izvietot citur
– mājvieta rasta blakus rotaļu laukumam
Ozolskvērā. Pilsētas galvenais mākslinieks
Georgs Svikulis atzīst, ka šī skulptūra labi
iederas kopējā Ozolskvēra kompozīcijā.
«Kāpēc pārdomājām par šīs skulptūras
vietu? Iemesls pavisam vienkāršs – šobrīd
tiek izskatīta iespēja Raiņa parkā atjaunot
strūklaku. Tiesa, tā būtu citādāka, bet,
manuprāt, tur ir vajadzīga strūklaka, tā
tur prasās! Un tas varētu notikt pavisam
drīzā nākotnē, tāpēc nebija vērts izvietot
skulptūru parkā,» tā G.Svikulis.
 Zemgales Olimpiskajā centrā
(ZOC) darbu pārtraukusi «Biļešu
paradīzes» kase. ZOC pārstāve Sanda
Andersone norāda, ka šī kase bija nerentabla un jelgavnieki to praktiski nav
izmantojuši. Turklāt kasē ne vienmēr varēja iegādāties biļetes uz pasākumiem,
kas notiek pašā ZOC. Kase sporta centrā
joprojām darbosies, un tajā pirms
pasākumiem, kas notiks centrā, varēs
iegādāties biļetes.
 Izcilības jeb «sarkano» diplomu
par izcilām sekmēm studijās šogad
saņems desmit LLU absolventi, tostarp divi jelgavnieki – Ekonomikas
fakultātes absolvente Ruta Grigorjeva
un Tehniskās fakultātes beidzējs Dmitrijs Todorovs. Tas kopš 1999. gada universitātē ir lielākais vienā studiju gadā
absolvējošo izcilnieku skaits, ziņo LLU
pārstāve Ilvija Gaidukoviča. «Sarkano»
diplomu pasniedz absolventiem, kuriem studiju laikā vismaz 75 procenti
no atzīmēm bijušas 9 vai 10 un nav
vērtējuma, kas zemāks par 7 ballēm.
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saistošie noteikumi
9.5. pēc brīvas gribas ģimenes svētkos, kā arī
citos gadījumos ikdienā, garantējot pienācīgu cieņu pret Jelgavas pilsētas karogu.

Apstiprināti
ar Jelgavas pilsētas domes 26.04.2012. lēmumu Nr.5/3
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 26. APRĪĻA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12-12

«JELGAVAS PILSĒTAS SIMBOLIKA»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
21. panta pirmās daļas 7. punktu un 43. panta trešo daļu
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Šajos saistošajos noteikumos ir noteikta
un aprakstīta Jelgavas pilsētas simbolika, kā
arī noteikta tās lietošanas kārtība.
II JELGAVAS PILSĒTAS SIMBOLIKA UN TĀS
APRAKSTS
2. Jelgavas pilsētas simbolika ir Jelgavas
pilsētas karogs, Jelgavas pilsētas ģerbonis,
Jelgavas pilsētas logotips, Jelgavas pilsētas
interneta portāla logotips, Jelgavas pilsētas
sauklis un Jelgavas pilsētas saukļa logotips.
3. Jelgavas pilsētas karoga apraksts:
3.1. Jelgavas pilsētas karogs (1. pielikums)
ir taisnstūra audums ar divām horizontālām
joslām: augšējā josla ir tumši zilā krāsā un
apakšējā josla silta bordo krāsā. Karoga centrā atrodas Jelgavas pilsētas ģerbonis;
3.2. karogs ir abpusējs, kura augstuma un
platuma attiecības ir 1:2. Karoga joslu attiecības 1:1. Ģerbonis atrodas karoga centrā,
augstuma attiecībā 1:2:1.
4. Jelgavas pilsētas ģerboņa apraksts:
4.1. Jelgavas pilsētas ģerbonis (2. pielikums)
ir aļņa galvas siluets profilā ar skatu uz
kreiso pusi, kas attēlots uz vairoga, kura
augšējā mala ir horizontāla, bet apakšējā
mala noapaļota. Aļņa galva ir dabiskā krāsā
purpura laukā, uz kakla alnim ir valsts mazais
ģerbonis bez zvaigznēm;
4.2. Jelgavas pilsētas ģerbonis var tikt attēlots kontūrzīmējumā.
5. Jelgavas pilsētas logotipa apraksts:
5.1. Jelgavas pilsētas logotips (3. pielikums) ir
stilizēts Jelgavas pilsētas ģerbonī attēlotās aļņa
galvas attēls ar uzrakstu «Jelgava»;
5.2. logotipā stilizētā aļņa galva attēlojama sarkanā krāsā un uzraksts «Jelgava» – zilā krāsā, kā
arī stilizētā aļņa galva un uzraksts «Jelgava» var
tikt attēlots zelta vai sudraba krāsā.

6. Jelgavas pilsētas interneta portāla logotipa apraksts:
6.1. Jelgavas pilsētas interneta portāla
logotips (4. pielikums) ir stilizēts Jelgavas
pilsētas ģerbonī attēlotās aļņa galvas attēls
ar uzrakstu «Jelgava.lv»;
6.2. logotipā stilizētā aļņa galva un uzraksts
«Jelgava» attēlojami zilā krāsā un uzraksts
«.lv» sarkanā krāsā.
7. Jelgavas pilsētas saukļa apraksts:
7.1. Jelgavas pilsētas sauklis ir «Jelgava
pilsēta izaugsmei!»;
7.2. Jelgavas pilsētas sauklis krievu valodā ir
«Елгава город развития!»;
7.3. Jelgavas pilsētas sauklis angļu valodā ir
«Jelgava city for development!».
8. Jelgavas pilsētas saukļa logotipa apraksts:
8.1. Jelgavas pilsētas saukļa logotips (5.
pielikums) ir stilizēts Jelgavas pilsētas ģerbonī attēlotās aļņa galvas attēls ar uzrakstu
«Jelgava pilsēta izaugsmei!»;
8.2. logotipā stilizētā aļņa galva attēlojama
sarkanā krāsā un uzraksts «Jelgava pilsēta
izaugsmei!» – zilā krāsā, kā arī stilizētā aļņa
galva un uzraksts «Jelgava» var tikt attēlots
zelta vai sudraba krāsā.
III JELGAVAS PILSĒTAS
SIMBOLIKAS IZMANTOŠANA
9. Jelgavas pilsētas karoga pacelšana:
9.1. pie Jelgavas pilsētas domes ēkas un Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu, aģentūru
un kapitālsabiedrību ēkām – pastāvīgi;
9.2. saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja rīkojumu;
9.3. pēc brīvas gribas pilsētas svētkos,
bet valsts svētkos kopā ar Latvijas valsts
karogu;
9.4. pēc brīvas gribas pie ēkām, kur izvietoti
balsošanas iecirkņi – vēlēšanu un tautas
nobalsošanas dienās;

1. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2012. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12-12

Jelgavas pilsētas karoga apraksts

11. Jelgavas pilsētas karoga un tā attēla
lietošana:
11.1. Jelgavas pilsētas svētkos un publiskos
pasākumos, garantējot tam pienācīgu cieņu;
11.2. Jelgavas pilsētas karoga attēlu drīkst
lietot arī citos gadījumos, kas atļauts ar
Jelgavas pilsētas domes Estētikas komisijas
(turpmāk – Estētikas komisija) lēmumu;
11.3. stilizēta Jelgavas pilsētas karoga attēlu
lietošana tiek atļauta ar Estētikas komisijas
lēmumu.
12. Jelgavas pilsētas ģerboņa attēla lietošana:
12.1. Jelgavas pilsētas ģerboņa attēlu drīkst
lietot Jelgavas pilsētas dome, domes administrācija, pašvaldības iestādes, aģentūras
un kapitālsabiedrības (turpmāk – Iestādes)
zīmogos, stūra spiedogos, uz veidlapām,
iespieddarbos, kā arī izvietot Jelgavas pilsētas ģerboņa attēlu pie Iestāžu ēkām un
tām piederošajiem vai lietošanā esošajiem
transportlīdzekļiem;
12.2. Iestādes Jelgavas pilsētas ģerboņa
attēlu drīkst lietot uz atzinības un goda
rakstiem, diplomiem, apliecībām, vizītkartēm un citiem dokumentiem ar Estētikas
komisijas lēmumu;
12.3. Jelgavas pilsētas ģerboņa attēlu drīkst
lietot arī citos gadījumos, ja tas atļauts ar
Estētikas komisijas lēmumu;
12.4. stilizētu Jelgavas pilsētas ģerboņa
attēlu drīkst lietot, ja tas atļauts ar Estētikas
komisijas lēmumu.
13. Jelgavas pilsētas karogu un tā attēlu, kā arī
Jelgavas pilsētas ģerboņa attēlu drīkst lietot
citas juridiskas un fiziskas personas, ja Estētikas
komisija ar lēmumu to ir atļāvusi. Izmantojot
komerciāliem mērķiem, papildus jāmaksā
Jelgavas pilsētas pašvaldības nodeva.
14. Tirdzniecības uzņēmumiem vai individuālajiem tirgotājiem izstrādājumu realizēšanas vietā jāatrodas Estētikas komisijas
lēmumam par atļauju izmantot Jelgavas
pilsētas simboliku.
15. Jelgavas pilsētas logotipa lietošanas
kārtība:
15.1. Jelgavas pilsētas logotipu drīkst lietot
uz drukātajiem, tipogrāfiski iespiestajiem

izdevumiem, elektroniskajos, video un
reklāmu materiālos, ja ir saņemts rakstisks
saskaņojums no Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītāja;
15.2. Jelgavas pilsētas logotipu drīkst lietot
uz kancelejas precēm, suvenīriem, dāvanām
un iesaiņojumiem, kuriem ir vizuāli estētisks
izskats, kā arī citos gadījumos, ja tas ir atļauts
ar Estētikas komisijas lēmumu.
16. Jelgavas pilsētas saukļa lietošanas
kārtība:
16.1. Jelgavas pilsētas saukli un/vai saukļa
logotipu drīkst lietot uz drukātajiem, tipogrāfiski iespiestajiem izdevumiem, elektroniskajos, video un reklāmas materiālos, ja ir
saņemts rakstisks saskaņojums no Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Sabiedrisko
attiecību pārvaldes vadītāja;
16.2. Jelgavas pilsētas saukli un/vai saukļa
logotipu drīkst lietot uz kancelejas precēm,
suvenīriem, dāvanām un iesaiņojumiem,
kuriem ir vizuāli estētisks izskats, kā arī
citos gadījumos, ja tas ir atļauts ar Estētikas
komisijas lēmumu.
17.Par Jelgavas pilsētas logotipa, Jelgavas
pilsētas interneta portāla logotipa un Jelgavas pilsētas saukļa izmantošanu Jelgavas
pilsētas pašvaldības nodeva nav jāmaksā.
18. Jelgavas pilsētas simbolikas lietošanas
aizliegumi:
18.1. aizliegts necienīgi izturēties pret Jelgavas pilsētas simboliku;
18.2. aizliegts lietot Jelgavas pilsētas simboliku gadījumos, kuri nav minēti šajos
saistošajos noteikumos bez Estētikas komisijas lēmuma par atļauju izmantot Jelgavas
pilsētas simboliku vai Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Sabiedrisko attiecību
pārvaldes vadītāja rakstiska saskaņojuma;
18.3. aizliegts pacelt Jelgavas pilsētas karogu
virs un pie ēkām, kurās tiek veikts kapitālais
remonts vai kuras ir avārijas stāvoklī, vai
kurām tiek remontēta fasāde, un citās nepiemērotās vietās un apstākļos (piemēram,
kokos, virs un pie saimniecības ēkām, nesakoptās vietās);
18.4. aizliegts lietot bojātus vai izbalējušus
Jelgavas pilsētas karogus, kuri neatbilst šo
noteikumu 3. punktā noteiktajam Jelgavas
pilsētas karoga izskatam.
IV SASKAŅOJUMA SAŅEMŠANA
19. Šajos noteikumos minētajos gadījumos
(izņemot šo noteikumu 15.1. un 16.1.
apakšpunktos) Jelgavas pilsētas simbolikas
lietošanas saskaņojuma saņemšanai fiziskām
un juridiskām personām Jelgavas pilsētas

Logotipa krāsu kodi: sarkanā krāsa – RGB
8d2c37; CMYK 20 86 58 40; Pantone 492C.
Zilā krāsa – RGB 2f418b, CMYK 91 77 4 9;
Pantone 7455C. Uzraksts «Jelgava» – «Palace
script MT» burtu šriftā.
0,5m

0,5m

4. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2012. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12-12

		Jelgavas pilsētas interneta portāla logotips
0,5m

Logotipa krāsu kodi: sarkanā krāsa – RGB
8d2c37; CMYK 20 86 58 40; Pantone 492C.
Zilā krāsa – RGB 2f418b; CMYK 91 77 4 9;
Pantone 7455C. Uzraksts «Jelgava.lv» – «Palace script MT» burtu šriftā.

Karoga krāsu kodi: tumši zils – RGB 0 53 173, CMYK 100 72 0 0 Pantone 286C;
silts bordo – RGB 161 40 48, CMYK 25 96 84 19 Pantone 1807C

5. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2012. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12-12

2. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2012. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12-12

		Jelgavas pilsētas saukļa logotips latviešu valodā

Jelgavas pilsētas ģerbonis

Logotipa krāsu kodi: sarkanā krāsa – RGB
8d2c37; CMYK 20 86 58 40; Pantone 492C.
Zilā krāsa – RGB 2f418b; CMYK 91 77 4 9;
Pantone 7455C. Uzraksts «Jelgava pilsēta izaugsmei» – «Palace script MT» burtu šriftā.

		Jelgavas pilsētas saukļa logotips angļu valodā
Logotipa krāsu kodi: sarkanā krāsa – RGB
8d2c37; CMYK 20 86 58 40; Pantone 492C.
Zilā krāsa – RGB 2f418b; CMYK 91 77 4 9;
Pantone 7455C. Uzraksts «Jelgava city for development» – «Palace script MT» burtu šriftā.
Krāsains
ģerbonis

Ģerbonis
kontūrzīmējumā bez
fona

Ģerbonis
kontūrzīmējumā
ar fonu

Krāsu kodi: alnis – RGB 208 132 73; CMYK 10 50 80 0; Pantone 7407C; purpura krāsa
– RGB 156 33 61; CMYK 0 100 60 30; Pantone 7427.

domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā (Lielajā ielā 11, Jelgavā, 1. stāvā, 131.
kabinetā) jāiesniedz sekojoši dokumenti:
19.1. iesniegums;
19.2. juridiskām personām – reģistrācijas
apliecības kopija;
19.3. fiziskām personām – VID izsniegta
individuālā darba reģistrācijas apliecība vai
VID izsniegtā nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecība;
19.4. izstrādājuma skice vai etalons;
19.5. izmantošanas mērķa un formas apraksts brīvā formā;
19.6. ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika
periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu(-us).
20. Jelgavas pilsētas interneta portāla logotipa un šajos noteikumos 15.1. un 16.1.
apakšpunktos minētajos gadījumos Jelgavas
pilsētas logotipa un Jelgavas pilsētas saukļa
lietošanas saskaņojuma saņemšanai fiziskām
un juridiskām personām Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā jāiesniedz iesniegums, kurā brīvā
formā norādīts Jelgavas pilsētas logotipa,
Jelgavas pilsētas saukļa vai Jelgavas pilsētas
interneta portāla logotipa izmantošanas
mērķis un tā makets.
21. Iesniegums par Jelgavas pilsētas simbolikas izmantošanas saskaņošanu tiek
izskatīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
iesnieguma saņemšanas dienas Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā.
22. Estētikas komisija un Sabiedrisko attiecību pārvaldes vadītājs ir tiesīgi nesaskaņot
simbolikas izmantošanu, ja:
22.1. fiziskā vai juridiskā persona, kura
iesniegusi iesniegumu, pēdējā gada laikā ir
saukta pie administratīvās atbildības par šo
noteikumu neievērošanu;
22.2. nav ievērotas šajos noteikumos ietvertās prasības.
V ATBILDĪBA UN KONTROLE
23. Saistošo noteikumu izpildes kontroli nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija».
24. Par Jelgavas pilsētas ģerboņa neatļautu
lietošanu tiek piemērots sods saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksu.
25. Par citu šajos saistošajos noteikumos
minēto prasību pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu fiziskām
personām līdz 250 (divsimt piecdesmit)
latiem, bet juridiskām personām līdz 1000
(tūkstoš) latiem.

3. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības
2012. gada 26. aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.12-12

Jelgavas pilsētas logotips

Standarta izmēri
2m

1m

10. Paceļot Jelgavas pilsētas karogu kopā
ar Latvijas valsts karogu, Jelgavas pilsētas
karogs novietojams Latvijas valsts karogam
labajā pusē, skatoties uz ēkas fasādi.

Ceturtdiena, 2012. gada 14. jūnijs

		Jelgavas pilsētas saukļa logotips krievu valodā
Logotipa krāsu kodi: sarkanā krāsa – RGB
8d2c37; CMYK 20 86 58 40; Pantone 492C. Zilā
krāsa – RGB 2f418b; CMYK 91 77 4 9; Pantone
7455C. Uzraksts «Jelgava город развития» – stilizētā «English 157 BT» burtu šriftā.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
26.04.2012. lēmumu Nr.5/7
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012.
GADA 26. APRĪĻA SAISTOŠIE NOTEIKUMI
NR.12-14
«GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2005. GADA 17. FEBRUĀRA
SAISTO Š AJOS NOTEI KU M OS NR . 8 9
«SOCIĀLO PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS
NOTEIKUMI»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 35. panta
trešo un ceturto daļu
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2005.
gada 17. februāra saistošajos noteikumos
Nr.89 «Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi» (apstiprināti ar Jelgavas domes
17.02.2005. lēmumu Nr.2/36 (turpmāk
– noteikumi)) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: «Izdoti saskaņā
ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta
pirmās daļas 13. punktu, trešo daļu, likuma
«Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums» 35. panta trešo un ceturto
daļu un likuma «Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā» 25. pantu».
2. Izteikt noteikumu 17.¹ punktu šādā
redakcijā: «Pabalsts pilsētas sabiedriskā
transporta braukšanas maksas segšanai».
3. Izteikt noteikumu XIV1 nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: «XIV1 Pabalsts
pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas
maksas segšanai».
4. Noteikumu 44. 1 punktā vārdus un
skaitļus «mēnešbiļetes apmaksāšanai 50%
apmērā no mēnešbiļetes cenas mācību
gada laikā» aizstāt ar vārdiem un skaitļiem
«braukšanas maksas segšanai 50% apmērā
no braukšanas maksas mācību gadā laikā,
uzrādot Jelgavas pilsētas domes apstiprinātu dokumentu, kas dod tiesības uz
braukšanas atvieglojumu».

sports

Ceturtdiena, 2012. gada 14. jūnijs

Airētājiem deviņi zelti

Latvijas čempionātā airēšanā junioriem
Jelgavas sportisti izcīnījuši deviņas zelta
medaļas un «atlasījušies» Eiropas junioru
čempionātam. Četras zelta medaļas izcīnīja Karīna Laure, trīs – Marks Ozolinkevičs,
divas – Rūdolfs Nartišs. Eiropas junioru
čempionātā Karīna pārī ar sportisti no Rīgas startēs divniekos 500 un 1000 metros,
Marks startēs vieniniekos 1000 metros un
kopā ar Rūdolfu un diviem rīdziniekiem
airēs četrinieku 1000 metrus, bet kanoe
divniekos 1000 metros startēs Kaspars
Eihvalds un Arkādijs Jefremovs. Vienlaikus
ar Eiropas junioru čempionātu notiks arī
U-23 čempionāts, kurā trīs disciplīnās
startēs Lāsma Zaķīte, bet Elīna Ēdole airēs
kanoe 200 metrus. Eiropas čempionāts
notiks Portugālē no 12. līdz 15. jūlijam.

Noteiktas sportiskākās skolas

Apkopojot spartakiādes rezultātus,
2011./2012. mācību gadā sportiskākās skolas ir 5.
vidusskola (2000.
– 2001., 1998.
– 1999., 1996. – 1997. dz.g.) un Spīdolas
ģimnāzija (1992. – 1995. dz.g.). Savukārt,
izvērtējot piedalīšanos pilsētas, Zemgales
reģiona un valsts sacensībās, tika noteiktas
aktīvākās Jelgavas pilsētas skolas četrās vecuma grupās – 4. pamatskola (2000. – 2001.
dz.g.), 4. vidusskola (1998. – 1999. dz.g.) un
Spīdolas ģimnāzija (1996. – 1997. un 1992.
– 1995. dz.g.). Sporta servisa centrs izsaka lielu pateicību skolotājiem par ieguldīto darbu,
enerģiju un lokālpatriotisma audzināšanu.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Izkļūst no apakšgrupas

Jelgavas basketbolisti veiksmīgi turpina cīņu par finālu Latvijas olimpiādē.
Uzvarot Jaunpils komandu, Jelgavas
basketbolisti H apakšgrupā ieņem 1.
vietu un ir sekmīgi pārvarējuši Latvijas
III olimpiādes kvalifikācijas pirmo kārtu.
Vēl šajā apakšgrupā bija Mārupes novada un Ogres komandas. Priekšsacīkšu
otrajā kārtā iekļuvušas astoņas komandas, kuras sadalītas divās apakšgrupās.
Jelgavas komanda iedalīta L apakšgrupā
kopā ar Jūrmalas, Ventspils un Saldus komandu. 15. jūnijā pulksten 19
mūsējie Jelgavas Sporta hallē uzņems
saldeniekus, bet 17. jūnijā pulksten
16 – Jūrmalas komandu. Savukārt 16.
jūnijā izbraukumā Ventspilī tiksies ar
ventspilniekiem.

Cerībnieki – Lietuvas čempioni

Invalīdu sporta
un rehabilitācijas
kluba «Cerība»
sportisti piedalījās
Lietuvas atklātajā
čempionātā vieglatlētikā. Rezultāti:
Ingrīdai Priedei 1.
vieta diskā, 2. vieta lodē un šķēpā;
Aivaram Sidorovam 1. vieta diskā, lodē; Ingum Pēterfeldam
3. vieta 200 metros. Savukārt jaunieši Ingus
Pēterfelds, Raivis Steķis un Kristaps Kukainis
laboja personīgos rezultātus visās disciplīnās,
startējot 100 un 200 metru skrējienā un
tāllēkšanā. «Cerība» Lietuvas čempionātā
vieglatlētikā startē no 1998. gada.
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Sporta pasākumi
 17. jūnijā pulksten 10 – kvalifikācijas
sacensības dalībai Latvijas olimpiādē
(Lielupē pie Pils salas).
 17. jūnijā pulksten 17 – 1. līgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava 2» – FK
«Tukums 2000» (ZOC).
 23. jūnijā pulksten 12 – Līgo regate
(Lielupē).

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

Meklē darbu
Autovadītājs, ir B, C, E kategorija, kā arī traktortehnikas B, D, F kategorija, meklē darbu.
Ir manipulatora apliecība un pieredze automašīnu remontā. Darbu piedāvāt Jelgavā vai
Jelgavas novadā. Tālrunis 26333385.

Iepazīsties – Jelgavas stiprākie vīri

Masieris. Tālrunis 29649375.

 Ilze Knusle-Jankevica

Elektriķis. Instalācijas. Tālrunis 28226522.

Latvijas spēkavīru čempionātā 2012 startē divi jelgavnieki
– Ingus Kaktenieks un Māris
Blumfelds. Abi trenējas spēka
trīscīņā un abiem nepatīk pārvietot mēbeles. Bet, kamēr
Ingus šobrīd ir viens no pretendentiem uz medaļu, Māris
apsver iespēju «iet pensijā».
Latvijas čempionātā šobrīd aizvadīti divi posmi, un kopvērtējumā
I.Kaktenieks ir trešais, bet M.Blumfelds
– 12. Priekšā ir vēl trīs posmi, bet Latvijas čempioni tiks noskaidroti augusta
sākumā.
Ikdienā varbūt retais zina un pateiks,
ka šie vīri aizraujas ar tik jaudīgu sporta veidu – Ingus pašvaldības policista
formas tērpā ievieš kārtību Jelgavas
ielās, bet Māris izvadā pa veikaliem
«Nākotnes» produkciju. Tomēr jau gadus
piecus abus vieno kopīga aizraušanās
– spēkavīru sports. Izrādās, abi savulaik
ir dzīvojuši Dobelē un trenējas spēka
trīscīņā (piesēdieni ar svara stieni uz
muguras, spiešana guļus un stieņa vilkšana no zemes).
Ingu spēkavīriem pievērsis Raivis Vidzis, kurš agrāk bija viņa treneris. «Pats
pirmais un svarīgākais, kas jāapgūst
šajā sportā, ir tas, kā sevi nesavainot,»
uzsver Ingus, norādot: sacensībās nav
laika pirms vingrinājumiem iesildīties.
No vingrinājumiem vislabāk viņam pie
sirds iet nešana – «Fermera pastaiga»
ar 70 – 80 kilogramus smagu nešļavu
katrā rokā vai nēšiem uz pleciem. Tāpēc,

iespējams, likumsakarīgi bija tas, ka 2.
posmā 390 kilogramus smagas mašīnas
nešanas pārbaudījumā tieši viņš uzrādīja visātrāko laiku. Divas reizes nedēļā
Ingus dodas uz Dobeli, kur ar senajiem
cīņu biedriem «uzasina» tieši spēkavīru
čempionātā nepieciešamās iemaņas,
tostarp cilā apaļos akmeņus, kuri tika
izgatavoti speciāli viņa vajadzībām.
Savukārt Māra mīļākais vingrinājums
ir vikingprese – celšanas vingrinājums.
Tomēr šosezon rezultāti nav pārāk labi.
«Pēc pagājušās sezonas beigām man bija
operācija abiem ceļiem – izņēma salauztos skrimšļus –, bet veselības stāvoklis
neuzlabojas. Rokās jau man būtu spēks,
varbūt pat vairāk nekā pagājušajā sezonā, bet spēkavīros vingrinājumi ir tādi,
ka pārsvarā viss tiek iznests uz kājām,»
stāsta sportists. Viņš piebilst, ka starp šī
gada 14 čempionāta dalībniekiem ir pats
vieglākais, un arī tas viņa izredzes tikai
pasliktina. «Piemēram, baļķa celšanā
man jāpaceļ baļķis, kas ir 20 kilogramus smagāks par manis paša svaru, bet
lielākiem vīriem baļķis ir tos 20 – 30
kilogramus vieglāks par pašu svaru,»
tā M.Blumfelds. Jāpiebilst, ka Latvijas
čempionātā sportisti netiek dalīti ne pēc
svara, ne vecuma. Šobrīd Māris ir apņēmies nostartēt šosezon un, ja veselība
neuzlabosies, ir gatavs teikt ardievas
profesionāla spēkavīra karjerai.
Lai gan abiem stipriniekiem ir patstāvīgs darbs un treniņi vairākas reizes
nedēļā, tiek atrasts laiks arī citām
nodarbēm. Piemēram, Ingum patīk
makšķerēt – vislabākā vieta esot Tukumā pie mammas – un lasīt. Pēdējā laikā
viņš ir iecienījis tādus žurnālus kā «Ilus-

Ar trīs zelta medaļām no Eiropas čempionāta svaru stieņa spiešanā guļus, kas notika Austrijas pilsētā Hornā,
atgriezušies pauerliftinga
kluba «Apolons» sportisti.
Jelgavnieki bija vienīgie, kas
šajā čempionātā pārstāvēja
Latviju.
Kluba vadītājs Edmunds Jansons
stāsta, ka par Eiropas čempioniem kļuva trīs sportisti – Jana Jansone, Oļegs
Illarionovs un Jānis Lasmanis. Visi
trīs sportisti ir vairākkārtēji Eiropas
čempioni un visiem trim katram savā
grupā bija apmēram desmit konkurentu – ceļš līdz zelta medaļai bija ne bez
grūtībām. «Piemēram, Jana uzspieda
savu svaru – 52 kilogramus –, bet
startēja, kārtīgi neizgulējusies, jo ceļā
gadījās sarežģījumi. Neskatoties uz to,
tas ir jauns Eiropas junioru rekords.
Oļegs uzstādīja divus Eiropas rekordus

– vispirms uzspieda 212,5 kilogramus,
bet pēc tam pats pārsita savu rekordu,
pieveicot 215 kilogramus. Savukārt
senioru grupā, kurā startēja Jānis, trīs
dalībniekiem, tostarp mūsu sportistam,
bija vienāds rezultāts. Jānis uzvarēja
tāpēc, ka bija vieglākais no viņiem,
un sanāk, ka pacēla vislielāko svaru
attiecībā pret savu svaru,» stāsta kluba
vadītājs.
Medaļu, debitējot šāda mēroga sacensībās, izcīnīja arī Vidmants Staņevičs
(sudrabs) un Dainis Tkačovs (bronza).
Vēl bronzas godalgu izcīnīja Mihails
Rekaikins, bet debitants Igors Ožima
šoreiz palika ceturtais. E.Jansons
piebilst, ka Igors uzstādīja personisko
rekordu un no organizatoriem saņēma
Goda diplomu.
Jelgavas komanda ar savu saliedētību un draudzīgumu atstājusi ļoti labu
iespaidu un daudzi gribējuši iepazīties,
aicinājuši uz sacensībām un pat gribējuši kopā nofotografēties. «Čempionāts
pierādīja, ka mēs esam ļoti spēcīgs
kolektīvs. Sacensībās ir simts dažādu

Meklēju jebkuru darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 20328190.
Krāšņu mūrnieks. Tālrunis 28893830.

Jumiķis, fasādes meistars. Tālrunis 22376653.

Piedāvā darbu
SIA «Baltic Logistic Solutions» aicina darbā
Olaines noliktavā noliktavas darbiniekus darbam saldētavā un autovadītāju-ekspeditoru ar
C kategorijas autovadītāja apliecību. Interesentus lūdzu sūtīt CV uz e-pasta adresi: cv@bls.lv.
Tālrunis papildu informācijai – 67389240.
Ogu lasītājiem. Tālrunis 29660598.
Privātskolotājam latviešu valodā pieaugušajam. Tālrunis 63000801.

Foto: Ivars Veiliņš
Latvijas spēkavīru čempionātā Ingus Kaktenieks (vidū) un Māris Blumfelds
(no labās) ir konkurenti, bet, satiekoties sporta klubā «Atlētika», viņi neskopojas ar padomiem jaunajam talantam Emīlam Pumpuram, kurš šobrīd startē
amatieru līgā, bet, iespējams, jau nākamgad nomainīs Māri elites grupā.

Jelgavas spēkavīri: elite
Dzimšanas gads
Augums
Svars
Labākie rezultāti čempionātā
Darba vieta
Ģimene

Kristīgā bērnu ilgstošās sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas institūcija, krīzes
centrs Jelgavā aicina darbā pavāru(-i) ar
izglītību un pieredzi. Gaidīsim jūsu CV līdz
20. jūnijam pa e-pastu: centrselizabete@
inbox.lv. Tālrunis 26672686.
Piedāvājam darbu pavāram ar vismaz 10
gadu pieredzi, atbildīgam un bez kaitīgiem
ieradumiem. Pieteikumus sūtīt pa e-pastu:
tng26@inbox.lv vai informāciju par sevi
atstāt darba dienās no pulksten 13 līdz 17
pa tālruni 28828971.

Pārdod

Ingus Kaktenieks

Māris Blumfelds

1980.
1,85 m
130 kg
Mašīnas nešanā, baļķu celšanā,
mašīnas turēšanā
Jelgavas Pašvaldības policija
Sieva un 11 gadus vecs dēls

1979.
1,85 m
109 kg
Mucu mešanā, ķerras stumšanā

Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288

Gaļas pārstādes uzņēmums «Nākotne»
Draudzene un 5 mēnešus veca meitiņa

Pērk

trētā Vēsture» un «Ilustrētā Zinātne».
Savukārt Māris visu savu brīvo laiku
velta dzelžiem un, kā pats saka, «dzelžu
padarīšanu nepametīšot nekad».
Latvijas spēkavīru čempionāta posmi:
16. jūnijā Smiltenē, 7. jūlijā Jēkabpilī, 14.

jūlijā Rojā, fināli: 4. augustā Ventspilī un
5. augustā Koknesē, kā arī pāru čempionāts, kurš norisināsies divas dienas
– 21. jūlijā Līvānos un 22. jūlijā Ērgļos
–, un Baltijas komandu sacensības 12.
augustā Preiļos.

«Apoloniešiem» trīs Eiropas
čempioni
 Ilze Knusle-Jankevica

Zāles pļāvējs. Tālrunis 25994203.

Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 100.
29907466.
Nolietotu ledusskapi par Ls 5. Sadzīves
tehniku. T.29784933.
Gleznas, porcelāna figūriņas, vāzes, sienas
šķīvjus, monētas, ikonas, ordeņus, senas
mēbeles u.c. senlietas. T.27166669.
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.
Vīngliemežus. T.29282494.
Krāsainos un melnos metāllūžņus. Izbraucam pie klientiem. Cena pēc vienošanās.
Tērvetes 65A. T.29718434
Latvijas mežu fonds pērk cirsmas, mežus
īpašumā, kā arī lauksaimniecības zemi visā
Latvijā. Var būt ar apgrūtinājumiem. Cenas
augstas. Samaksa tūlītēja. T.29711172

Dažādi
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T. 25904905.
Ekskavatora pakalpojumi. Strēles garums
16 m. Buldozera pakalpojumi. Tel.29142444
Notariāli apliecināti tulkojumi 12 valodās. Katoļu iela 6A, Jelgava; tel./fakss
63011120, m.t. 29258070; e-pasts: tulkojumi@apollo.lv; skype: dainis.grasmanis
Pļaujam zāli. T.29793973.
Jumtu maiņa, fasādes apdare, siltināšana,
materiālu piegāde. T.22376653

Foto: no «Apolona» arhīva
Šogad W.A.P.C. alternatīvās federācijas rīkotajā Eiropas čempionātā svaru stieņa
spiešanā guļus Latviju pārstāvēja septiņi Jelgavas kluba «Apolons» sportisti. Trīs
no viņiem – Oļegs Illarionovs (otrais no kreisās), Jana Jansone un Jānis Lasmanis
(pirmais no labās) – kļuva par čempioniem. Šī trijotne gan Eiropas, gan pasaules
pauerliftinga aprindās liek par sevi runāt vismaz pēdējos četrus gadus.
darbu, kas jādara – jāseko līdzi punktu
skaitīšanai, jāpienes ūdens, jāpalīdz
uzlikt svari iesildīšanās laikā, jāskaita
sacensību piegājieni –, un mūsu sportisti tiešām cits citu atbalstīja,» lepns
par sava kluba biedriem ir E.Jansons,

piebilstot, ka klubu atbalstīja Jelgavas
pilsētas dome, Sporta servisa centrs un
SEB bankas Jelgavas filiāle.
Septembrī Vācijā notiks Pasaules
čempionāts, kuram tagad gatavosies
«Apolona» sportisti.

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» birojā 3. stāvā, Skolotāju ielā 3, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
ANTONS ROMELS (dz. 1956. g.)
DAINA JANSONE (dz. 1941. g.)
NIKOLAJS CĀLĪTIS (dz. 1929. g.).
Izvadīšana 15.06. plkst.13 Meža kapsētā.
DAINA KARLOVA (dz. 1936. g.).
Izvadīšana 15.06. plkst.12 Baložu kapsētā.
JĀNIS SONDORS (dz. 1941. g.).
Izvadīšana 16.06. plkst.13 Baložu kapsētā.
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18. jūnijs, pirmdiena
LTV1

19. jūnijs, otrdiena
LTV1

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1430.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 81.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Lieliska diena mīlestībai» (ar subt.).
Melodrāma. 2010.g.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Francijas dabas stāsti». Dok. f. 2011.g. 7.sērija.
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Avārijas brigāde. Kinostudija». Animācijas filma.
15.40 «Putnu dienas». Animācijas filma.
15.50 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 16.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 45.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1430.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 115.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Mēnesslācis». 4.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Savējie». Latvijas seriāls. 16.(noslēguma) sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Māja Ītonpleisā». BBC seriāls. 2.sērija.
22.15 «Viss notiek».
22.50 «Kur vēsture sastopas ar mākslu». Cēsis.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Laika dimensija».
23.45 «De facto».*
0.25 «100 g kultūras».*

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1431.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 82.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Savējie». Latvijas seriāls. 16.(noslēguma) sērija.
10.50 «Marko Polo» (ar subt.). Piedz. f. 2007.g. 1.sērija.
12.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.40 «Marko Polo» (ar subt.). Piedz. f. 2007.g. 2.sērija.
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viss notiek».*
15.05 «Laipni lūgti cietumā!» Karosta.*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 4.sērija.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 74.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 46.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1431.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 116.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Mēnesslācis». 5.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Būt latvietim». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Kā radās iepirkšanās?» (ar subt.). Dok. f. 1.sērija.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Šeit un tagad». Tiešraide.
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
10.40 «Zveja» (ar subt.).*
11.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
12.00 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Dānija – Vācija.*
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā.
Portugāle – Nīderlande.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.40 «Noķert kadrā». Dok. daudzs. f. 1. un 2.sērija.
17.35 «Zaļā paradīze» Dok. daudzs. f. 6.sērija.
18.05 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 2010.g. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Krējums... saldais».*
20.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā.
Horvātija – Spānija.
23.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Itālija – Īrija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Supernatural 4». ASV seriāls. 16.sērija.
10.00 «Kā apēst ceptu slieku». Ģimenes filma. 2006.g.
12.05 «Lapsa virtuvē».*
12.40 «Mans mīļais draugs».*
13.10 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 4.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 21.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 63. un 64.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Ekstrasensi kā detektīvi 3» (ar subt.). Real. šovs. 7.sērija.
21.40 «Ceļa gals 2». ASV šausmu filma. 2003.g.
23.35 «LNT ziņu Top 10».*
0.25 «Misters Labais». Piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
2.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 21.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 63. un 64.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 255.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 17.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 67.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 30. un 31.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 115.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 11.sērija.
8.00 «Simpsoni 13». 21. un 22.sērija.
9.00 «16 vēlēšanās». Ģim. f.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Esi gardēdis 2».*
11.55 «Divi burās».*
12.30 «Māmiņu klubs».*
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 284. – 286.sērija.
15.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 127.sērija.
16.15 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 90.sērija.
17.25 «Gandrīz ideālas vakariņas». 17. un 18.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ievas pārvērtības».
21.10 «Zēns, kurš laida pasaulē dvīni». Dok. f. 2009.g.
22.15 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 168.sērija.
23.15 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 15.sērija.
0.15 «Nekā personīga».
1.20 «Norakstītais 3». Seriāls. 8.sērija.
2.10 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
3.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 67.sērija.
3.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 127.sērija.
4.30 «Simpsoni 13». Anim. seriāls. 22.sērija.
4.50 «Nakts joki».

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
10.40 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
12.00 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Horvātija – Spānija.*
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Itālija – Īrija.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.40 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 3. un 4.sērija.
17.35 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 2010.g. 16.sērija.
18.30 «Tavs auto».
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Autosporta programma nr.1».
20.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē».
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Anglija
– Ukraina.
23.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Zviedrija – Francija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 4». Seriāls. 17.sērija.
10.00 «Hanna un pingvīns». Piedz. kom. ģimenei. 2008.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 5.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 22.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 65. un 66.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Otra mīlestība». Vācijas melodrāma. 2009.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 19.sērija.
23.35 «Nekad nepadodies!» ASV sporta drāma. 2008.g.
1.40 «Ceļa gals 2». ASV šausmu filma. 2003.g.
3.10 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 22.sērija.
3.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 65. un 66.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 256.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 18.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 68.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 32. un 33.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 116.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 12.sērija.
8.00 «Simpsoni 14». 1. un 2.sērija.
9.00 «Mendija un slepenā eja». Piedzīv. f. ģimenei.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 43.sērija.
11.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 38.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 287. – 289.sērija.
15.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 128.sērija.
16.15 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 91.sērija.
17.25 «Gandrīz ideālas vakariņas». 19. un 20.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ievas pārvērtības».
21.10 «C.S.I. Maiami 10». Seriāls. 225.sērija.
22.10 «Melu teorija 3». Seriāls. 12.sērija.
23.10 «Mahinatori 2». Seriāls. 7.sērija.
0.10 «Norakstītais 3». Seriāls. 9.sērija.
1.05 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
2.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 68.sērija.
2.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
3.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 128.sērija.
4.20 «Simpsoni 14». Anim. seriāls. 2.sērija.
4.40 «Nakts joki».

20. jūnijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1432.sērija.

tv programma
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 83.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Māja Ītonpleisā». BBC seriāls. 2.sērija.
11.20 «Paslēpes ar Marģeri Zariņu» (ar subt.). LTV
videofilma. 2010.g.
12.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.40 «Jauna nedēļa».*
13.30 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «100.panta preses klubs».*
15.15 «Mans zaļais dārzs».*
15.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.00 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 5.sērija.
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Anim. f. ser. 16.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1432.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 117.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Mēnesslācis». 6.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Būt latvietim». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.25 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dokumentāla filma.
22.50 «Zebra».
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.50 «100 g kultūras».*
0.20 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
10.40 «Autosporta programma nr.1».*
11.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē»*.
12.00 Eiropas meistarsacīkstes futbolā.
Anglija – Ukraina.*
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā.
Zviedrija – Francija.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.40 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 5. un 6.sērija.
17.35 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 2010.g. 17.sērija.
18.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.55 Tiešraide! Atlases spēle basketbolā sievietēm.
Latvija – Grieķija.
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 «Misija Londonā». Tikai nedaudz vairāk kā mēnesis
atlicis līdz Londonas olimpiskajām spēlēm.
Latvijas sportistu gatavošanās un pēdējie jaunumi Londonā, šoreiz tuvplānā – viena no mūsu
galvenajām cerībām tāllēcēja Ineta Radēviča, pie
kuras Maskavā ciemojās raidījuma veidotāji.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.25 «Ātruma cilts».
23.55 «Mafijas klans». Seriāls. 18.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 4». ASV seriāls. 18.sērija.
10.00 «Hanibāla dārgumu meklētāji».
Piedzīvojumu filma ģimenei. 2011.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 6.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 23.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 67. un 68.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). 12.sērija.
21.45 «Nozieguma rēbuss». ASV krimināldrāma. 2002.g.
0.10 «Drudzis». ASV krimināldrāma. 1995.g.
2.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.15 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 23.sērija.
4.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 67. un 68.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 257.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 19.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 69.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 34. un 35.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 117.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 13.sērija.
8.00 «Simpsoni 14». 3. un 4.sērija.
9.00 «Mendija un čerokī dārgumi». Piedzīv. f. ģimenei.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 44.sērija.
11.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 39.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 290. – 292.sērija.
15.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 129.sērija.
16.15 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 92.sērija.
17.25 «Gandrīz ideālas vakariņas». 21. un 22.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ievas pārvērtības».
21.10 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
22.20 «Brīnumu paralēles».
Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
22.55 «Izmeklēšanas noslēpumi 10» (ar subt.).
23. un 24.sērija.
0.55 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). 31. un 32.sērija.
2.45 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 69.sērija.
4.20 «Simpsoni 14». Anim. seriāls. 4.sērija.
4.40 «Nakts joki».

Ceturtdiena, 2012. gada 14. jūnijs

21. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1433.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 84.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province» (ar subt.).*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.30 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Laiks vīriem?»*
14.00 «Zebra».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Vertikāle».*
15.00 «Kas te? Es te!»*
15.30 «Avārijas brigāde. Suņu ķērāji». Animācijas filma.
15.40 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 6.sērija.
15.55 «Dinozauru vilciens». Anim. f. ser. 32.sērija.
16.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1433.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 118.sērija.
19.00 «100 g kultūras piedāvā...» «Kinotēka».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Mēnesslācis». 7.sērija.
19.45 Ziņas +.
20.00 «Būt latvietim». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Blaumaņa Skroderdienu raibais mūžs». LTV videofilma.
22.15 Filmas atjaunotā versija. «Īsa pamācība mīlēšanā».
Rīgas kinostudijas komēdija. 1982.g.
23.40 Nakts ziņas.
23.55 «100 g kultūras piedāvā...» «Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
10.40 «Ātruma cilts».*
11.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
12.00 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 3. un 4.sērija.
13.05 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.35 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
14.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā labākā spēle.*
16.10 The Verve koncerts.*
16.40 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 7. un 8.sērija.
17.35 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēr. f. 7.sērija.
18.05 «Pierādījumi» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2010.
g. 18.sērija. Bērni Maskavas upes krastā atrod
vīrieša līķi ar vardarbīgas nāves pazīmēm. Tiek
izvirzīta versija, ka vīrietis nomests no netālu
esošā tilta, bet nogalinātā galvā atrastais stikla
gabals šādu iespēju izslēdz. FKD darbinieki
turpina izmeklēt leitnantes Annas Kovaļenko
nāves apstākļus.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Makšķerē ar Olti!»
20.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
21.05 «SeMS».
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. ¼ finālspēle.
23.50 «Universālais kareivis. Atdzimšana».
ASV fantastikas spraiga sižeta filma. 2009.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 4». ASV seriāls. 19.sērija.
10.00 «Asteriks un vikingi». Animācijas filma. 2006.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 7.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 24.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 69. un 70.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 3». ASV seriāls. 14.sērija.
22.15 «Viņpus». ASV un Kanādas seriāls. 2008.g. 1.sērija.
24.00 «11. stunda». ASV seriāls. 2.sērija.
1.00 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 2.sērija.
1.50 «Ekstrēms tuvplānā».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 24.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 69. un 70.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 258.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 20.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 70.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 36. un 37.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 118.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 14.sērija.
8.00 «Simpsoni 14». 5. un 6.sērija.
9.00 «Hačiko: suņa stāsts». Ģim. f.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 45.sērija.
11.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 40.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 293. – 295.sērija.
15.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 130.sērija.
16.15 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 93.sērija.
17.25 «Gandrīz ideālas vakariņas». 23. un 24.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ievas pārvērtības».
21.10 «Atradējs». ASV seriāls. 4.sērija.
22.10 «Pārdrošais atriebējs». Spraiga sižeta filma. 2010.g.

0.15 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 34.sērija.
1.10 «Dejotāja». Drāma. 2007.g.
2.50 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
3.40 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 70.sērija.
4.25 «Simpsoni 14». Seriāls. 6.sērija.
4.45 «Nakts joki».

22. jūnijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 10.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 85.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 4.sērija.
11.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.30 «Šeit un tagad».*
12.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 Folkloras programma «Klēts».
Pirmsjāņu skola Piedzīvosim Jāņus!*
14.05 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss Balss pavēlnieks.*
15.35 «Avārijas brigāde. Viesnīca». Animācijas filma.
15.40 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 7.sērija.
15.55 «Dinozauru vilciens». Anim. f. ser. 33.sērija.
16.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Blaumaņa Skroderdienu raibais mūžs» (ar subt.).
LTV videofilma.
19.30 «Planēta Zeme 2». BBC dokumentāla daudzsēriju
filma. 1.sērija. Šoreiz nonāksim Arktikas un
Antarktikas sasalušajās tukšainēs un apskatīsim
tur mītošos dzīvniekus, ieskaitot lāčus un dažādu
sugu pingvīnus. Tieši tāpat kā tuksneša radībām,
arī šeit mītošajiem dzīvniekiem ir jāapgūst
noteikts prasmju kopums, lai izdzīvotu tik skarbos
klimata apstākļos. Tikai šoreiz tā ir izdzīvošana
dažās no aukstākajām pasaules vietām.
20.30 «Panorāma».
21.15 R.Blaumanis. «Skroderdienas Silmačos» (ar subt.).
Latvijas Nacionālā teātra izrāde. 2009.g.
0.40 Nakts ziņas.
0.55 «Lai līgo Zāļu vakars». Videofilma.

LTV7
7.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
10.40 «Tavs auto».*
11.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
12.00 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 5. un 6.sērija.
13.05 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.35 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. ¼ finālspēle.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.40 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 9. un 10.sērija.
17.35 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēr. f. 8.sērija.
18.05 «Pierādījumi» (ar subt.). Krievijas seriāls. 19.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.35 «Zveja» (ar subt.).
20.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. ¼ finālspēle.
23.50 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēr. f. 11.sērija.
0.45 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēr. f. 8.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 4». ASV seriāls. 20.sērija.
10.00 «Adeles neparastie piedzīvojumi». Piedz. f. 2010.g.
12.05 «Degpunktā. Slepenās lietas».*
12.50 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 8.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 25.sērija.
16.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 71. un 72.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas
komēdija. 1981.g. Lomās: L.Bērziņa, O.Dreģe,
U.Dumpis, G.Āboliņš, B.Indriksone, D.Zande u.c.
Ironiski nostalģiskā un mūžam optimistiskā filma
par Mirtas tantes trīs testamentiem. Un baltais
limuzīns, radu ķīviņi par Mirtas tantes labvēlību,
cerot uz tolaik tik lielo mantu – žiguli, lauku darbu
ikdiena, folklorā iekļuvušais sapnis par braucienu
uz Munameģi, klasiski greizsirdības skati.
22.20 «Džekija Čana pirmais trieciens». Honkongas un
ASV piedzīvojumu filma. 1996.g.
24.00 «Pazudis un atrasts». ASV komēdija. 1999.g.
1.50 «Ekstrēms tuvplānā».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 25.sērija.
3.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 71. un 72.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 259.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 21.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 71.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 38. un 39.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 119.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 15.sērija.
8.00 «Simpsoni 14». 7. un 8.sērija.
9.00 «Futbolistes mamma». Ģim. f.
11.00 «Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 2012. gada 14. jūnijs
11.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 46.sērija.
11.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 41.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 296. – 298.sērija.
15.15 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 131.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 94. un 95.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ievas pārvērtības».
21.10 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas
komēdija. 1981.g.
23.05 «Ķeriet Īso». ASV kriminālkomēdija. 1995.g.
1.15 «Paisuma princis». ASV romantiska drāma. 1991.g.
3.40 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
4.25 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls. 8.sērija.
4.50 «Nakts joki».

23. jūnijs, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30 «Dinozauru vilciens». Animācijas filmu seriāls. 32.sērija.
9.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 47.sērija.
9.25 «Mazie laupītāji». Piedz. komēdija ģimenei. 2009.g.
10.55 «Emīla nedarbi». Rīgas kinostudijas komēdija visai
ģimenei. 1985.g.
12.10 «Pie Ventas ziedu laikā...» Vasaras saulgriežu
koncertuzvedums Kuldīgas pilsētas estrādē.*
14.50 «Latvija līgo Bauskā».
14.55 «Trīs Zemgales rozes». Bauska, Rundāle, Mežotne.
15.05 «Cēsīm – 800». Raimonda Paula dziedāšanas svētki.*
17.20 «Vides fakti».
17.50 «Latvija līgo Bauskā».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Latvija līgo Bauskā».
18.35 Tautas sadziedāšanās Mežaparkā Dziesmu svētkos
2008.g.
20.30 «Panorāma».
20.55 «Latloto».
21.00 TIEŠRAIDE! «Latvija līgo Bauskā». Par krāšņā šova
norises vietu šoreiz izvēlēta Zemgales sirds
Bauska – gleznainā Pilskalna estrāde. Vietā, kur
satiekas Latvijas trīs upes, un Mīlētāju saliņā
droši glabājas Līgo nakts noslēpums, visu Latvijas
novadu labāko dziedātāju sadziedāšanās un seno
rituālu izdzīvošana sola īpašu enerģiju. Arī šogad
muzikālajā Līgo nakts pasākumā vakarā etnopopa
manierē skanēs jau pazīstamas un populāras
dažādu žanru dziesmas.
23.50 «Nakts ziņas».
24.00 Tautas sadziedāšanās Mežaparkā Dziesmu svētkos
2008.g.
0.45 «Ziņģu ziņģe». Prieks un jautrība R.Paula ziņģu festivālos.*

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 Mikrofona dziesmas.*
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. ¼ finālspēle.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.40 «SeMS».*
17.10 «Vīrs par naudu». Romantiska komēdija. 2008.g.
18.45 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēriju filma. 11.sērija.
19.40 31.pasaules Nākotnes cirka festivāls.
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. ¼
finālspēle. Līgovakarā – arī viens ceturtdaļfināls,
un tā ir reize, kad īstens līdzjutējs pat zaļumos
seko līdzi spēlei un negrib palaist garām nevienu
sīkumu, vienalga – vai TV, internetā vai mobilajā
tālrunī. Šovakar Doņeckā – C apakšgrupas uzvarētāji pret D grupas otru labāko komandu.
23.45; 1.15 «Labākās latviešu mūzikas izlase».
Mikrofona dziesmas.*
2.45 «Labākās latviešu mūzikas izlase». Mikrofona dziesmas.

LNT
6.05 «Izaicinājums». Dokum. raid. 13.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Priekšpilsētas desantnieks». Komēdija.
12.20 «Toms un Džerijs. Maģiskā lode». Anim. f.
13.20 «Māsas Olsenas: Caurlaide uz Parīzi».
ASV piedzīvojumu komēdija. 1999.g.
15.10 «Džekija Čana pirmais trieciens».
Honkongas un ASV piedzīvojumu filma. 1996.g.
16.55 Līgo koncerts.
18.00 «Vella kalpi». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu
komēdija. 1970.g.
20.00 LNT ziņas; sporta un laika ziņas.
20.30 TIEŠRAIDE! Raimonda Paula uzvedums Līgo, Rīga!
krastmalā.
1.00 Līgo koncerts.
2.05 «Adeles neparastie piedzīvojumi».
Francijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
3.45 «Pazudis un atrasts». ASV komēdija. 1999.g.
5.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 22.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 72.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 3». 9.sērija.
7.00 «Rafteru ģimene». 14.sērija.
7.50 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 13.sērija.
8.30 «Gormiti». Anim. ser. 7.sērija.
8.50 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
10.00 «Esi gardēdis 2».
10.35 «Dinozauru mednieki 4». 1.sērija.

11.40 «Televeikala skatlogs».
11.55 «Augstākais vērtējums». Kriminālkomēdija.
13.55 «Ķeriet Īso». ASV kriminālkomēdija. 1995.g.
16.00 «Nevainojama bilde». Romantiska komēdija. 1997.g.
18.10 «Dāvana vientuļai sievietei».
Rīgas kinostudijas komēdija. 1973.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.10 «Dziedāšanas svētki Mūsu dziesma». 2007.g. Arēnā
Rīga paaudžu paaudzēs skandētas dziesmas
izdzied simtiem koristu un Latvijā iemīļoti mūziķi.
Dziedāšanas svētkos piedalās vokālā grupa
Cosmos un citi populāri mākslinieki, Latvijas
labākie jauniešu kori, kā arī instrumentālā grupa
R.Macata vadībā. Virsdiriģents un mākslinieciskais vadītājs – A.Platpers. Kā svētku emocionālā
kulminācija ir vispārēja sadziedāšanās – kad
dziesmā vienojas gan skatītāji, gan mūziķu kopkoris. Pasākuma vadītājs – Andris Freidendfelds
23.05 «Kaislīgā dīvu nakts». Latvijas dziedošās dīvas
ielūdz skatītājus uz koncertšovu. Uz vienas
skatuves kopā uzstājas Aisha, Ieva Kerēvica, Ieva
Akuratere, Karīna Tatarinova, Ieva Pļavniece un
Olga Dreģe.
2.15 «Augstākais vērtējums». Kriminālkomēdija. 2004.g.
3.55 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
4.40 «Nakts joki».

24. jūnijs, svētdiena
LTV1
8.00 «Laika dimensija».*
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 33.sērija.
9.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 48.sērija.
9.25 «Saulessvece».
Rīgas kinostudijas filma visai ģimenei. 1986.g.
10.40 «Latvija līgo Ikšķilē».*
13.30 TDA Līgo dižkoncerts.*
15.45 «Gaujas senlejas vilinājums». Turaida un Sigulda.*
15.55 «Trīnes grēki». Valmieras teātra izrāde. 1999.g. ieraksts.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laimas maize». Dokumentāla filma.
19.10 «Dāvana vientuļai sievietei» (ar subt.).
Rīgas kinostudijas komēdija. 1973.g.
20.30 «Panorāma».
21.08 Laika ziņas.
21.15 «Čikāgas piecīšu» sadziedāšanās Rīgai – 810
lielkoncertā.*
22.15 TV pirmizrāde! «Kolka Cool». Latvijas komēdija. 2011.g.
24.00 «Nakts ziņas».

LTV7
7.30 «Saldie astoņdesmitie».
Labākās Mikrofona dziesmas.*
9.00 «Labākās latviešu mūzikas izlase».
Mikrofona dziesmas.*
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.20 «Vīrs par naudu». Romantiska komēdija. 2008.g.
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. ¼ finālspēle.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.40 «SeMS. Laboratorija».
17.10 «Ceļojums uz Visuma malu». Dok. f. 1.sērija.
18.10 31.pasaules Nākotnes cirka festivāls.*
19.40 «Krējums... saldais».
20.10 «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 3.sērija.
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā.
¼ finālspēle.
23.50 «Misija Londonā».*
0.20 Mikrofona dziesmas.*

LNT
6.05 «Holivudas lutekļi».
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Ievas pārvērtības» (arhīvs).
11.20 «Laimīgs un vesels».
12.00 «Aģents Čaks 2». 19.sērija.
12.55 «Hārvija pēdējā iespēja». ASV melodrāma. 2008.g.
14.55 Raimonda Paula uzvedums Līgo, Rīga! krastmalā.*
18.05 «Vella kalpi Vella dzirnavās». Rīgas kinostudijas
piedzīvojumu komēdija. 1972.g.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 Lielfestivāls SMScredit.lv Jāņi Cinevillā.
Pasaulē lielākās jāņuguns iekuršana.
23.05 «Jums pienācis pasts». Romantiska komēdija. 1998.g.
1.25 «Svaigi cepts». ASV kriminālkomēdija. 2006.g.
2.45 «Drudzis». ASV kriminaldrāma. 1995.g.
5.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 23.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 73.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 3». 10. un 11.sērija.
7.25 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 40. un 41.sērija.
7.55 «Gormiti». Anim. ser. 8.sērija.
8.30 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 14.sērija.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi burās».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Paņem 100 000… ja vari».
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Patiesība par kaķiem un suņiem». Rom. kom. 1996.g.
14.35 «Nāve viņai piestāv». ASV komēdija. 1992.g.
16.45 «Vella kalpi».
Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
18.35 «Vella kalpi Vella dzirnavās». Rīgas kinostudijas
piedzīvojumu komēdija. 1972.g.
20.40 «UgunsGrēks līgo Limbažos». Koncerts.
23.45 «Tiesības nogalināt». Spraiga sižeta filma. 1989.g.
2.20 «Detonators». Spraiga sižeta filma. 1998.g.
4.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
4.45 «Nakts joki».
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TV programma
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» pārdod rakstiskā
izsolē kustamo mantu.
1. Izsolāmā manta – 2 (divas) izsoles daļas:
1.1. Daļa Nr.1 – automašīna «Ford Mondeo», 2003.
gada izlaidums, valsts reģistrācijas Nr. ET 7035, šasijas
Nr.WF04XXGBB42P00670;
1.2. Daļa Nr.2 – automašīna «Ford Mondeo», 2003.
gada izlaidums, valsts reģistrācijas Nr. EU 8147, šasijas
Nr.WF04XXGBB42L62417.
2. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar
izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPA «Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 2.
stāvā, 6. kabinetā, vai JPPA «Pilsētsaimniecība» mājas
lapas www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļas «Iepirkumi»
apakšsadaļā «Izsole».
3. Izsoles dalībnieki pirms izsoles var apskatīt izsoles daļas
dabā no 18. jūnija līdz 6. jūlijam, iepriekš sazinoties ar JPPA
«Pilsētsaimniecība» saimniecības pārzini Kristīni Krūzi,
tālrunis 63026496, mob. tālrunis 26016003.
4. Piedāvājumu reģistrācija, izsoles laiks un vieta:
4.1. Izsoles rīkotājs pieņem un reģistrē piedāvājumus, kas
saņemti līdz 2012. gada 13. jūlijam plkst.13, iesniedzot
personīgi vai atsūtot pa pastu: JPPA «Pilsētsaimniecība»,
Jelgava, Pulkveža O.Kalpaka iela 16a;
4.2. Izsole notiks: 2012. gada 13. jūlijā plkst.13 JPPA
«Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a,
3. stāvā, 14. kabinetā.
5. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
5.1. Daļai Nr.1 – Ls 1300;
5.2. Daļai Nr.2 – Ls 1630.
6. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
6.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās
izsoles daļas nosacītās cenas: daļai Nr.1 – Ls 130 un
daļai Nr.2 – Ls 163;
6.2. samaksas kārtība: nodrošinājuma maksājums ir jāveic
pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPA «Pilsētsaimniecība»
– a/s «SEB banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X008,
konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1, vai iemaksājot skaidrā
naudā JPPA «Pilsētsaimniecība» kasē Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, Jelgavā, norādot attiecīgo izsoles daļu.
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas.

Jelgavas 1. speciālā
internātpamatskola
turpina uzņemt audzēkņus
1. – 3., 5. – 9. klasē
• Speciālās pamatizglītības programmā
izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods
21015311);
• Speciālās pamatizglītības programmā
izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem
(izglītības programmas kods 21015611);
• Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām
(izglītības programmas kods 21015411).
Uzņemšana – ar Valsts pedagoģiski
medicīniskās komisijas atzinumu.
Pieteikšanās komisijai –
pa tālruni 67212227.
Skolas kancelejas tālrunis 63029514.

Audzēkņu uzņemšana Jelgavas Mākslas skolā

profesionālās ievirzes izglītības programmā «Vizuāli plastiskā māksla» vecumā no 16 gadiem – 18. jūnijā plkst.12
(trīsgadīgā programma).
Iestājpārbaudījumi:
1. Zīmēšanā – uzstādījums ar ģeometriskiem vai
sadzīves priekšmetiem
• Izmantojamie materiāli: grafīta zīmulis, dzēšgumija, A3
formāta zīmēšanas papīrs,
• Vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, priekšmetu uzbūve,
proporcijas, gaismēna,
• Maksimālais izpildes laiks: 3 stundas;
2. Kompozīcijā – krāsains kompozīcijas uzdevums

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
uzņem izglītojamos
Svētes, Centra, Šķibes, Zaļenieku
konsultāciju punktos
vidusskolā: 10. – 12. klasē (visos konsultāciju punktos);
pamatskolā: 1. – 9. klasē (tikai Svētes konsultāciju punktā)
un tālmācībā.

• Izmantojamie materiāli: guašas krāsas, tuša, velce,
rapitogrāfi, lineāls, dzēšgumija, divas A3 formāta papīra
loksnes, trauks ūdenim un otas,
• Vērtēšanas kritēriji: ritma un krāsu izjūta, kompozīcijas
vizuālais izteiksmīgums, izpildījuma precizitāte,
• Maksimālais izpildes laiks: 3 stundas.

Piedāvājam:
• vispārizglītojošā virziena programmu;
• vispārizglītojošā virziena programmu ar tālmācības
metodi;
• vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu;
• humanitārā un sociālā virziena programmu.
Uzņemšana un informācija: Jelgavā, Pasta ielā 37, 411.
kabinetā (novada domes ēkā), no plkst.10 līdz 12 un no
plkst.13 līdz 16.
Tālrunis 63084021, 29122018;
skolas mājas lapa www.nvsk.lv

A/s «Spodrība» aicina darbā
ekonomisti(-u)-grāmatvedi.
Galvenie pienākumi:
• apkopot, kontrolēt un analizēt uzņēmuma budžetu;
• analizēt uzņēmuma finanšu rādītājus;
• sagatavot izstrādājumu ražošanas izmaksu un cenu kalkulācijas;
• sagatavot ikdienas operatīvās darbības
atskaites;
• sagatavot statistikas informāciju;
• sagatavot dabas resursu nodokļa atskaites;
• izvērtēt jauno projektu ekonomisko
pamatojumu u.c.
Prasības kandidātiem:
• augstākā ekonomiskā izglītība;
• vēlama darba pieredze ekonomista,
grāmatveža vai līdzīgā amatā;
• finanšu un vadības grāmatvedības zināšanas;
• labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas
angļu valodas zināšanas;
• datorprasmes pieredzējuša lietotāja
līmenī. Par priekšrocību tiks uzskatītas
finanšu vadības programmas «Horizon»
zināšanas;
• personība, kas orientēta uz uzņēmuma
mērķu sasniegšanu;
• analītiska domāšana, precizitāte un
augsta atbildības sajūta.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• iespēju pilnveidot savas profesionālās
iemaņas;
• konkurētspējīgu atalgojumu.
Darba laiks – pilna slodze
Darba vieta – Dobele.
CV un motivācijas vēstuli
sūtīt uz e-pasta adresi: info@seal.lv
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Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskola uzņem skolēnus
no 1. līdz 12. klasei
latviešu un krievu valodas plūsmā klātienē vai
neklātienē, eksternātā vai tālmācībā mācībām skolēnam
izdevīgā laikā no plkst.9 līdz 20.40, arī sestdienās,
šādās izglītības programmās:
1. Pamatizglītības programma (1. – 9. klase);
2. Mazākumtautību pamatizglītības programma (1. – 9.
klase);
3. Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības
programma (1. – 7. klase);
4. Pamatizglītības sociālās korekcijas programma (8.
klase);
5. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
programma (10. – 12. klase);
6. Mazākumtautību vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (10. – 12. klase);
7. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā
virziena programma (10. – 12. klase).
Nepieciešamie dokumenti:
• izglītības dokuments un kopija;
• ģimenes ārsta medicīniskā izziņa;
• medicīniskā karte 026/u (izglītojamajiem līdz 18
gadiem);
• dzimšanas apliecības kopija;
• pases kopija;
• darba vietas izziņa (ja izglītojamais strādā);
• deklarētās dzīvesvietas izziņa (ja izglītojamais nedzīvo
Jelgavā).
Skolā ir māmiņu istaba, kur stundu laikā iespējams atstāt
savu mazuli auklītes uzraudzībā, skolā strādā sociālais
pedagogs un psihologs, darbojas kafejnīca, ir e-žurnāls.
Iespējams papildus apgūt lietvedību un aukles darba
pienākumus.
Uzņemšana skolā – 20., 21. un 22. jūnijā
no plkst.9 līdz 13.
Informācijai: Skolotāju iela 8, Jelgava,
tālrunis/fakss 63021897, www.jelgava.lv/vakarskola,
vvsk@izglitiba.jelgava.lv.

PII «Pīlādzītis»
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu vecuma
grupās ar latviešu un krievu valodas
apmācību. Piedāvājam regulāras nodarbības,
individuālu pieeju, radošus pasniedzējus un
kvalitatīvu sagatavošanu skolai.
Pērnavas iela 16, Jelgava. Tālrunis 63021591,
20021871, 26448426.

Kuldīgas Tehnoloģiju un
tūrisma profesionālā
vidusskola 2012. gadā uzņems

SIA «Ceļu eksperts»
meklē darbinieku darbam
ceļu būvmateriālu
laboratorijā Jelgavā.
Prasības pretendentam:
• vismaz 3 mēnešu pieredze smilts,
šķembu, asfaltbetona, bitumena testēšanā;
• zināšanas par ceļu būves nozares
specifikācijām;
• augsta darba precizitāte.
Pieteikumus un CV lūdzu sūtīt uz
e-pastu: celueksperts@celueksperts.lv
līdz 22.06.2012.
Jelgavas 6. vidusskola 2012./2013.
mācību gadā piedāvā šādas izglītības
programmas:
1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību
programma. Dokumentu pieņemšana
– sākot ar 2012. gada 18. jūniju;
2. Pamatizglītības mazākumtautību pro
gramma;
3. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem (skolēni integrēti vispārizglītojošā klasē);
4. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību
programma.
Skolā darbojas rotaļu grupa
četrgadīgajiem bērniem.
Jūs gaida pieredzējuši un zinoši pedagogi, aktīvs un draudzīgs skolēnu kolektīvs,
sakārtota, attīstību veicinoša vide.
Skolas mājas lapa: www.j6vsk.lv
Skolas adrese: Loka maģistrāle 29,
Jelgava, LV – 3004, tālrunis 63027467,
e-pasts: 6vsk@izglitiba.jelgava.lv

Pēc pabeigtas pamatizglītības (4 gadi):
• Automehāniķis (t.sk. ar papildu iemaņām
kravas auto apguvē, autovadītāja kursi);
• Mēbeļu galdnieks ar CNC operatora iemaņām (t.sk. kokgriešana, intarsija);
• Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks
(t.sk. gida prasmes, grāmatvedība, uzņēmējdarbība, starptautisko rezervācijas
sistēmu apguve, 3 svešvalodas);
• Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks
(ar īpašām vajadzībām);
• Ēdināšanas pakalpojumu speciālists (t.sk.
pavārs, konditors, viesmīlis, bāra darbs).
Uzņemšana – līdz 27. jūlijam.
Audzēkņi saņem stipendiju, apdrošināšanu. Sekmīgiem audzēkņiem – labas un
apmaksātas prakses iespējas citā valstī.
Pēc pabeigtas vispārējās vidējās izglītības vecumā līdz 25 gadiem ESF finansētās grupās:
1,5 gadi
• Programmvadības (CNC) kokapstrādes
darbmašīnu operators;
• Automehāniķis (t.sk. autovadītāja apmācība);
• Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks
(gida prasmes, grāmatvedība, uzņēmējdarbība, starptautisko rezervācijas sistēmu
apguve, 3 svešvalodas);
1 gads
• Viesmīlis (t.sk. bāra darbs).
Uzņemšana – līdz 17. augustam.
Audzēkņi saņem stipendiju, apdrošināšanu.
Pēc pabeigtas pamatizglītības ESF finansētās grupās vecumā pēc 17 gadiem
šādās programmās (1 gads):
• Konditors;
• Autoatslēdznieks;
• Viesmīlis;
• Galdnieks.
Uzņemšana – līdz 17. augustam. Audzēkņi
saņem stipendiju, apdrošināšanu.
Adrese: Liepājas iela 31, Kuldīga,
tālrunis/fakss 63324082;
www.kuldigasarodvidusskola.lv
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notikumi

Kultūras pasākumi
 15. jūnijā pulksten 19 un 16. jūnijā pulksten 18 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra
pirmizrāde Jānis Lejiņš «Skabarga sirdī». Komēdija divās daļās. Režisors A.Bolmanis.
Izrādes mākslinieciskais vadītājs A.Matisons. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras
namā).
 16. jūnijā pulksten 12 – praktiskā radošā nodarbība «Līgo cepures gatavošana
no kļavu lapām». Dalības maksa – Ls 3; pirmsskolas vecuma bērniem – Ls 1 (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 16. jūnijā pulksten 13 – ekskursija «Studentisks špacieris pa Jelgavu ar pastāstiem par studentiem un ne tikai...». Vada gide Ina Jurģe. Biļešu cena pieaugušajiem
– Ls 1,50; skolēniem – Ls 0,50; pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas. Ekskursijai iespējams pieteikties iepriekš, zvanot pa tālruni 63005447 vai sūtot e-pastu uz
adresi: tic@tornis.jelgava.lv (satikšanās – Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 17. jūnijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 21. jūnijā pulksten 21 – Saulgrieži. Jāņu ielīgošana kopā ar Zemgales folkloras
kopām. Saimnieku lomā – aģentūras «Kultūra» folkloras kopa «Dimzēns». Ieeja
– bez maksas (Pils saliņā).
 23. jūnijā no pulksten 9 līdz 15 – Zāļu tirgus. Jāņu zāles, vainagi, siers, alus,
dažādi gardumi svētku galdam, amatnieku izstrādājumi dāvaniņām Jāņiem un
Līgām. Kultūras programma ar amatiermākslas kolektīviem. Pulksten 11 – domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveic mazos jelgavniekus, pulksten 12 – konkursa
«Sakoptākais pilsētvides objekts» apbalvošana (Hercoga Jēkaba laukumā).
 29. jūnijā no pulksten 18 līdz 20 – folkloras deju un mūzikas festivāls «Pa
Pēteriem». Novada diena. Piedalās: LU deju folkloras kopa «Dandari», aģentūras
«Kultūra» folkloras kopa «Dimzēns», Viļņas folkloras deju grupa «Ratilio», Kauņas
folkloras ansamblis «Linago», tradicionālās mūzikas grupa no Polijas «Dom tanca».
Ieeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
 No 13. līdz 15. jūlijam – 6. starptautiskais smilšu skulptūru festivāls «Summer
signs». Festivāla tēma – «Sportiskais gars». Dažādas aktivitātes bērniem, «GreenTrials» paraugdemonstrējumi un koncerti ar Latvijā populāru mūziķu piedalīšanos
(Uzvaras parkā).
 28. jūlijā pulksten 20 – grupas «Prāta vētra» koncerts «Vēl viena klusā daba».
Biļetes internetā: www.eKase.lv». Biļešu cena – Ls 15 (pļavā pretī Jelgavas pilij).
 7., 14. un 21. jūlijā pulksten 13 – īpaša ekskursija pa Jelgavu gida pavadībā.
Dalības maksa – Ls 1; skolēniem un bērniem – bez maksas (satikšanās – Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).

Izstādes
 Līdz 22. jūnijam – Zemgales novada lietišķās mākslas izstāde. Jelgavu pārstāv
tautas lietišķās mākslas studija «Dardedze» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 30. jūnijam – Ulda Rogas darbu izstāde «Citas bildes». Ieejas maksa –
Ls 0,80; skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 0,40 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 3. jūlijam – Edmunda Glūdiņa fotoizstāde «Saulgriežu laiks» (Zinātniskās
bibliotēkas galerijā).
 No 20. jūnija – Mākslas skolas audzēkņu tēlniecības izstāde «Bronzas laikmets un ...»
(Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 31. augustam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
(Mākslas skolā).

Alunāna teātris pīs,
šķetinās un risinās mīlas intrigas
 Ritma Gaidamoviča

Laikā, kad daudzi jau devušies vasaras atpūtā, Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātrim sācies aktīvākais gada periods
– pirmizrāžu nodošanas
laiks. Rīt, 15. jūnijā, pulksten
19 un parīt, 16. jūnijā, pulksten 18 skatītājiem tiks prezentēta komēdija «Skabarga
sirdī», kas likšot pasmaidīt
par visām likstām. Izrāde,
kur pilnā sparā norit mīlas
intrigu pīšana, vīšana, šķetināšana un risināšana.
Režisors Andris Bolmanis par topošo
izrādi saka: «Šī luga ļauj pasmaidīt par
visām likstām, mīlas priekiem, mokām,
liekot saprast, ka ne vienmēr viss ir
tieši tā, kā izskatās, ne vienmēr dzīvē
notiek tā, kā esam vēlējušies. Vai vismaz domājuši, ka vēlamies... Uzskatu,
ka ir jābūt sapņotājam un jāraugās
dzīvē rožainākām acīm, bet nedrīkst
aizmirst arī par reālo dzīvi un to, ka
plīvurs acu priekšā neļauj saskatīt to,
kas norisinās cilvēkā, viņa galvā, sirdī
vai kalkulatorā...»
Šī būs viena no tām izrādēm, kur aktīvi norit mīlas intrigu pīšana, vīšana,
15. jūnijā pulksten
19 Ā.Alunāna
Jelgavas teātra
jaunākais iestudējums – komēdija
«Skabarga sirdī».
Uzmanības centrā
– sieviete, precīzāk,
divas precēties
kāras māju īpašnieces, kas nezina,
kā atkauties no
pielūdzējiem un kā
izvēlēties īsto.

šķetināšana un risināšana. «Notikumu epicentrā – jauna meitene Zaiga,
īsta skabarga gan valodā, gan darbos.
Pielūdzēju viņai, gluži tāpat kā viņas
mātei, netrūkst. Lai gan precēties būtu
vēlme abām un saimniecības darbos arī
derētu pāris vīrieša rokas, ne viena, ne
otra neprot izvēlēties to īsto un vienīgo,» teikts izrādes aprakstā.
Īstā jautrība sākas brīdī, kad abu
iekāroto sievišķu mājā ierodas teju visi
viņu pielūdzēji. «Tāpēc ikviens skatītājs
aicināts novērtēt nešpetnās Skabargas
asumu. Redzēsiet, kā vienam tiks uzrīdīti suņi, otram meiča liks iejusties dāmas
ādā. Dažs labs viņas nepacietības dēļ
pat paliks bez olām... Galu galā – jānoskaidro taču, kurš no pielūdzējiem savu
mīlestību apliecina, regulāri sūtot lauka
mēslojumu!» tā režisors.
Skabargas loma uzticēta topošajai
Alunāna teātra aktrisei Natālijai
Korzanei. Viņas māti spēlēs aktrise,
kas aktīvi darbojas teātrī jau vairākus
gadus, Linda Baumane. Savukārt vienā
no galvenajām mīlētāju lomām iejutīsies pats režisors A.Bolmanis.
Režisors – A.Bolmanis, izrādes mākslinieciskais vadītājs – Arvīds Matisons, dekorācijas gatavo scenogrāfs Raitis Junkers.
Biļetes nopērkamas Jelgavas kultūras
nama kasē. Cena – 3; 2,50 un 2 lati.

Foto: no Ā.Alunāna teātra arhīva
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Pils salā izzinās Līgo
svinēšanas tradīcijas
 Ritma Gaidamoviča

Vēlies zināt, kā īsti svinēt
Līgo? Kādas ir šo svētku svinēšanas tradīcijas un rituāli?
Kādas dziesmas jādzied? Kas
jādara jāņubērniem? Tad 21.
jūnijā pulksten 20 droši dodies uz Pils salu, kur pirmo
reizi Jelgavā kopā ar Zemgales folkloras kopām tiks
svinēti Vasaras saulgrieži.
Jelgavniekiem būs iespēja
iepazīties ar īstajām Jāņu
svinēšanas tradīcijām, kas
varētu noderēt 23. jūnijā
– Līgo vakarā. Ieeja pasākumā – bez maksas, iedzīvotāji
vien aicināti līdzi ņemt jāņuzāles un ierasties latviešu
tautas tērpā, ja tāds ir.
«Pirmo reizi Jelgavā esam nolēmuši
svinēt Vasaras saulgriežus jeb Ziedu
dienu. Tajā jelgavniekiem vēlamies
atgādināt, parādīt, kā jāsvin Līgo svētki
pēc mūsu senču tradīcijām. Jo īpaši jau
jauniešiem un bērniem. Jāteic, ka šie
svētki lielai daļai nu saistās tikai ar
kopā sanākšanu, ugunskura iekuršanu, paēšanu un sīvā padzeršanu, taču
jāatceras, ka Līgo svētkiem ir daudz
dziļāka nozīme. Tieši to arī centīsimies parādīt – kas ir īsta līgošana no
gatavošanās procesa līdz pat svētku
svinēšanai,» tā aģentūras «Kultūra»
direktors Mintauts Buškevics.
Par svētkiem, ievērojot tradīcijas, gādās Jelgavas folkloras kopa «Dimzēns»
kopā ar draugiem – Bauskas folkloristu
kopu «Trejupe» un Svitenes folkloras
kopu «Svitene», uzaicinātas arī Jelgavas novada folkloras kopas.
«Dimzēna» vadītāja Velta Leja stāsta,
ka Pils saliņā šajā vakarā gaidīti gan
lieli, gan mazi. «Kopā dejosim, dziedāsim, iesim rotaļās, pīsim vainagus un

Foto: Ivars Veiliņš
apdziedāsim,» tā V.Leja. Viņa uzsver,
ka paredzēts kopīgi svētkus izdzīvot no
gatavošanās procesa līdz pat svinēšanai.
Proti, jau no pulksten 20 Pils salā būs
iespēja pīt vainagus un piedalīties salas
rotāšanā. «Daļu jāņuzāļu mēs sagādāsim, taču aicinām arī jelgavniekus līdzi
ņemt savus ziedus,» tā M.Buškevics.
Tie, kuri jau māk pīt vainagus, rosināti
nākt uz pasākumu ar jau gataviem
vainagiem, bet tie, kuri neprot, varēs
iemācīties, kā pareizi nopīt meitu un
puišu vainagus. «Visiem sanākušajiem
būs iespēja sveikt Jāņamāti, Jāņatēvu,
kopīgi sagaidīt viesus, saņemt mazu
cienastu, kurt ugunskuru, likt jāņuguni kārts galā, dziedāt dziesmas, iet
rotaļās,» tā V.Leja, piebilstot, ka šajā
vakarā visi klātesošie smelsies arī spēku
no lielā ozola, kas ir šo svētku goda lieta.
M.Buškevics piebilst, ka ir iecere mazus

ugunskurus palaist arī Pils saliņai piegulošajā kanālā.
Pirmie Jāņabērni varēs saņemt
īpašas dziesmu grāmatas, kurās apkopotas dažādas Līgo dziesmas. «Latvijā
ir pierakstītas ap 1100 Jāņu melodiju,
taču mēs esam izvēlējušies tās, kas
raksturīgas Zemgalei,» piebilst V.Leja,
uzsverot, ka šī ir īstā vieta, īstais laiks
un reize, kad svinētāji var uzvilkt
latviešu tautas tērpu. M.Buškevics
piebilst, ka tiem, kuriem tērpa nav,
bet labprāt gribētu Vasaras saulgriežos
tērpties tautas tērpā, tos var iznomāt
aģentūrā «Kultūra».
«23. jūnijā daudzi pilsētnieki noteikti
dosies svinēt Jāņus zaļumos, un man
gribas ticēt, ka šeit gūtās zināšanas
un redzētais svētkos noderēs, kaut vai
padaloties ar stāstiem un rituāliem, ko
iemācījušies,» tā M.Buškevics.

Pēteros dejo un dziedi kopā ar folkloristiem!
 Ritma Gaidamoviča

Uz lustēšanos un izkustēšanos jelgavniekus Uzvaras
parkā Pētera dienā, 29. jūnijā, pulksten 18 aicina folkloras deju un mūzikas festivāls
«Pa Pēteriem». Folkloras
kopa «Dimzēns» kopā ar
draugiem no Rīgas, Lietuvas
un Polijas rādīs, cik dažādas
ir folkloras dejas, un piedāvās skatītājiem izlocīt kājas.
Latvijas Universitātes folkloras deju
kopas «Dandari» vadītājs Ilmārs Pumpurs
stāsta, ka festivāls notiks jau trešo gadu.
Daļa tā aktivitāšu norit galvaspilsētā, bet
katru gadu uz pāris stundām folkloras deju
dejotāji izbrauc arī uz kādu no novadiem.
Šoreiz – uz Zemgali, Jelgavu, kur darbojas

Krustdūrienā
izšūtas dabas noskaņas

Līdz 21. jūnijam Sabiedrības integrācijas
pārvaldē skatāma jelgavnieces mākslinieces Lengīnas Gorodeckas krustdūrienā
izšūtu gleznu izstāde «Dabas noskaņas».
L.Gorodecka ir Latvijas Poļu savienības
Jelgavas nodaļas biedre, dzied korī «Stokrotki». Tomēr vislielākā viņas kaislība ir
izšūšana. Nopietni nodarboties ar izšūšanu
krustdūrienā L.Gorodecka sākusi, kad aizgāja pelnītā atpūtā. Viņas kolekcijā pašlaik
ir ap 100 darbu, neskaitot uzdāvinātos un
pārdotos. «Kad uzsāc piemeklēt diegus pēc
krāsām un šūt, tad pilnībā nododies darbam, nomierini nervus, par ikdienas rūpēm
nemaz vairs nedomā! Iesākto darbu ātrāk
gribas pabeigt un redzēt rezultātu,» saka
L.Gorodecka.

sadarbības partneri – «Dimzēns».
«Kāpēc radās doma par festivālu? Līdz
šim esam daudz uzstājušies korporatīvos
pasākumos, prezentējot latviešu kultūru, braukuši uz festivāliem ārzemēs, lai
citi redz mūsu bagātību, taču tikpat kā
nemaz nav bijuši lieli koncerti, kuros
pašmāju cilvēkus iepazīstināt ar šo deju.
Tāpēc nolēmām: jāorganizē festivāls,
lai parādītu šo bagātību, turklāt jāuzstājas arī novados,» atzīst organizators
I.Pumpurs. Viņš stāsta, ka pieraksti par
latviešu folkloras deju ir visai skopi, taču
atrast var. Viņu rokās nonākusi Andreja
Jurjāna deju pierakstu burtnīca, kas
tapusi Bramberģē. «Kopā ar «Dimzēna»
vadītāju Veltu Leju esam izveidojuši
vairāku šo deju interpretācijas, kuras
arī Pētera dienas vakarā izdejosim. Tā
teikt, būs mums sava Bramberģes deju
programma,» tā I.Pumpurs, piebilstot,

Iemācies veidot kļavu lapu
cepuri!

Sestdien, 16. jūnijā, pulksten 12
Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī notiks
radošā nodarbība, kurā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar kļavu lapu
cepuru darināšanas pamatprincipiem un
izgatavot pašiem savu galvas rotu. Dalības
maksa radošajā nodarbībā: pieaugušajiem
– Ls 3; pirmsskolas vecuma bērniem – Ls 1.
Lai pagatavotu cepuri, uz nodarbību līdzi
jāņem apmēram 200 – 300 svaigas kļavu
lapas. Nodarbības vadīs pasniedzēja Zanda
Kursīte. Sīkāka informācija un pieteikšanās
pa tālruni 63005445.

ka skatītājiem būs iespēja redzēt latviešu dejas, kas dejotas 19. gadsimta
beigās. Lai popularizētu žanru kopumā,
parādītu, cik radniecīgi un atšķirīgi mēs
dejas solī esam, koncertā piedalīsies arī
jauniešu deju kopas no Lietuvas – Viļņas
folkloras deju grupa «Ritilio», Kauņas
folkloras ansamblis «Linago» un tradicionālās mūzikas grupa no Polijas
«Dom tanca».
«Mēs zinām, ka Jāņus svinēja no
Līgo vakara līdz Pēteriem, tāpēc šī būs
lieliska iespēja kopā ar folkloristiem atvadīties no Jāņu laika, kopā dejojot un
priecājoties,» tā I.Pumpurs, piebilstot,
ka šī ir arī iespēja ikvienam paplašināt
savu priekšstatu par folkloru. «Tie, kas
raugās uz folkloru bažīgi, lai nāk iepazīties ar folkloras daudzveidību! Garlaicīgi
nebūs!» tā I.Pumpurs. Ieeja pasākumā
– bez maksas.

Mākslas skolā
diplomdarbu izstāde

Jelgavas Mākslas skolas piecu gadu apmācību programmu šogad ir pabeidzis
31 audzēknis. Viņu darbi Mākslas skolas
izstāžu zālē apskatāmi līdz augusta beigām. Darbu tēmu loks un izpildījuma
tehniskie risinājumi ir ļoti dažādi – sākot
no izkoptas klasiskās tradīcijas, pētot un
kopējot vecmeistara Ģederta Eliasa kluso
dabu vai senās Ēģiptes ciļņus, līdz pat laba
līmeņa mūsdienu grafiskajam dizainam.
Darbos ir izmantotas arī dažādas tekstilmākslas tehnikas – zīda apgleznošana,
sietspiedes auduma apdrukas, filcēšana.
Skolas direktores vietniece mācību darbā
Ilze Emse-Grīnberga aicina apskatīt Mākslas skolas absolventu darbus, piebilstot, ka
labāk vienreiz redzēt, nekā tikai dzirdēt.

