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Pensionāriem pieteikums
elektroniskajai kartei jāiesniedz
līdz 27. datumam

No smiltīm uzbur Zelta
laikmetu

 Sintija Čepanone

arī iepriekš – to var izdrukāt no
pašvaldības mājas lapas www.jelgava.lv vai Sociālo lietu pārvaldes
mājas lapas www.jelgava-soclp.lv
sadaļas «Dokumenti».
Taču pensionāriem, kuri elektroniskajai iedzīvotāja kartei vēlas pieteikties tikai tagad, jāņem
vērā, ka kartes izgatavošanu «SEB
banka» nodrošina piecu darba
dienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas, tādējādi izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus
uzreiz pēc pieteikuma iesniegšanas
nav iespējams. «Tāpat jāņem vērā,
ka aktualizēto sarakstu ar personām, kas pieteikušās Jelgavas
iedzīvotāja kartei kārtējā mēnesī,
pārvaldes speciālisti apkopo un
bankai iesniedz mēneša beigās, līdz
ar to nākamajā mēnesī braukšanas
maksas atvieglojumus var izmantot
tikai tie pensionāri, kas Sociālo lietu
pārvaldē iesnieguši pieteikumu un
nofotografējušies ne vēlāk kā līdz
kārtējā mēneša 27. datumam. Ja
27. datums iekrīt brīvdienā, tad
pieteikumam jābūt iesniegtam ne
vēlāk kā iepriekšējā darba dienā,»
tā Z.Ērmiņa.
Elektroniskā iedzīvotāja karte ir
piesaistīta «SEB bankai», kur arī
pensionāram tiks izsniegta izgatavotā karte braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai. Jāpiebilst,
ka karšu izgatavošanas un pirmā
gada uzturēšanas izmaksas sedz
SIA «Jelgavas autobusu parks», bet
turpmāk par kartes uzturēšanu tās
īpašniekam bankai būs jāmaksā lats
gadā. Savukārt par kartes atjaunošanu nozaudēšanas gadījumā būs
jāmaksā 2 lati.

Pensionāriem, kuri vēl
nav noformējuši elektronisko iedzīvotāja karti
braukšanai pilsētas autobusos ar atlaidi, jāņem
vērā: lai varētu izmantot
pašvaldības noteiktos
braukšanas maksas atvieglojumus jau nākamajā mēnesī, kartei Sociālo
lietu pārvaldē jāpiesakās
līdz kārtējā mēneša 27.
datumam.
No 1. maija Jelgavā deklarētajiem
pensionāriem un represētajām
personām ir nodrošināta iespēja
pilsētas autobusā braukt ar 50
procentu atlaidi, maksājot 25 santīmus par braucienu. Otru pusi no
biļetes cenas apmaksā pašvaldība,
un atlaide paredzēta ne vairāk kā
16 braucieniem mēnesī.
Lai atlaidi varētu izmantot, pensionāriem jānoformē elektroniskā
iedzīvotāja karte. To var izdarīt
Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9, 115. kabinetā, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no pulksten 13 līdz 17.
«Dokumentu noformēšana un
fotografēšanās tiek organizēta
bez maksas. Līdzi ņemot pasi un
attiecīgi pensionāra vai politiski
represētās personas apliecību,
vien jāatnāk uz pārvaldi, jāaizpilda
iesnieguma veidlapa un jānofotografējas,» kārtību skaidro Sociālo
lietu pārvaldes vadītājas vietniece
Zanda Ērmiņa, norādot, ka veidlapu braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai var aizpildīt

Radoša atmosfēra valda Uzvaras parkā – mākslinieki būvē, grebj, lipina smilšu skulptūras par tēmu «Zelta laikmets». Tēlnieki par
notiekošo parkā saka: «Super! Mums ir labas smiltis, brīnišķīgs laiks! Ko vēl vairāk vajag?!» Pirmo reizi Jelgavas smiltis «testē»
Krievijas mākslinieks Konstantīns Jevdokimovs, kuru uz Latviju pamudināja atbraukt smilšu bāra autori Agnese Rudzīte-Kirillova
un viņas vīrs Anatolijs, kuri saslavējuši mūsu smiltis un organizāciju. «Smilšu skulptūru veidošana ir mans hobijs, ko es raksturoju
ar radošu brīvību. Kāpēc? Ikdienā esmu arhitekts un dizainers uz pilnu slodzi savā firmā, kur mūziku pasūta klients, taču smilšu
un ledus festivālos varu nodoties savam domu lidojumam,» atzīst Konstantīns, kurš skulptūrā skatītājus aicinās aizdomāties, kur
pazūd cilvēcība šajā tehniskajā laikmetā, kas apgriezienus tikai uzņem.
Jāteic, ka daļa jelgavnieku, negaidot festivālu, jau ir izmantojuši iespēju paviesoties parkā, lai redzētu darba procesu. Lūkot māksliniekus darbībā un aprunāties ar viņiem ikviens vēl var pagūt šodien, 13. jūnijā, līdz pulksten 19 un rīt, 14. jūnijā, no pulksten 11
līdz 19. Taču Smilšu skulptūru festivālam oficiāli starts tiks dots sestdien, 15. jūnijā, kad Uzvaras parks būs atvērts no pulksten 10
līdz 1 – pa dienu gaidāmi pasākumi ģimenēm, bet vakarā – kultūras programma. Pulksten 20 – atklāšana un uzvarētāju sumināšana.
Foto: Ivars Veiliņš
Svētdien, 16. jūnijā, parks atvērts no pulksten 10 līdz 24. Plašāka pasākuma programma – 7. lpp.

Turpinājums 3.lpp.

Slēdz Uzvaras ielas posmu; satiksmei atvērta Lielā iela no Pasta līdz Mātera ielai
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Kā informē pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu
vadītāja Eva Kidere, slēgtā posma
– Lielās un Uzvaras ielas krustojuma, kā arī Uzvaras ielas slēgtā
posma – apbraucamais ceļš tiks
novirzīts pa Lielo ielu un Pasta
ielu, kur posmā no Lielās ielas
līdz K.Barona ielai tiks organizēta
divvirzienu satiksme, tālāk pa labi
uz K.Barona ielu līdz Uzvaras ielai.

Uzvaras ielu un Dobeles šoseju;
• virzienā uz Eleju: pa Lielo ielu
līdz Pasta ielai;
• virzienā uz Rīgu: pa Lielo ielu
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Lielās ielas posmus apbrauks pa
sabiedriskā transporta
transportam paredzētie
ceļi
apbraukšanas
pagaidu pieturas
Lielo, Pasta, K.Barona, Uzvaras,
apbraukšanas ceļi
Dobeles, Vecpilsētas, J.Asara,
K.Barona ielu un tālāk pa Lielo ielu. ielā aiz K.Barona ielas, Dobeles ielā aiz Sakņudārza ielas un Raiņa esošās pieturas Mātera ielā pie «a
Pagaidu pieturas ir ierīkotas Pasta ielā aiz Viestura ielas, Dambja ielā pirms Pasta ielas. Slēgtas ir aptiekas» un autoostas.
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No šodienas, 13. jūnija,
turpinot Lielās ielas rekonstrukciju, satiksmei
būs slēgts Uzvaras ielas
posms no Lielās ielas līdz
iebrauktuvei pie ēkas
Uzvaras ielā 2a. Lai nodrošinātu slēgtā posma
apbraukšanu, ieviestas
būtiskas izmaiņas satiksmes organizācijā arī apkārtējās ielās. Jāpiebilst,
ka satiksmei atvērts Lielās ielas posms no Pasta
līdz Mātera ielai.

Savukārt K.Barona iela no Pasta
ielas virzienā uz Uzvaras ielu būs
vienvirziena.
Lai nodrošinātu piebraukšanu
objektiem slēgtajā ielas posmā,
Uzvaras ielā no K.Barona ielas līdz
iebrauktuvei pie ēkas Nr.2a tiks
organizēta divvirzienu satiksme.
Akadēmijas ielā pirms Lielās ielas
tiks slēgta kreisā braukšanas
josla, un satiksme tiks organizēta
pa divām joslām – labā malējā
pa labi virzienā uz Pārlielupi.
Satiksmei tiks atvērts Lielās ielas
posms no Pasta ielas līdz Mātera
ielai, un Lielās – Mātera ielu krustojumā darbosies luksofors.
E.Kidere atgādina, ka Lielās
ielas rekonstrukcijas darbi turpināsies Lielās ielas posmā no
Mātera ielas līdz Dambja ielai.
Šajā posmā atļauts iebraukt tikai
virzienā pa vienu joslu no Dambja
ielas līdz Pulkveža O.Kalpaka ielai.
Apbraucamais ceļš visiem transporta līdzekļiem no Pārlielupes
organizēts:
• virzienā uz Dobeli: pa Lielo
ielu, Pasta ielu, K.Barona ielu,
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Par plānoto būvniecību
tagad jāinformē visi kaimiņi
1. jūnijā spēkā stājās
grozījumi Būvniecības
likumā. «Tie paredz lielāku atbildību pasūtītājam vai būvētājam,
kas Būvvaldē pieprasa
būvatļauju, jo nosaka
izmaiņas sabiedrības
informēšanas kārtībā.
Tāpat likumā noteikti
īsāki termiņi būvatļaujas
apstrīdēšanai,» uz būtiskākajām izmaiņām Būvniecības likumā norāda
Jelgavas pašvaldības
Būvvaldes vadītāja Inita
Dzalbe. Tiesa, Latvijas
Lielo pilsētu asociācija
(LLPA) jau norādījusi, ka
grozījumi Būvniecības
likumā ir negaidīti un
faktiski uz pusotru mēnesi visā valstī apturējuši
būvniecības procesu.
I.Dzalbe skaidro, ka saskaņā ar
Būvniecības likuma grozījumiem
pasūtītājam normatīvajos aktos
noteiktajos gadījumos triju darba
dienu laikā par saņemto būvatļauju
jāinformē nekustamo īpašumu
īpašnieki (valdītāji), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar zemes
gabalu, kurā atļauts veikt būvdarbus. Informācija ar paziņojumu par
plānoto būvniecību jānosūta rakstveidā ierakstītā pasta sūtījumā uz
blakus esošo nekustamo īpašumu
īpašnieku deklarēto dzīvesvietas
vai juridisko adresi, paziņojumā
iekļaujot informāciju par plānoto
būvi, būvatļaujas spēkā stāšanās
laiku un tās apstrīdēšanas kārtību un termiņu. Tāpat atbilstoši

grozījumiem zemes gabalā, kurā
paredzēts veikt būvniecību, jāizvieto būvtāfele.
«Likumā noteikts, ka par saņemto būvatļauju blakus esošo zemes
gabalu īpašnieki jāinformē normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
Lai precizētu, kādos gadījumos tieši
jāinformē par būvniecības ieceri un
kādam jābūt būvtāfeles saturam,
tiek veikti grozījumi arī Vispārīgajos būvnoteikumos. Ekonomikas
ministrijas pārstāvji prognozē, ka
šie grozījumi varētu stāties spēkā
jau jūnija vidū,» norāda I.Dzalbe.
Vispārīgo būvnoteikumu projekts paredz, ka informēt kaimiņus
par jaunas būvniecības izsniegto
būvatļauju nevajadzēs, būvējot
viena un divu dzīvokļu māju, palīg
ēkas, žogus, visu veidu transporta
būves, piemēram, autoceļus, ielas,
tiltus, izbūvējot inženiertīklus,
īslaicīgas lietošanas būves, kā arī
mazēkas būvniecības gadījumā.
Jāatgādina, ka iepriekš, ja vien
plānotajai būvei nebija nepieciešama publiskā apspriešana, informācija par saņemto būvniecības
iesniegumu bija pieejama tikai
pašvaldības mājas lapā, kur tā bija
jāaktualizē vismaz reizi mēnesī,
savukārt pašlaik likums paredz par
saņemto būvniecības iesniegumu,
akceptētajiem būvprojektiem un
pieprasītajām būvatļaujām sabiedrību šādā veidā informēt trīs
dienu laikā.
Tāpat līdz šim ikviens iedzīvotājs
būvatļauju varēja apstrīdēt, un
tā automātiski tika apturēta līdz
tiesas lēmuma pieņemšanai, savukārt nu likumā iekļauta norma,
ka visos gadījumos būvatļaujas

Kopš 1. jūnija spēkā esošās Būvniecības likuma izmaiņas paredz, ka šobrīd pēc saņemtās būvatļaujas, lai uzsāktu reālus būvdarbus, vispirms ierakstītā vēstulē par to ir jāinformē visi objekta
kaimiņi. Iedomājieties, ko tas nozīmē, piemēram, ceļu būvē, kur ielas garums var būt vairāki
Foto: Ivars Veiliņš
kilometri, bet kaimiņu – pat vairāki tūkstoši.
apstrīdēšanas termiņš ir viens mēnesis. «Būvatļauju Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā
var apstrīdēt vai pārsūdzēt mēneša laikā no administratīvā akta
spēkā stāšanās dienas. Personai,
kura vēlas apstrīdēt būvatļauju,
ir pienākums savā iesniegumā vai
pieteikumā pamatot administratīvā akta prettiesiskumu. Būvdarbus
var uzsākt tikai tad, kad beidzies
būvatļaujas apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņš,» tā Būvvaldes
vadītāja, akcentējot, ka tas attiecas

uz visām būvatļaujām, kas izdotas
pēc 1. jūnija.
Jāpiebilst gan, ka izsniegto būvatļauju apstrīdēšana Jelgavas pašvaldībā līdz šim nav bijusi aktuāla,
taču grozījumi Būvniecības likumā
satraukuši nozares pārstāvjus.
LLPA norāda, ka grozījumi Būvniecības likumā, kas stājušies spēkā
1. jūnijā, ir pilnīgi negaidīti, bez pašvaldību un sabiedrības, tajā skaitā
būvniecības pasūtītāju un būvuzņēmēju, savlaicīgas informēšanas
un faktiski uz pusotru mēnesi visā

valstī ir apturējuši būvniecības procesu aktīvākās būvniecības sezonas
vidū visiem objektiem, kuriem
būvatļauja tiek izsniegta pēc 2013.
gada 1. jūnija. LLPA iesaistījusies
diskusijās ar LR Saeimas komisijām, lai panāktu likuma redakcijas
izmaiņas. Asociācija vērš uzmanību
uz to, ka pieņemtie likuma grozījumi atstās būtisku ietekmi uz
2013. gadā plānotajiem būvniecības
darbiem, tajā skaitā uz būvniecības
projektiem, kuri tiek īstenoti ar ES
fondu atbalstu.

Kā izmaiņas Būvniecības likumā vērtē Jelgavas būvkompānijas?
Madars Radželis,
CBS «Igate» valdes loceklis:
«Jaunā kārtība varētu būtiski sarežģīt būvniecības
procesu, ņemot vērā, ka ceļu
un infrastruktūras objektu
būvniecības aktīvā sezona
ir tikai pieci mēneši gadā.
Iedomājieties, ko nozīmē apziņot visu būvobjektam piegulošo teritoriju īpašniekus
40 kilometru garas šosejas
posma rekonstrukcijas projektā! Ir bažas arī par to,
ka šāda apziņošanas kārtība
varētu veicināt apstrīdēšanu,
jo arī iepirkumu konkursos
ne reizi vien esam saskārušies ar situāciju, ka sūdzības
iesniedzējs nemaz neierodas
uz jautājuma izskatīšanu,
bet laiks tiek novilcināts, kas
daudzos gadījumos būvdarbu
veicējam rada zaudējumus,
kurus neviens nekompensē, jo
piedāvātā līguma summa jau
paliek spēkā.»

Nedēļas jautājums

Juris Veiss,
būvinženieris:
«Grozījumi likumā tika pieņemti ar mērķi, lai būvniecību
nevarētu apturēt jebkurā posmā, tomēr uzskatu, ka varēja
strādāt arī pēc vecās kārtības.
Ārpus Rīgas būvatļauju apstrīdēšana nav vērā ņemama
problēma, jo atbilstoši spēkā
esošajai likumdošanai jau projektēšanas stadijā jāveic saskaņošana ar apkārtējo teritoriju
īpašniekiem. Jelgavā atceros
tikai dažus gadījumus, kad
būvatļauja tikusi apstrīdēta.
Tas ir tirdzniecības objekts
Lielās un Mātera ielas stūrī
– šajā gadījumā tika apstrīdēta saskaņošanas kārtība ar
dzīvokļu īpašniekiem, kuru
mājai tika izbūvēta piebūve.
Vēl bija gadījums RAF dzīvojamā masīvā, kad iedzīvotāji
apstrīdēja būvniecības iniciatīvu par daudzdzīvokļu ēkas
celtniecību.»

Imants Šneps,
«Uni San» valdes loceklis:
«Vissmagāk šīs izmaiņas izjutīs
uzņēmumi, kuri koncentrējušies uz
pāris lieliem objektiem. Saprotiet,
ka veselu mēnesi uzņēmums principā spiests darboties tukšgaitā – tev
nav kur nodarbināt savus strādniekus. Tāpēc nekas cits būvniekiem
neatliks, kā pielāgoties jaunajiem
apstākļiem un vienlaikus strādāt
ar vairākiem objektiem. Ja tev ir
vismaz pieci objekti, tad vari manevrēt arī ar darbiniekiem – viņiem
nebūs jāsēž mājās tikai tāpēc, ka
veselu mēnesi notiek saskaņošana.
Pēc būtības es neredzu vajadzību
pēc šādas jaunas likuma normas,
jo jau līdz šim strādājot vienmēr, ja
ir bijušas kādas neskaidrības, tās
civilizēti ar objekta kaimiņiem esam
atrisinājuši. Ir gadījies, ka kaut kur
zemes robežlīnijas neprecīzi atzīmētas, kāds varbūt žogu par tuvu uzbūvējis, bet tā nav liela skāde – visu
var atrisināt, nav nepieciešams uz
mēnesi apturēt darbus.»

Jānis Ošāns,
«Būvenergo A» tehniskais
direktors:
«Pašlaik šīs izmaiņas mēs,
protams, vēl nejūtam, jo darbi
notiek objektos, kam būvatļaujas
izsniegtas pirms 1. jūnija, taču,
līdzko sāksies jaunie objekti, tā
arī mēs to izjutīsim. Ir skaidrs,
ka visu jauno projektu realizācija
šobrīd valstī uz vienu mēnesi apstāsies, kamēr likumā noteiktajā
kārtībā tiks apziņoti visi kaimiņi.
Šeit nevar aizmirst arī Eiropas
Savienības finansētos projektus,
kuriem noteikti strikti termiņi
– tie ir jāievēro. Jā, mums tagad
sola, ka jaunajiem projektiem
termiņš par šo mēnesi tiks pagarināts, bet, kā jūs domājat, ko
būvniekam dod tas, ka nodošanas termiņš tiek pagarināts no
30. decembra līdz 30. janvārim?!
Vai ziemas apstākļos reāli var

notikt būvdarbi?! Tāpēc es uzskatu, ka saprātīgas šīs izmaiņas
likumā nav, vēl jo vairāk, ja tās
ir pieņemtas tagad – vasarā, kad
būvniecība norit pilnā sparā. Vai
tiešām nebija iespējams šādus
likuma grozījumus veikt decembrī, janvārī, lai uzņēmēji pie
jaunās kārtības pierastu?! Tagad
mēs neko vairs nevaram plānot.
Ja domājām, ka pie jaunā objekta
sāksim strādāt pēc divām nedēļām, tad tagad izrādās, ka tas būs
iespējams tikai pēc mēneša. Kur
šo laiku lai nodarbina strādniekus? Šogad jau tā daudzu objektu
būvniecība ir aizkavējusies līdz ar
vēlēšanām, jo pašvaldības Latvijā
nesteidza pieņemt lēmumus
pirms vēlēšanām – viss bija tādā
nogaidošā stadijā, bet tagad, kad
varētu sākt strādāt, atkal kādas
izmaiņas. Tāpēc es neko labu par
šīm izmaiņām pateikt nevaru.»

Sagatavoja: Sintija Čepanone, Jānis Kovaļevskis,
Kristīne Langenfelde

Kā vērtējat vēlēšanu rezultātus Jelgavā?

Šonedēļ portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
jautājam:

Vai jūtaties drošs,
pārvietojoties
ar velosipēdu?
Pozitīvi – zinu, ko gaidīt
turpmākajos
četros gados

Būtiskas p
pārmaiņas
gaidīt nev
nevar, taču
varēja bū
būt sliktāk

Saraksts, par kuru
balsoju, d
domē
neiekļuva

Pārsteidz īpaši
Pārsteidza
zemā vēlē
vēlētāju
aktivitāte

Vēlēšanās nepiedalījos,
un to rezu
rezultāti
mani nein
neinteresē

Savu viedokli paud

Pilsētnieks vērtē

Kāda, jūsuprāt,
ir liela pensija?
Lilija, pensionāre:
– Lai nav tie
santīmi jāskaita! Man
ir 140 lati
«uz rokas»,
un tas ir gaužām maz. Dzīve
pensionāriem straujāk paiet, jo
visu laiku ir ko gaidīt – lielāku
pensiju. Domāju, lai normāli
dzīvotu, pietiktu ar 250 – 300
latiem. Manuprāt, šāda summa jau būtu cilvēcīga, taču
novērtētu arī, ja man 200 latus
maksātu.
Tatjana, šogad cer saņemt pensiju:
– Tiešām nemāku teikt
– tas jau ir
atkarīgs no tā, kā cilvēks radis
dzīvot, cik izšķērdīgi vai pieticīgi. Man tās naudiņas nekad
nav bijis daudz, tāpēc uzskatu,
ka pietiekami būtu arī ar 100
latiem. Man tieši šogad pēc
likuma pienākas pensija, taču
te viss tik ātri mainās, ka nemaz
nezinu, vai saņemšu.
Ārijs, pensionārs:
– Nu, 1000
lati būtu liela
pensija, zem
tūkstoša – tā
jau tāda tēriņu nauda vien ir. Man pašam
pensija ir 220 lati mēnesī, un
šī summa ļauj vien galus savilkt kopā. Vasarā ir vieglāk,
bet ziemā, kad lielie apkures
rēķini, pavisam traki. Gribētos
arī man brīvāk dzīvot, kaut kur
aizbraukt, taču šobrīd nevaru
to atļauties.
Nadežda,
pensionāre:
– Šobrīd saņemu 160
latus un priecātos, ja būtu
pielikums līdz
200 latiem. Tomēr 40 lati – šodien tas ir daudz. Ja saņemtu
250 latus, tas jau būtu ļoti labi,
tad pilnībā pietiktu visam. 39
gadus nostrādāju algotu darbu,
maksāju nodokļus un tiešām
uzskatu, ka esmu pelnījusi pensijā saņemt vairāk.
Pēteris, pensionārs:
– Liela pensija ir tāda,
kāda man pat
sapņos nerādās! Nezinu,
varbūt tā varētu būt tikpat, cik
prezidents algā saņem. Tikai
man nav ne jausmas, cik tas ir,
jo svešā makā naudu neskaitu.
Man pašam ir bez dažiem santīmiem 240 lati – izdzīvot var,
es nesūdzos.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Reneprint»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2013. gada 13. jūnijs

Var reģistrēties NVA kuponiem
 Ligita Lapiņa

Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA) sākusi
bezdarba riskam pakļauto strādājošo personu
reģistrāciju dalībai mūžizglītības pasākumos. Pašlaik pieteikties kuponiem
var elektroniski mājas
lapā www.nva.gov.lv, bet
klātienē iesniegt pieteikumus varēs no 18. jūnija.
Kā skaidro NVA Jelgavas filiāles
projekta koordinējošā eksperte
Dana Bertašus, elektroniskā pieteikšanās klientiem piedāvāta, lai
mazinātu rindas NVA filiālēs, taču
tas nenozīmē, ka cilvēki, kuriem nav
pieejams dators, pieteikties nevarēs.
«Kuponi ir sadalīti, rezervējot tos
gan klientiem, kuri pieteiksies elektroniski, gan tiem, kuri pieteikties
gribēs klātienē NVA filiālē,» skaidro
D.Bertašus. Viņa piebilst, ka pēc
elektroniskās pieteikšanās personai
būs jāierodas NVA filiālē, lai apstiprinātu savu identitāti un atbilstību
kritērijiem, piemēram, atnesot izziņu par trūcīgās personas statusu vai
uzrādot bērnu dzimšanas apliecības.
Tomēr vispirms jāsagaida uzaicinājums no NVA darbiniekiem ierasties
klātienē noteiktajā laikā.
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem
kuponus varēs saņemt nodarbinātās

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Tūrisma sezonā viesnīcās
praktiski nav brīvu vietu

vai pašnodarbinātās personas, kas
vecākas par 45 gadiem, kā arī personas vecumā no 25 līdz 44 gadiem,
kuras atbilst vismaz vienam no
atbalsta mērķgrupas kritērijiem:
personai ir noteikta invaliditāte; ir
divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18
gadiem; persona atzīta par trūcīgu.
Piesakoties mūžizglītības pasākumiem, pretendenti vispirms tiks
reģistrēti pamatsastāvā, bet, kad
pamatsastāva plānotais mūžizglītības dalībnieku skaits būs sasniegts,
tiks veidots rezervistu saraksts.
«Rezervistam ir tiesības piedalīties
mūžizglītības pasākumos tad, ja
pamatsastāvā esoša persona neatbilst mērķgrupas kritērijiem vai ir
atteikusies no dalības mūžizglītības
pasākumos,» skaidro D.Bertašus.
Maksimālā atbalsta summa mācībām vienai personai ir 250 lati.
Personas ar invaliditāti, divu vai
vairāku bērnu līdz 18 gadiem vecāki
vai trūcīgās personas, kā arī personas, kam līdz valsts vecuma pensijas
piešķiršanai ir atlikuši ne vairāk kā
pieci gadi, saņems atbalstu ar apmācību kupona vērtību 100 procentu
apmērā, bet pārējām personām
pašām būs jānodrošina līdzfinansē- Viesnīcu «Zemgale», kura var uzņemt līdz 92 cilvēkiem, no jūnija līdz augustam
rezervējuši sportisti, tāpēc tūristiem tā praktiski nav pieejama.
Foto: Ivars Veiliņš
jums 30 procentu apmērā.
Kopumā valstī nodarbinātajiem
 Ritma Gaidamoviča
tāpat nepieciešams labs hostelis, jo, vadītājs uzskata: «No vienas puizsniegs 6000 kuponus dalībai kādā
piemēram, riteņbraucēji, kas vieso- ses, ir nepieciešama vēl viena liela
no NVA piedāvātajām profesionālās
Kaut arī vasaras tūrisma
jas mūsu pilsētā, vai ekskursantu viesnīca Jelgavā, bet, raugoties
pilnveides un neformālās izglītības
sezona sāk tikai iekusgrupas ar 20 – 30 cilvēkiem meklē no biznesa viedokļa, – kāpēc radīt
programmām.
tēties, teju visas naktstieši šādu naktsmītni.
sev konkurenci? Turklāt neesmu
mītnes Jelgavā vasaras
Arī «Jelgavas Vēstnesis» pārlie- pārliecināts, vai divu vasaras mēgarumā ir rezervētas.
cinājās, ka tūrisma sezonā pilsētas nešu dēļ atmaksātos būvēt jaunu
Viesnīcu pārstāvji atzīst,
viesnīcās un moteļos brīvu vietu viesnīcu, jo jau esošajām viesnīcām
šām personām, kuras ir atzītas par
ka noslogojums ir liels un
atrast ir grūti. Numuriņi rezervēti rastos grūtības izdzīvot tā sauktrūcīgām saskaņā ar normatīvajiem
vietas cilvēki rezervējuši
pat līdz septembrim. Galvenokārt tajā nesezonā februārī un martā,
aktiem par ģimenes vai atsevišķi
ļoti laicīgi. Šobrīd dažās
pie mums vēlas palikt ciemiņi no kad klientu ir ļoti maz.» Viņš gan
dzīvojošas personas atzīšanu par
naktsmītnēs pieejamas
Lietuvas, Vācijas un Krievijas.
uzsver, ka tuvākās nākotnes risitrūcīgu; ģimenēm vai atsevišķi
vien brīvas vietas atsevišViesnīcas «Jelgava» vadītāja nājums, izguldot tūristus, varētu
dzīvojošām personām, kas atzītas
ķos datumos.
Liene Vīķe stāsta, ka viesnīcā rezer- būt bizness privātajiem dzīvokļu
par maznodrošinātām saskaņā ar
vācija veikta līdz oktobrim, taču pati īpašniekiem, izīrējot savus dzīvokpašvaldību saistošajiem noteikuPar šo situāciju Jelgavas reģio- noslogotākā ir vasaras pirmā puse ļus. «Citās Eiropas valstīs tas ir ļoti
miem par ģimenes vai atsevišķi nālais Tūrisma centrs signālus – šobrīd pieejami vien atsevišķi nu- populāri,» tā E.Trankalis.
dzīvojošas personas atzīšanu par saņēmis no ārvalstu tūristiem, muri, taču vasaras nogalē ir brīvāks.
Pilnībā visas vasaras garumā ir
maznodrošinātu, kā arī ģimenēm kuri šovasar vēlas apmeklēt mūsu «Situācija katru dienu mainās, taču aizpildīta viesnīca «Brīze», kur vieta
vai atsevišķi dzīvojošām personām, pilsētu. «Pēdējās nedēļās saņe- nav tā, ka viesnīca simtprocentīgi vienlaicīgi ir 18 cilvēkiem. Nakšņokas atzītas par tiesīgām saņemt mam e-pastus ar lūgumu sniegt aizņemta uz visu tūrisma sezonu,» šanai brīvāk vietas var izvēlēties
Sociālo pakalpojumu un sociālās informāciju par tūrisma iespējām stāsta vadītāja, piebilstot – lai jaunatnes tūrisma mītnē «Universipalīdzības likumā noteikto vienrei- mūsu pusē un palīdzēt atrast noskaidrotu tās pieejamību, labāk tāte» jeb LLU hostelī Pumpura ielā
zējo pašvaldības pabalstu ārkārtas naktsmājas divām trim naktīm. piezvanīt, nevis paļauties uz inter- 7. Vadītāja Antra Tomase stāsta, ka
situācijā, ja minēto faktu apliecina Mūsu speciālisti sazinās ar pilsētas netā atrodamo informāciju dažādos vēlmi palikt hostelī izteikuši gan
pašvaldības sociālais dienests.
viesnīcām, taču diemžēl gandrīz viesnīcu rezervēšanas portālos, kur tūristi, gan sportisti visas vasaras
«Lai saņemtu pārtikas produk- visa vasara jau ir aizņemta,» stāsta nereti tā ir nepilnīga. L.Vīķe atzīst, garumā, brīvāks gan esot augustā.
tus, ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai centra vadītāja Anda Iljina. Viņa ka līdzīga situācija ir katru vasaru, Šobrīd zināms, ka visas istabas ir
personai jāuzrāda Sociālo lietu uzsver, ka tas apgrūtina iespēju tāpēc domā, kā to risināt.
aizņemtas no 19. līdz 22. jūlijam,
pārvaldes izsniegta izziņa par trū- piedāvāt tūristiem vairāku dienu
Viesnīcu «Zemgale», kura var kad Jelgavā notiks starptautiskā
cīgas vai maznodrošinātas ģimenes maršrutus mūsu pusē, jo nav kur uzņemt līdz 92 cilvēkiem, no jūnija kaķu izstāde, bet jūnija beigās
(personas) statusa piešķiršanu,» viņus izguldīt. «Tūrisma aprindās līdz augustam aizņēmuši sportisti pieteikušies basketbolisti, kuriem
atgādina J.Vērzemnieks.
ne reizi vien esam dzirdējuši, ka Jel- – šeit dzīvos hokejisti, daiļslidotāji, mūsu pilsētā notiks treniņi. LLU
Trūcīgas personas pārtikas kom- gavā ar viesnīcu nodrošinājumu ir kuriem blakus ledus hallē notiks direktors Andrejs Garančs gan
plektā ietilps: 0,4 kg pilnpiena vāji,» tā A.Iljina, norādot, ka tūristu nometnes. «Tiesa, situācija ir piebilst, ka universitāte ir gatava
pulvera, kilograms makaronu, 0,4 interese ir palielinājusies, ko aplie- mainīga, tāpēc tūristi droši var izvērtēt iespējas Jelgavas ciemiņus
kg tvaicētu rīsu, pa puskilogramam cina arī gidu noslogojums vasarā. interesēties par iespēju palikt arī uzņemt arī citās LLU dienesta
mannas un kviešu miltu, 0,4 kg gri- Centra vadītāja risinājumu tam pie mums,» tā viesnīcas vadītājs viesnīcās. Katrs gadījums ir jāskata
ķu un 0,25 kilogrami sautētas cūk- redz, uzbūvējot pilsētā viesnīcu, Einārs Trankalis. Domājot par to, individuāli – par to var interesēties
gaļas. Pakas svars ir 3,45 kilogrami, kas atbilstu vismaz trim zvaigznēm, kā risināt situāciju ar tūristiem, LLU Saimnieciskajā dienestā.
un tās izmaksas ir 2,74 lati.

Dala pārtikas pakas
 Sintija Čepanone

Pēc ilgāka pārtraukuma
atsākta ES pārtikas paku
dalīšana trūcīgajiem
iedzīvotājiem. Jelgavā
pakas izsniedz Latvijas
Sarkanā Krusta izdales
punktos Pļavu ielā 2 un
Stacijas ielā 13.
Kā informē Sociālo lietu pārvaldes
Veselības aprūpes un veicināšanas
nodaļas vadītājs Jānis Vērzemnieks,
pārtikas paku piegāde labdarības organizācijām sākta maijā un pašlaik
jau tās tiek dalītas arī Jelgavā. «Šī
programma paredzēta septiņiem
mēnešiem – līdz decembrim –, un
šajā laikā katra trūcīgā persona vai
ģimenes loceklis drīkst saņemt ne
vairāk kā septiņus pārtikas komplektus,» skaidro J.Vērzemnieks.
Stacijas ielā 13 trūcīgās personas
pārtikas pakas var saņemt pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās no
pulksten 11 līdz 14, savukārt radošo
domu un darbu centrā «Svētelis»
Pļavu ielā 2 tās pieejamas otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no
pulksten 11 līdz 16.
Tiesības saņemt ES pārtikas pakas ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojo-

Pieteikums elektroniskajai kartei
jāiesniedz līdz 27. datumam
No 1.lpp.

«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka pēc kartes aktivizēšanas pensionāram kontā jāieskaita nauda,
kas nepieciešama braukšanas
apmaksai 50 procentu apmērā, bet
otrus 50 procentus sedz pašvaldība.
Tā kā 50 procentu apmērā pilsētas
pensionāriem tiek kompensēti ne
vairāk kā 16 braucieni mēnesī,
pašvaldība mēnesī ieskaita četrus
latus, bet otrus četrus kontā jāno
drošina pašam pensionāram.
Būtiski, ka pašvaldība veic iemaksas pēc faktiskā braucienu
skaita, tas ir, 25 santīmi kartes
kontā tiek ieskaitīti pēc katra
veiktā brauciena. Ja mēneša laikā
ar sabiedrisko transportu braukts
mazāk par 16 reizēm, neizmantotie
braucieni nepārceļas – nākamajā mēnesī ar atlaidi atkal varēs
veikt ne vairāk kā 16 braucienus,
savukārt, ja mēneša laikā pensio-

nārs ar pilsētas autobusu braucis
biežāk, par katru nākamo braucienu jāmaksā pilna biļetes cena.
Norēķiniem var izmantot arī šo
pašu karti, ja vien tajā nodrošināta
braucienam nepieciešamā naudas
summa.
Līdz šim brīdim elektronisko
iedzīvotāja karti jau noformējuši
1925 Jelgavas pensionāri un politiski represētās personas.
Sociālo lietu pārvalde atgādina,
ka pensionāriem, kas vecāki par
75 gadiem, tiek saglabāta iespēja no
1. maija līdz 1. oktobrim iegādāties
autobusa mēnešbiļeti ar 50 procentu atlaidi, tas ir, par 10 latiem.
Otru pusi no pilnas mēnešbiļetes
cenas sedz pašvaldība. Braukšanas apliecību mēnešbiļetes iegādei
pensionāri var saņemt Sociālo lietu
pārvaldē, un mēnešbiļetes iegādei
elektroniskā iedzīvotāja karte nav
jāformē.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekts «Atbalsta pasākumu komplekss
izglītojamo mācību, darba un sadzīves
prasmju apguves veicināšanai»
2011. gada 14. novembrī Jelgavas pilsētas
pieaugušo izglītības iestāde «Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrs» (ZRKAC) parakstīja
vienošanos Nr.2011/0033/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/
VIAA/043 par Eiropas Sociālā fonda projekta «Atbalsta pasākumu komplekss izglītojamo mācību,
darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai»
īstenošanu.
Projekta mērķis – sniegt atbalstu 290 skolēniem
ar speciālajām vajadzībām un funkcionāliem
traucējumiem, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas
izglītības apguvei un veicinātu sociālās atstumtības riska grupu iekļaušanos izglītības sistēmā.
Projekts tiek īstenots laika posmā no 2012. gada
1. janvāra līdz 2013. gada 28. jūnijam.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir LVL
120 291,00, un tās finansētas no Eiropas Sociālā
fonda finansējuma.
Projekta sadarbības partneri: pašvaldības iestāde «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde», biedrība

«Vecāki Jelgavai».
Projekta gaitā 2012./2013. mācību gadā trīs projekta dalībskolās – Jelgavas 2. internātpamatskolā,
Jelgavas 2. pamatskolā un Lielplatones internātpamatskolā – tika īstenotas šādas aktivitātes:
1. Lai sniegtu skolēniem papildu atbalstu gan
mācību laikā, gan ārpus stundu aktivitātēs, skolās
tika ieviests skolotāja palīga amats. Jelgavas 2.
pamatskolā strādāja divi skolotāja palīgi, Jelgavas
2. internātpamatskolā – astoņi, Lielplatones internātpamatskolā – trīs skolotāja palīgi;
2. Mācību gada sākumā katrā skolā tika izstrādāta
un mācību gada laikā īstenota Sociālo un sadzīves
prasmju apguves programma 1. – 6. klašu skolēniem. Šīs programmas mērķis ir sekmēt skolēnu
sociālo un sadzīves prasmju attīstību, kā arī
gatavību tās izmantot dažādās sadzīves situācijās,
pilnveidot savstarpējās saskarsmes prasmes,
kā arī veicināt skolēnu personības izaugsmi.
Lai sasniegtu mērķus, skolēniem tika organizēti
praktiskas ievirzes pasākumi – mācību ekskursijas, kultūrizglītojoši pasākumi, interešu izglītības
nodarbību cikli. Projekta ietvaros skolēni apmeklēja
teātra un kino izrādes, iepazina ievērojamas un
interesantas vietas tuvākajā apkārtnē;

3. 7. – 9. klašu skolēniem un Lielplatones
internātpamatskolas arodklašu skolēniem tika
organizēti pasākumi, lai pilnveidotu profesijas
iegūšanai un karjeras plānošanai nepieciešamās
prasmes, sniegtu zināšanas par darba tirgu,
izglītības ieguves iespējām, tādējādi sagatavojot
viņus darba dzīvei. Lai nodrošinātu šo mērķu
sasniegšanu, skolās strādāja karjeras izglītības
pedagogi un darbs tika veikts saskaņā ar skolas
izstrādāto karjeras izglītības programmu. Projekta
laikā skolēni iepazina Jelgavas pilsētas uzņēmumus,
piemēram, «Evopipes», «Latvijas keramika»,
veikalu «K-Rauta», modes namu «Tēma», viesojās
lauku saimniecībās un iepazina to darbību, kā arī
apmeklēja profesionālās izglītības iestādes un
uzzināja par iespējām apgūt profesiju;
4. Tika izstrādāts interaktīvs, elektronisks mācību
atbalsta palīglīdzeklis 1. – 4. klašu izglītojamajiem
ar psihiskās attīstības aizturi, grūtībām mācīties un
garīgās attīstības traucējumiem un nodrošināta 80
izglītojamo papildu apmācība mācību priekšmetos.
Interaktīvo mācību atbalsta palīglīdzekli pozitīvi
novērtējuši gan projekta dalībskolu, gan citu
skolu pedagogi, kas strādā ar bērniem, kuriem
ir mācību grūtības. Šo palīglīdzekli skolas var
saņemt, piesakoties ZRKAC;
5. 2013. gada 21. maijā ZRKAC organizēja projekta
noslēguma konferenci. Konferencē projekta
dalībskolas dalījās pieredzē par paveikto darbu
un gūto pieredzi.
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Jelgavas novada Pašvaldības
policija izsludina konkursu uz
kārtībnieka amatu (2 amata
vietas).
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām
prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem var
iegūt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā
www.jelgavasnovads.lv un pie Jelgavas novada pašvaldības personāla speciālista 306.
kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā, darba laikā,
iepriekš sazinoties pa tālruni 63012256. Pieteikšanās termiņš – 2013. gada 21. jūnijs.
Jelgavas 5. vidusskola 2013./2014.
mācību gadā uzņem skolēnus
7. un 10. klasēs, kā arī brīvajās vietās visās
pārējās klašu grupās.
7. klašu skolēniem esošajai pamatizglītības programmai tiek piedāvātas papildu
izglītības programmas:
1. Programmēšanas pamati un robototehnika;
2. Biznesa pamati (teorijas un praktisko
nodarbību cikls skolēnu mācību uzņēmumu
izveidei);
3. Vācu vai angļu valoda papildus stundām
pamatprogrammā.
10. klašu skolēniem skola piedāvā divas
vidējās izglītības programmas:
1. Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
(mazākumtautību) programmu ar iespēju
apgūt tehnisko grafiku vai programmēšanas
pamatus;
2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojoša virziena mazākumtautību programmu
ar iespēju apgūt vācu valodu vai ģeogrāfiju.
Uzņemšana 10. klasē un pārējās klasēs
– sākot no 2013. gada 13. jūnija katru
darba dienu no plkst.9 skolas kancelejā.
Informācija – www.5vsk.jelgava.lv vai pa
tālruni 63026073.
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola
(Skolotāju ielā 8, tālrunis 63021897)
uzņem skolēnus bez vecuma ierobežojuma
2013./ 2014. m.g. šādās programmās:
• Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas
programma (1. – 7. klasei);
• Pamatizglītības programma (1. – 9. klasei);
• Pamatizglītības profesionāli orientētā pedagoģiskās korekcijas programma (8. – 9. klasei)
sadarbībā ar Jelgavas Tehnikumu;
• Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (1.
– 9. klasei);
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena programma (10. – 12. klasei);
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā
virziena mazākumtautību programma (10.
– 12. klasei).
Iespējams mācīties no plkst.9 līdz 20.40 sev izdevīgā laikā klātienē vai neklātienē, arī sestdienās.
Skolēniem, kuri nevar regulāri apmeklēt stundas,
piedāvājam iegūt pamatskolas vai vidējo izglītību
tālmācībā vai eksternātā. Piedāvājam mācīties
arī pēc individuāla plāna.
Skolā darbojas māmiņu istaba, kur stundu laikā
var atstāt mazuli auklītes uzraudzībā, strādā
psihologs un sociālais pedagogs. Skolā darbojas
interešu izglītības pulciņi.
Dokumentus pieņem darba dienās no plkst.9 līdz
17 skolas kancelejā.
Uzņemšana skolā – 17. – 20. jūnijā no plkst.10
līdz 14 un no plkst.16 līdz 18.
Iegūt sīkāku informāciju par skolu un pieteikties
mācībām skolā var Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskolas mājas lapā: www.jvmv.lv.

Jelgavas 1. internātpamatskola
turpina uzņemt audzēkņus 1. – 9. klasē
• Speciālās pamatizglītības programmā
izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem: izglītības programmas kods 21015311
(uzņemšana ar Valsts pedagoģiski-medicīniskās komisijas atzinumu);
• Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem: izglītības
programmas kods 21015611 (uzņemšana ar
Valsts pedagoģiski-medicīniskās komisijas
atzinumu 5. – 9. kl., ar Pilsētas pedagoģiskimedicīniskās komisijas atzinumu 1. – 4. kl.);
• Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām: izglītības
programmas kods 21015411 (uzņemšana ar
Valsts pedagoģiski-medicīniskās komisijas
atzinumu).
Pieteikšanās Valsts pedagoģiski-medicīniskās
komisijai – pa tālruni 67212227.
Pieteikšanās Pilsētas pedagoģiski-medicīniskās
komisijai – pa tālruni 63012464.
Skolas kancelejas tālrunis 63029514.
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No šī gada Jelgavā iedibināta tradīcija godināt amata meistarus, un, tāpat
kā šogad, arī turpmāk plānots, ka šis pasākums notiks Pilsētas svētku laikā.
Šo tradīciju aizsāka Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZRKAC)
sadarbībā ar Latvijas Amatniecības kameru. Kā atskaites punkts izraudzīts
kameras piešķirtais amata meistara diploms, jo, kā norāda kameras prezidents
Vilnis Kazāks, tas ir kā augstākā profesijas pakāpe. «Šis diploms apliecina, ka
cilvēks labāk pārzina savu amatu, labāk strādā gan ar rokām, gan galvu. Prasības,
kas jāizpilda, lai kļūtu par meistaru, ir kameras iekšējais profesijas standarts, kas
mainās un tiek papildināts,» uzsver V.Kazāks, piebilstot, ka būt amatniekam ir
misija, jo šie cilvēki strādā gan ar rokām, gan ar sirdi un galvu.
Dalību pirmajam pasākumam bija pieteicis 31 amata meistars, tomēr amata
meistari aicināti atsaukties visa gada garumā. To var izdarīt pa e-pastu: liga.
mikelsone@zrkac.jelgava.lv, pa tālruni 63012155, 63012169 vai personīgi ZRKAC
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļā.
Katram amata meistaram ir savs stāsts – «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā iepazīties
ar dažiem no tiem.

«Iespēja tiem, kas nav
mācījušies skolā»

tēma

Ceturtdiena, 2013. gada 13. jūnijs

«Būtu laimīga, ja tāds
diploms man būtu tolaik»
Vija Dišlere, dāmu drēbnieka
amata meistare un mašīnizšuvēja
amata meistare:
«Ar laiku amati izzūd, un mašīn
izšuvēja amats ir viens no tiem, kas
drīzumā varētu pazust. 80. – 90. gados
mašīnizšūšana bija plaši izplatīta visā
valstī, bet tad sākās juku laiki, pirkt
diegus un mašīnas bija dārgi. Arī
mode mainās: panesās «humpalas», un
cilvēki izšūtās blūzēs un kleitās vairs
nestaigā. Izšūti elementi joprojām tiek
izmantoti, bet šobrīd modē ir pērļošana
un filcēšana.
Es LLU Izglītības un mājturības
institūtā topošajiem mājturības
skolotājiem pasniedzu metodiku.
Agrāk pasniedzu arī izvēles kursu
mašīnizšūšanā, bet tagad dominē
stikla un zīda apgleznošana – tas ir
vieglāk, arī rezultāts ir ātrāks. Ja man
būtu kameras diploms tolaik, kad
man bija pa 40 kursantiem grupā, es
būtu laimīga, bet tad nebija kur tādus

papīrus dabūt. Šūšana un izšūšana man
ir sirdslieta, ar ko nodarbojos jau vairāk
nekā 20 gadus, 13 gadus arī kultūras
namā mācīju šūt un izšūt citiem.

Amatniecības kameras diploms man
deva to, ka es varēju mācīt universitātē
mājturības skolotājus, jo pēc profesijas
esmu pedagogs, pabeidzu fizmatus.»

«Vienubrīd diploms tika pielīdzināts
augstākajai pedagoģiskajai»

Vitolds Untāls, krāšņu podnieka
amata meistars:
«Papīrs vienmēr ir vajadzīgs, jebkurā
darbā, jo parāda cilvēka kvalifikāciju.
Pēc izglītības esmu inženieris mehāniķis, bet krāšņu mūrnieka amatu
man ierādīja sievastēvs. Brīdī, kad ar
darbiem kļuva grūti, nolēmu pievērsties
krāšņu mūrēšanai. Amatniecības kamerā bija iespēja dabūt diplomu tādiem kā
es, kas amatu nebija mācījušies skolā.
Klienti dokumentus gan prasa reti, jo

meistaru, kas labo un mūrē Ulmaņlaika
krāsnis, ir maz. Tā ir šaura niša, tomēr
nedomāju, ka darbs varētu aptrūkties
– vēsturiskās mājās cilvēki arvien biežāk
izlemj saglabāt vecās krāsnis, atjaunot
tās. Man vienas krāsns pārbūve prasa
apmēram mēnesi, un pārsvarā nākas
strādāt privātmājās. Mēs, mazie amatnieki, muižām klāt netiekam – tur ir
konkurss, un tādos objektos to krāšņu ir
vairāk, bet, ja man viena krāsns paņem
mēnesi, kas tik ilgi gaidīs?»

«Bieži vien cilvēki nevar
atļauties meistara darbu»

Smaida Bāliņa, maiznieka amata
meistare:
«Tolaik, kad ieguvu maiznieka meistares
diplomu, strādāju «Jelgavas maizniekā»
– man ir augstākā inženiera tehnologa
izglītība, un šo diplomu būtībā man
nevajadzēja. Bet tas bija laiks, kad tika
atjaunota Latvijas Maiznieku biedrība, un
šim diplomam, kas ceļ godā senču amatu,
bija vairāk patriotiska nozīme.
Pati šo diplomu praktiski pielietojusi
neesmu, bet zinu, ka puiši, kuri aizbraukuši uz Angliju vai Īriju, var dabūt
darbu, jo tur šo diplomu saprot – tur tas
kotējas. Nevajag slaucīt, griezt un tīrīt,
var uzreiz mīcīt. Tagad vadu kafejnīcu un
maizi cepu tikai tik, cik vajag pie zupas.
Reizēm, ja darbinieki saslimst, cepu arī

smalkmaizītes. Amata meistara diplomu
vajag tad, ja meistars strādā mazajā vai
vidējā uzņēmumā, jo lielražotnēs jau ir
konveijers – tur viss tiek darīts pēc citām
tehnoloģijām, no pusfabrikātiem. Diemžēl
izskatās, ka nākotnē Latvijā mazie un
vidējie uzņēmumi izzudīs, jo pie mums
neciena roku darbu un uzskata, ka tas
maksā tikpat, cik stāvot pie konveijera.
Piemēram, ja lielveikalā bulciņa maksā 20
santīmus, tad kafejnīcā tai būtu jāmaksā
vismaz trīsreiz dārgāk, lai gan pasaulē
cenas atšķiras pat līdz piecām reizēm. Bet
pie mums taču neviens negribēs kafejnīcā
maksāt par bulciņu tos 60 santīmus! Rīgā
šur tur ir nopērkami cepumi, roku darbs,
par 30 latiem kilogramā, bet cilvēki nevar
atļauties nopirkt to meistara darbu.»

Sarmīte Tauriņa, ādas priekšmetu
izgatavotāja amata meistare:
«Man Latvijas Amatniecības kameras
diploms nav papīrs, kas apliecina pašmācības ceļā apgūtas prasmes. Esmu beigusi
Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolu, tagadējo Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu,
Ādas plastikas nodaļu un visu mūžu esmu
darījusi tikai to – citu neko neprotu. Diploms man bija vajadzīgs tāpēc, ka izglītības
sistēmas reformu rezultātā ar bērniem un
skolēniem strādāt drīkstēja tikai ar augstāko pedagoģisko izglītību, un bija brīdis,
kad šis kameras meistara diploms tika
pielīdzināts augstākajai pedagoģiskajai
izglītībai. Man tā bija nepieciešamība, lai
varētu turpināt strādāt interešu izglītībā
– jau 16 gadus strādāju «Jundā» –, un
no tā bija atkarīgs arī atalgojums. Vēlāk
iestājos un esmu jau pabeigusi Daugavpils
universitāti, lai iegūtu augstāko pedago- man problēmas nesagādāja. Tagad gan sienas – es to uztveru kā pagodinājumu.
ģisko izglītību, bet tobrīd meistara diploms diploms, gan pašvaldības un kameras Mans moto ir darba kvalitāte, ko ievēroju
man bija laba alternatīva. Tā iegūšana pasniegtā godaplāksne stāv «Jundā» pie arī darbā ar jaunajiem.»

Latvijas Amatniecības kameras
amata meistari Jelgavā, kuri
piedalījās pirmajā Jelgavas Amata
meistaru godināšanas pasākumā
2013. gada maijā
1. Mārtiņš Karols – juveliera amata meistars
2. Juris Zēbergs – fotogrāfa amata meistars
3. Vitolds Untāls – krāšņu podnieka amata meistars
4. Ināra Zutere – friziera amata meistare
5. Jeļena Koļesņikova – friziera amata meistare
6. Olga Panfjorova – friziera amata meistare
7. Ieva Ģērmane – florista amata meistare
8. Ligita Danenberga – florista amata meistare
9. Anita Rubene – florista amata meistare
10. Māra Skujāne – florista amata meistare
11. Smaida Bāliņa – maiznieka amata meistare
12. Arta Veismane – friziera amata meistare
13. Vilnis Kazāks – mēbeļu galdnieks
14. Daina Pettere – keramiķa amata meistare
15. Anatolijs Bolgovs – friziera amata meistars
16. Inese Līce – dāmu drēbnieka amata meistare
17. Aina Tāluma – pavāra amata meistare
18. Ligita Ziemele – pavāra amata meistare
19. Gunta Briede – pavāra amata meistare
20. Inese Bedeice – pavāra amata meistare
21. Vija Dišlere – dāmu drēbnieka amata meistare;
mašīnizšuvēja amata meistare
22. Solveiga Osipova – dāmu drēbnieka amata meistare
23. Gaļina Šteinburga – mašīnizšuvēja amata meistare
24. Tamāra Jevsjukova – dāmu drēbnieka amata meistare
25. Ruta Ozolinkevica – dāmu drēbnieka amata meistare
26. Sarmīte Tauriņa – ādas priekšmetu izgatavotāja
amata meistare
27. Ilona Brizga – keramiķa amata meistare
28. Ilze Ungure – apgleznotāja amata meistare
29. Laima Tokareva – dāmu drēbnieka amata meistare
30. Iveta Geidāne – audēja amata meistare
31. Dzintra Saltuma – dāmu drēbnieka amata meistare

«Mājas kārtībā ar zeltu un
sudrabu strādāt nevarēja»

Mārtiņš Karols, juveliera amata
meistars:
«Latvijā jau juvelierus atsevišķi nemāca.
Es pabeidzu lietišķajos Koktēlniecības
nodaļu un ieguvu koka un metāla daiļamata
meistara profesiju, bet vēlāk sāku strādāt
mājās ar metālu un dzintaru. Astoņdesmito
gadu beigās man radās izdevība aizbraukt
pie radiem uz Kanādu. Trīsarpus gadus
tādos pārbraucienos strādāju tur par
juvelieri. Kad atgriezos Latvijā, tas bija
1992. gada beigās, vajadzēja domāt, ko
darīt, bet tolaik par juvelieri oficiāli nebija
tik vienkārši strādāt. Vara vēl pēc padomijas
inerces uzskatīja, ka mājas kārtībā ar zeltu

un sudrabu strādāt nedrīkst. Latvijas
Amatniecības kamerai un tās prezidentam
Vilnim Kazākam izdevās šo jautājumu
atrisināt un panākt, ka ar kameras izdotu
diplomu to drīkst. Par to viņam joprojām
esmu pateicīgs. Pretējā gadījumā atliktu
strādāt nelegāli. Šodien diploma praktisko
pusi neizjūtu, bet tas ir nepieciešams, ja
vēlas piedalīties amatnieku apmaiņas
programmās. Būtībā jau amatnieks pats
par savu kvalifikāciju atbild ar darba
kvalitāti.»
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica,
foto Ivars Veiliņš

Ceturtdiena, 2013. gada 13. jūnijs

Prestižā turnīrā 4. vieta

Lakrosa komanda «Mītava» starptautiskajā 9. Austrijas atklātajā lakrosa čempionātā izcīnījusi 4. vietu 12 komandu
konkurencē. Cīņā par bronzas medaļām
jelgavnieki ar 3:10 piekāpās «Tricksters
Lacrosse». Pavisam tika aizvadītas septiņas spēles un kopvērtējumā par vietu apsteigti lielākie konkurenti vietējā mērogā –
vairākkārtējie Latvijas čempioni no Saldus
novada «Druva Dynamite». Jāpiebilst, ka
vienā no spēlēm mūsu spēlētājs Rihards
Ošs pēc pretinieku grūdiena mugurā
guva ļoti
smagu traumu – viņam
konstatētas
divas lauztas
ribas.

Kristens Krīgers uzvar

Eiropas čempionāta
BMX riteņbraukšanā
devītajā posmā, kas
notika Mežaparka trasē Rīgā, junioru grupā
uzvaru izcīnīja jelgavnieks Kristens Krīgers.
Kristenam tā ir pirmā
uzvara kādā no šī gada
Eiropas čempionāta
posmiem. Līdz šim viņam bija izdevies
izcīnīt otro vietu piektajā posmā un trešo
vietu sestajā posmā. Abi šie panākumi gūti
Vācijā. Pavisam čempionātā ir 12 posmi.
Fināls notiks jūlijā Beļģijā. Jāpiebilst, ka
elites grupā kopvērtējumā jau priekšlaicīgi
uzvaru nodrošināja olimpiskais čempions
Māris Štrombergs.

sports
Uzvar ar «raķeti»

Jelgavas komanda uzvarējusi Latvijas
čempionātā Micro klasē, burājot Usmas
ūdeņos ar jahtu «Razzo», kas itāliešu valodā nozīmējot «raķete». Komandā ir Alfs
Pampe, Māris Pošeika un Ņikita Lakstīgala,
un viņi ir pazīstami kopš skolas laikiem, jo
visi absolvējuši Jelgavas 1. ģimnāziju. Komandas treneris ir Alfa tēvs Aigars Pampe,
kurš arī sāka nodarboties ar burāšanu un
pēc tam to «pielipināja» dēlam – Alfs burā
no 2000. gada. Jāpiebilst, ka šī komanda
ir Usmas Jahtkluba
biedri. Šogad Latvijas
Micro klases čempionātā piedalījās 17
komandas – sešas
no Krievijas, 11 no
Latvijas.

www.jelgavasvestnesis.lv
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LJO piedalās 102 dalībnieki

13. – 15. jūnijā notiek Latvijas Jaunatnes olimpiāde, kurā Jelgavu pārstāv 102
sportisti: airēšanā – 4 (Jūrmalā), boksā
– 10 (Liepājā), cīņā – 6 (Liepājā), džudo – 7
(Ventspilī), futbolā zēniem – 14 (Ventspilī),
peldēšanā – 13 (Liepājā), regbijā zēniem
– 10 (Ventspilī), BMX riteņbraukšanā – 5
(Ventspilī), smaiļošanā un kanoe airēšanā
– 17 (Brocēnos), tenisā – 1 (Liepājā), triatlonā
– 2 (Ventspilī), vieglatlētikā – 13 (Ventspilī),
mākslas vingrošanā – 1 (Liepājā). Jāpiebilst,
ka Vadims Cvetkovs startēs divos sporta
veidos – džudo un futbolā. Delegācijas
sastāvā ir arī 26 treneri. Diemžēl olimpiādes
finālam nekvalificējās ne puišu, ne meiteņu
basketbola komanda. Ar dalībnieku vārdiem
var iepazīties portāla www.jelgavasvestnesis.
lv sadaļā «Sports».

«Tas ir mūsu līmenis – esam mazliet
augstāk par «Mettu» un «Ilūksti»»
 Krišs Upenieks

Meklē darbu
Bilancspējīga grāmatvede. Tālrunis 20193049.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās
un mūsdienu mīkstās mēbeles. Tālrunis
63027358, 29659962.
Meklēju darbu veca, slima cilvēka aprūpē. Vēlams zvanīt pēc plkst.19. Tālrunis 20556929.
Celtnieks. Mūrēju krāsnis, kamīnus, plītis,
siltummūrus, dārza kamīnus. Tālrunis
28893830.
Celtnieks. Mūrēju, tīru skursteņus, plītis,
mūrīšus. Tālrunis 27478204.
Sieviete (30) meklē apkopējas vai pārdevējas darbu darbadienu vakaros vai brīvdienās. Tālrunis 29514182.

Piedāvā darbu
Kokapstrādes uzņēmums SIA «LMD KOKS»
piedāvā darbu lentzāģa operatoriem(-ēm)
un palīgstrādniekiem(-cēm); strādniekiem(-cēm) cehā. Tālrunis 29482548.
SIA «ALVIMA» aicina darbā autovadītājus(-as)
ar B, C1 kategoriju. Tālrunis 29644804.
SIA «NYBO DOBELE» meklē kvalificētas(-us)
šuvējas(-us) un šuvējas(-us) bez pieredzes
darbam Jelgavā. Pieteikties, zvanot pa
tālruni 28337659.

komandu. E.Fjodorovs ziemā bija labs, bet
viņš nav pamatsastāvā – pieteikt viņu varētu, lai kāds ir uz soliņa. Galvenajā komandā
viņus nepiesakām, jo tad atkal būs limits 1. Pārdod
līgas komandai un tur nebūs kas spēlē.
Divstāvu māju. Cena runājama. T.63023280

FK «Jelgava» valdes sēdē šonedēļ pieņemti vairāki svarīgi
lēmumi: turpmāk valdes priekšsēdētāja pienākumus pildīs CBS
«Igate» vadītājs Māris Peilāns,
kurš amatā nomainīs Aināru
Tamisāru, bet par pilntiesīgu
kluba virslīgas komandas galveno treneri apstiprināts Sergejs
Golubevs, jo vēl pirms sezonas
ieceltais Jānis Dreimanis veselības problēmu dēļ vairs nevarēs veikt trenera pienākumus.
Tikko noslēdzies arī pirmais
aplis virslīgā, pēc kura mūsējie
ieņem 8. vietu desmit komandu
konkurencē.
«Ja kopumā jāvērtē pirmais aplis, tad,
jāatzīst, varējām nospēlēt labāk. Bija
jāizcīna vismaz septiņi punkti, attiecīgi
arī tiešajiem konkurentiem būtu mazliet
mazāk. Veiksmes pietrūka tikai spēlē pret
«Ilūksti», bet kopumā tas ir mūsu līmenis,»
tā S.Golubevs, solot otrajā aplī līdzjutējiem
sagādāt pozitīvas emocijas. Viņš aicina visus
aktīvi atbalstīt komandu jau sestdien, 15.
jūnijā, kad Jelgavā viesosies šīs sezonas
Latvijas kausa īpašnieki FK «Ventspils».
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Kur varam pielikt?
It kā, ja paskatāmies statistikā, bumbas
kontrole ir labā līmenī, arī piespēļu precizitāte ir normāla. Aizsardzībā noteikti
ir jāpieliek, tur nav stabilitātes, ja laižam
iekšā tik daudz vārtu. Arī pussargiem jābūt
aktīvākiem.
Ko komandai cenšaties iestāstīt,
kā vēlaties, lai futbolisti spēlē?
Mēģinām spēlēt ātru, agresīvu futbolu.
Saku, ka jāspēlē vēl agresīvāk. Gribu, lai,
zaudējot bumbu pretinieku laukuma pusē,
uzreiz mēģinām to atgūt – iepriekš tā neesam spēlējuši. Ziemā pārbaudes spēlēs tas
sanāca, bet sezonā – ne visai.

FK «Jelgava» komandas galvenais treneris Sergejs Golubevs ir pateicīgs līdzjutējiem par atbalstu, lai gan komandas rezultāti šosezon nav pārliecinoši. Par
Uz kuriem spēlētājiem liekat
to, ka jelgavniekiem tīk futbols, liecina arī tas, ka atšķirībā no citām sporta lielākās cerības?
Foto: Ivars Veiliņš
spēlēm futbols spēj pulcēt kuplu skaitu līdzjutēju.
Spēli veidojam caur Vadimu Žuļevu un
Labi, ja mēs būtu iekrājuši kādus astoņus spēlētājiem. Nav leģionāru, tas gan arī nav Romanu Bespalovu. Vienā spēlē kā līderis
deviņus punktus.
pats svarīgākais. Visvairāk pietrūkst izteik- izskatījās M.Grigarāvičs. Tāpat arī Dmitrijs
ta uzbrucēja – Maksims Daņilovs spēlē uz Šiļuks – viņš ir traumēts, bet ļoti grib spēlēt.
Kā spēlētāji reaģēja uz A.Tamisāra komandu, nav kas sit iekšā. Būtu blakus Prasa, lai ārsts kaut ko izdara. Raksturs
paziņojumu par naudas problēmām? Oļegs Malašenoks vai Vladislavs Kozlovs, viņam ir ļoti spēcīgs.
Tas neietekmēja sniegumu, cīņas- kā bija iepriekš, noteikti būtu iesituši vaiKādas ir cerības, mērķi turpisparu?
rāk. Vidējā līmeņa komandas arī ir kļuvušas
nājumam?
Finansiālas problēmas ir, bet mēs nekādu spēcīgākas.
Iespējas ir pret jebkuru komandu. Galzeltu futbolistiem nesolām. Varu pateikt, ka
parādā nevienam neesam un šajā ziņā viss
Kuras pozīcijas uztrauc visvai- venais ir apspēlēt sava līmeņa komandas,
ir kārtībā. Diemžēl nejūtam to ieinteresētī- rāk? Piemēram, aizsardzībā mums tad būs pārliecība, ka varam vairāk. Arī
bu šeit redzēt augstākā līmeņa futbolu. Arī ir pieci spēlētāji. Mārcis Ošs ir līderiem jāmēģina iekost. Kolektīvs mums
laukuma kvalitāte ir ļoti slikta. Domāju, vēl izkritis, kāds cits savāks kartiņas, ir labs, visi strādājam kopā un vēlamies
uzvarēt katrā spēlē.
divas trīs nedēļas bumba lēkās, nevis ripos. un nebūs ko laist laukumā?
Paziņojums arī nebija tas labākais variants,
Treniņos komandai šobrīd ir pievienojies
Vai jūtat līdzjutēju atbalstu?
bet ar «Skonto» nospēlējām labi, un cīņas- U-21 izlases spēlētājs jelgavnieks Igors Baspars bija uz visiem 200 procentiem. Tā rinovs – skatīsimies, varbūt viņš būs labs Pērn FK «Jelgava» bija apmeklējau ir, ka nav naudas, nav futbola – mums palīgs, jo pie mums spēlēja arī pērn. Pāvels tākā komanda virslīgā!
Skatītāji mums ir ļoti svarīgi. Citām kotā gandrīz ir, bet domāju, ka viss būs labi. Hohlovs ir atnācis no Ventspils patrenēties,
Esam godīgs klubs, solījumus izpildīsim.
varbūt arī kādu leģionāru pārbaudīsim. Bija mandām nav līdzjutēju, ja neskaita dažus
desmitus cilvēku. Daudzi puiši ir spēlējuši
arī francūži, bet tie ir prom.
tādās komandās, bet šeit viņi jūt līdzjutējus
Pirmā sezona galvenā trenera
amatā. Vai bijāt tam gatavs?
Varbūt kāds no otrās komandas? – skrien ātrāk, ir kas dzen uz priekšu. VienīTas bija grūti. Pirmais mēnesis bija
Edgars Fjodorovs, Normunds Kaļķis, go uzvaru izcīnīt ļoti palīdzēja arī līdzjutēju
smags. Ja godīgi, tad nebiju tam gatavs, jo Vitālijs Abramovs trenējas ar galveno atbalsts.
gatavojos strādāt kā otrais treneris. Biju
apmierināts, ka izvēlēts tika J.Dreimanis.
Ar viņu visu jau bijām izrunājuši, bet apstākļu sakritības dēļ nācās pārņemt vadību.
Ne visi treneri grib katru dienu braukt uz
Jelgavu, jo atļauties īrēt dzīvokli trenerim
mēs nevaram. Es šeit jūtos labi un esmu
gatavs turpināt iesākto.

Kā vērtējat pirmajā aplī izcīnītos piecus punktus un 8. vietu
turnīra tabulā?
Ar parādīto sniegumu neesmu īpaši
apmierināts – pieci punkti ir par maz.
Ļoti svarīgi bija uzvarēt «Ilūksti» – būtu
uzvarējuši, varētu justies drošāk un pārliecinošāk. Bija grūtības ar sastāvu, daudz
savainojumu, slimības. Mārcis Ošs, kurš ir
pamatsastāva spēlētājs, izkrita no rotācijas.
Žēl, ka jauno infrastruktūras prasību dēļ
divas spēles nevarējām spēlēt mājas stadionā. Jāsaprot, ka lielākajai daļai virslīgas
komandu komplektācija ir citā līmenī.
Reti kuras komandas sastāvā nav izlašu
spēlētāju, bet mums diemžēl šogad tādu
nav, ja neskaita mūsu vienīgo leģionāru
Mindaugu Grigaraviču, kurš spēlē Lietuvas
U-21 izlasē. Līdzjutēji vēlas daudz, un tas
ir pareizi, bet mēs esam pusprofesionāla
komanda starp profesionāļiem. Domāju,
ka, piemēram, Rīgas «Daugavas» treneris
nesaņem zvanus no futbolistiem, ka viņi
darba dēļ kavēs pirmsspēles sapulci. Labi,
ka arī mums tādi ir tikai daži futbolisti,
nevis visa komanda. Tas ir mūsu līmenis
– esam mazliet augstāk par «Mettu» un
«Ilūksti». Otrajā aplī centīsimies savākt
septiņus astoņus punktus, un tad viss būs
Treniņprocesā problēmu nebija?
kārtībā. Noteikti jāņem punkti pret sava
Nē, šajā ziņā problēmu nebija, viss bija
līmeņa komandām.
skaidrs. Problēmas bija ar komplektāciju,
ar finansēm. Naudas nav, treneris mainās,
Kurās spēlēs vēl varējām aizķert puiši nebija pārliecināti par situāciju un nepunktus?
gribēja spēlēt pie mums. Tas ir saprotams,
Protams, vēl pret «Jūrmalu» varējām jo visi tiecas pēc lielākas stabilitātes.
pacīnīties vismaz par neizšķirtu, jo vārtus
ielaidām tikai pašās beigās. Labi spēlējām
Pagājušajā sezonā pirmajā aplī
arī Daugavpilī pret «Daugavu». Puiši iekrājāt desmit punktus. Šogad
parādīja raksturu, atspēlējās no 0:1, bija sastāva ziņā esat vājāki?
momenti. Pretiniekiem to nebija īpaši
Komplektācija varbūt šogad nav tik laba,
vairāk. Tur varējām noturēt neizšķirtu. īpaši tas attiecas uz sastāva dziļumu, soliņa

Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Mājīgu, remontētu 2istabu dzīvokli Valgundē. T.28610808.
Pārdodam lietotus ledusskapjus, elektroplītis
un krāsnis no Zviedrijas. LCD televizori jauni
un lietoti. Lēti. Ausekļa 4. Tel.29141057

Pērk
Ķieģeļu vasarnīcu 40 – 50 m². T.26112643
Kolekcionārs pērk porcelāna figūriņas,
vāzes, sienas šķīvjus. T.29954171
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam pie
klientiem. Cena pēc vienošanās. Asteru iela
7. T.29718434

Dažādi
Atjauno vannu emalju. T.20605520
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Pļauju zāli. T.26395804.
Pļauju zāli. T.25994203
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtības
Lai mātes mīla paliek dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt...
/I.Mežnora/
Lija, skumju brīdī esam kopā ar Tevi un
taviem tuviniekiem, māmiņu mūžībā
pavadot.
Īpašumu konversijas pārvaldes kolēģi
Šodien pa atmiņu taku
iet dvēsele basām kājām,
apstaigā mīļotās vietas,
sauc mežu atkal par mājām,
pļavā jāņzāles lasa,
pārtop pati par rasu.
/K.Apškrūma/
Mūsu ilggadēja kolēģe un draugs.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,
Intiņu mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas tipogrāfija» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
TAMĀRA TUPIČINA (dz. 1948. g.)
VIKTORS KARASIERS (dz. 1935. g.)
GUNTIS BRĒDIĶIS (dz. 1940. g.).
Izvadīšana 13.06. plkst.13 Bērzu kapsētā.
INTA SPUNDE (dz. 1947. g.).
Izvadīšana 14.06. plkst.13 no Zanderu
kapsētas Sēru nama.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

17. jūnijs, pirmdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Province».*
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 16.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1633.sērija.
9.25 «Aktrise Ragārēs». 3.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Sirdis ledū» (ar subt.). Drāma. 2009.g.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 13.sērija.
13.25 «Es – savai zemītei».*
13.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.10 «Bērnības zeme Sibīrija». Dokumentāla filma.
15.15 «Aculiecinieks». «Ceļš uz eiro. Lietuva» (ar subt.).*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Dabas grāmata».*
16.20  «Negantais Henrijs». Anim. seriāls. 21. un 22.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1633.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulk.).
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 21.sērija.
19.30 «Lauku sēta 2».*
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «100 g kultūras».*
23.45 «De facto».*
0.25 «Imanta – Babīte pietur...»*
1.00  «Smalkais stils». 21.sērija.
1.30 «Še, kur līgo priežu meži!» Koncerts.*

LTV7
6.05 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 1.sērija.*
6.35 «Dillī Dallī Perpendikula valstībā». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 11.sērija.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). 21.sērija.
10.40  «Hārtlenda 6». 17.sērija.
11.30 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 13.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā. 2007.g.*
15.45  «Hārtlenda 6». Seriāls. 18.(noslēguma) sērija.
16.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 14.sērija.
17.30 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ghetto games 2013».
19.45 «Caurspīdīgā elektronika». Dok. f.
20.00 «100 g kultūras».
20.30  «Aiz horizonta». Dok. f. 3.sērija.
21.25 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Melu pierādījums». ASV un Kanādas trilleris. 2006.g.
0.30  «Izmeklētāja Kinga». 5.sērija.
1.20 «SeMS piedāvā… Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4».*

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 12». 3.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Es tevi mīlu». Vācijas komēdija. 2003.g.
11.55 «Precamies!?! 2».*
12.55 «Galileo».*
13.30 «No 57. paralēles».*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Krievijas seriāls. 88.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 69.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 89.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 30.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Vajadzīga soliste». Rīgas kinostudijas muz. f. 1984.g.
22.50 «Televeikala skatlogs. Sadarbības partneri».
23.20 LNT ziņu Top 10.
0.10 «Trauma». ASV seriāls. 7.sērija.
1.00 «Pasaules neparastākās būtnes 3». 1.sērija.
1.55 «Labvakar, Latvija!»
2.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 19.sērija.
5.40 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 6.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
6.55 «Bakugani 4». Anim. ser. 10.sērija.
7.25 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 24.sērija.
8.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
9.00 «Īkstīši». Piedzīv. f. ģimenei.
10.50 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
11.30 «Māmiņu klubs».*
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 34. un 35.sērija.
13.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.00 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 191.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 653. un 654.sērija.
16.50 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 39. un 40.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 16.sērija.

19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 654.sērija.
21.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 7.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 259.sērija.
23.10 «Bagātnieku dakteris 3». ASV seriāls. 11.sērija.
0.10 «Nekā personīga».
1.10 «Ņujorkas karalis 2». Seriāls. 34. un 35.sērija.
2.00 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 6.sērija.

18. jūnijs, otrdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Province». Sava pūra locītājas.*
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 17.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1634.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Saldā indes garša». 5.sērija.
11.20 Starptautiskais folkloras festivāls Baltica 2012.*
12.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05 «Tunzivju audzētavas». Dok. f.
13.15  «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules» 2.sērija.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek!»*
15.00 «Eirobusiņš».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».
16.20  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 23. un 24.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1634.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 22.sērija.
19.30 «Lauku sēta 2».*
20.30 «Panorāma».
21.20 «Aculiecinieks».
21.35 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.25 «Pasaules telpa».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «100 g kultūras».*
23.45 «Laika dimensija».*
0.15 «Kopā» (ar subt.).*
0.30 «Imanta – Babīte pietur...»*
1.05  «Smalkais stils». 22.sērija.
1.35 «Pie Ventas ziedu laikā...» Vasaras saulgriežu
koncertuzvedums Kuldīgas pilsētas estrādē.*

LTV7
6.05 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 2.sērija.*
6.35 «Dillī Dallī Minku parkā». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 12.sērija.
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 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). 22.sērija.
10.40  «Hārtlenda 6». 18.(noslēguma) sērija.
11.30 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 14.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā. 2007.g.*
15.45 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 1.sērija.
16.25 «Spēles veselībai». Dok. f.
16.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 15.sērija.
17.30 «100 g kultūras».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 3.sērija.
20.00 «100 g kultūras».
20.35 «Autosporta programma nr.1».
21.05  «Zambezi». Dok. f. 2.sērija.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.
22.55 «SEB kalnu riteņu maratons».
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Tavs auto».
23.40  «Specvienība». Seriāls. 2.sērija.
0.35 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 2.sērija.
1.10 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
1.40 «SeMS piedāvā… Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 88.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Taras piecas personības». Seriāls. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dauntonas abatija». Seriāls. 5. un 6.sērija.
12.00 «Precamies!?! 2».*
12.55 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 84.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Krievijas seriāls. 89.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 70.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 90.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 31.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Tuksneša čuksti». Vācijas melodrāma.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 20.sērija.
0.10 «Trauma». ASV seriāls. 8.sērija.
1.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 84.sērija.
1.55 «Taras piecas personības». Seriāls. 2.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 20.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 3». 1.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
6.55 «Bakugani 4». Anim. ser. 11.sērija.
7.25 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 25.sērija.

tv programma
8.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
9.00 «Kolosālais suns». Piedzīv. f. ģimenei.
11.05 «Kobra 17». 7.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 36. un 37.sērija.
13.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.00 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 192.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 654. un 655.sērija.
16.50 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 41. un 42.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 17.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 655.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 22.sērija.
22.00 «Paralēlās dzīves». ASV seriāls. 3.sērija.
23.05 «Sazvērestība». ASV seriāls. 7.sērija.
0.05 «Čikāgas kodekss». ASV seriāls. 2.sērija.
1.00 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 36. un 37.sērija.
1.50 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 1.sērija.

19. jūnijs, trešdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Province».*
6.40 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser. 18.sērija.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1635.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Saldā indes garša». 6.sērija.
11.10 Starptautiskais folkloras festivāls Baltica 2012.*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.20 «Vertikāle».*
13.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.05 «Piezīmes uz albuma lapām».*
14.40 «Aculiecinieks»*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Lemuru iela». Dokumentāls seriāls. 14.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1635.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 23.sērija.
19.30 «Lauku sēta 2».*
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «100 g kultūras».*
23.45 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.15 «Bīstamā robeža 2». Seriāls. 3.sērija.
1.00  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 23.sērija.
1.30 «Latvija līgo Bauskā».*

LTV7
6.05 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 3.sērija.*
6.35 «Dillī Dallī Saules dārzā». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 13.sērija.
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Autosporta programma nr.1».*
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). 23.sērija.
10.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 1.sērija.
11.30 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 15.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā. 2007.g.*
15.45 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 2.sērija.
16.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 16.sērija.
17.30 «100 g kultūras».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Visas durvis vaļā. SeMS dokumentālie stāsti».
20.00 «100 g kultūras».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Ekstrēmās pilsētas». Dok. f. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Spots».*
23.25 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 84.sērija.
0.45 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 3.sērija.
1.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
1.50 «SeMS piedāvā… Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 89.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Taras piecas personības». Seriāls. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Tuksneša čuksti». Vācijas melodrāma.
11.55 «Intrigante 5». ASV seriāls. 20.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 85.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 90.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 71.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 91.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 32.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 1.sērija.
22.10 «Svešinieks tevī». Krimināltrilleris. 2007.g.
0.40 «Trauma». ASV seriāls. 9.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 13. jūnijs
1.30 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 85.sērija.
2.20 «Taras piecas personības». Seriāls. 3.sērija.
2.45 «Labvakar, Latvija!»

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 21.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 3». 2.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
6.55 «Bakugani 4». Anim. ser. 12.sērija.
7.25 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 26.sērija.
8.00 «Simpsoni 23». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
9.00 «Suns Hūberts, hercoga mantinieks». Ģim. f.
11.05 «Kāsla metode 3». 22.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 38. un 39.sērija.
13.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.00 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 193.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 655. un 656.sērija.
16.50 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 43. un 44.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 656.sērija.
21.00 «Radu būšana 6» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos». ASV seriāls. 5.sērija.
23.20 «Kinomānija».
23.50 «Terra Nova». ASV seriāls. 3.sērija.
0.40 «Ņujorkas karalis 2». Seriāls. 38. un 39.sērija.
1.35 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 2.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 193.sērija.

20. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Province». Dzīves sirds skola.*
6.40  «Luijs». Anim. ser. 65.sērija.
6.47 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1636.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Saldā indes garša». 7.(noslēguma) sērija.
11.10 «Province» (ar subt.).*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.30 «De facto» (ar subt.).*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laiks vīriem?»*
15.00 «Zebra».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Kas te? Es te!»*
16.05  «Luijs». Anim. ser. 78.sērija.
16.12  «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 5.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1636.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulk.).
18.30 «Četras istabas».
19.00  «Smalkais stils». Komēdijseriāls. 24.sērija.
19.30 «Lauku sēta 2».*
20.30 «Panorāma».
21.15  « Mazie noziegumi». Slepkavība ar noilgumu. Detekt.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «100 g kultūras».*
23.45 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 13. un 14.sērija.
1.15  «Smalkais stils». 24.sērija.
1.50 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
2.45 «Jāņi dzied Aizkrauklē».*

LTV7
6.05 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4.sērija.*
6.35 «Uzpasaka». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 14.sērija.
7.35 «Ražots Eiropā». «Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Ātruma cilts».*
9.45 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). 24.sērija.
10.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 2.sērija.
11.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 16.sērija.
12.25 «SEB kalnu riteņu maratons».*
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā. 2007.g.*
15.45 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 3.sērija.
16.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 17.sērija.
17.30 «100 g kultūras».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 4.sērija.
20.00 «100 g kultūras».
20.35 «Lidojuma plāns».
21.05  «Tā mēs dzīvojam». Dok. f.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Motociklisti».*
23.35 «Ghetto games 2013».*
23.50 «Makšķerē kopā ar Olti!»
0.20  «Zambezi». Dok. f. 2.sērija.
1.20 «Frančesko Vidusjūras ceļojums». Dok. f. 4.sērija.
1.55 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 90.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Taras piecas personības». Seriāls. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 E.Ričardsa. «Laiks piedot». Melodrāma. 2010.g.
11.55 «Precamies!?! 2».*
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 86.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 91.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 72.sērija.

17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 92.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 33.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
21.45 «Mentālists 4». ASV seriāls. 7.sērija.
22.45 «Supernatural 5». ASV seriāls. 12.sērija.
23.45 «Bīstamā zeme». ASV un DĀR krimināltrilleris. 1997.g.
1.35 «Galileo».
2.05 «Taras piecas personības». Seriāls. 4.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 22.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 3». 3.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
6.55 «Bakugani 4». Anim. ser. 13.sērija.
7.25 «Smurfi». Anim. ser. 1.sērija.
8.00 «Simpsoni 23». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
9.00 «Stāsts par ziloņiem». Piedzīv. komēdija.
11.05 «Radu būšana 6». 7.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 40. un 41.sērija.
13.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.00 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 194.sērija.
15.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
16.10 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 656.sērija.
16.50 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 45. un 46.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 19.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 657.sērija.
21.00 «Slepkavība 2». ASV seriāls. 13.sērija.
22.00 «Gladiators». Spraiga sižeta drāma. 2000.g.
1.20 «Ņujorkas karalis 2». Seriāls. 40. un 41.sērija.
2.05 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 3.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 194.sērija.

21. jūnijs, piektdiena
LTV1
6.05 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.10 «Province». Nacionālais sports.*
6.40  «Luijs». Anim. ser. 66.sērija.
6.47 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 5. un 6.sērija.
9.25 «Četras istabas».*
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Klēts». Folkloras programma.*
10.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.10  «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 29. un 30.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10  «Mazie noziegumi». Slepkavība ar noilgumu.
Detektīvseriāls.
14.55 «Klēts». Folkloras programma.*
15.10 «Klēts». Pēterdiena.*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Jāņtārpiņš». Animācijas filma.
16.00  «Luijs». Animācijas seriāls. 79.sērija.
16.07  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 6.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 5. un 6.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Blaumaņa Skroderdienu raibais mūžs» (ar subt.).*
19.30 «Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu». Dok. f. 4.sēr.
20.25 «Dziesmu svētku informatīvais klips».
20.30 «Panorāma».
21.20 «100.panta preses klubs».
22.15  «Midsomeras slepkavības 12» (ar subt.). 6.sērija.
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «Rīgas gambīts». Videofilma. 2.sērija.*
1.00 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».*

LTV7
6.05 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 5.sērija.*
6.35 «Re, kāds gadījums!» Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 15.sērija.
7.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Atpūta tev». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 3.sērija.
11.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». 17.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā. 2007.g.*
15.45 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 4.sērija.
16.35 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 18.sērija.
17.30 «100 g kultūras».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Vēju savaldītāji. Kilkādu salas». Dok. f. 1.sērija.
20.00 «Lielais cirks 9». 12.daļa.
21.00 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 7.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.
22.55 «Visas durvis vaļā. SeMS dokumentālie stāsti».*
23.25 «SEB kalnu riteņu maratons».*
23.30  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēr. f. 6.sērija.
0.20 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 45.sērija.
1.10 «Tavs auto».*
1.40 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā. 2007.g.*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 91.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Taras piecas personības». Seriāls. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 2013. gada 13. jūnijs
10.00 «Vasara Parīzē». Vācijas melodrāma. 2011.g.
11.55 «Precamies!?! 2». 10.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 87.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 92.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 73.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 93.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 34.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora raidījums.
23.00 «Speciālists». Spraiga sižeta trilleris. 1994.g.
1.10 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 87.sērija.
2.00 «Taras piecas personības». Seriāls. 5.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 23.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 3». 4.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
6.55 «Bakugani 4». Anim. ser. 14.sērija.
7.25 «Smurfi». Anim. ser. 2.sērija.
8.00 «Simpsoni 23». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
9.00 «Atpūta zaļumos». Ģim. f.
11.05 «Slepkavība 2». 13.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Ņujorkas karalis 2». ASV seriāls. 42. un 43.sērija.
13.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.00 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 195. un 196.sērija.
16.50 «Laimīgi kopā 5» (ar subt.). Seriāls. 47. un 48.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Komēdija. 1981.g.
22.20 «Eiropas ceļojums». ASV komēdija. 2004.g.
0.10 «Asiņainais sports». Spraiga sižeta filma. 1988.g.
1.55 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 195. un 196.sērija.

22. jūnijs, sestdiena
LTV1
6.05 «Ielas garumā».*
6.40 «Lemuru iela». Dok. ser. 14.sērija.
7.05 «Sveika, Robij!» 5.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 5.sērija.
8.25  «Luijs». Anim. ser. 84.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 27.sērija.
9.00  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 25. un 26.sērija.
9.25 «Velniņi». Anim. f.
9.55 «Jāņu nakts burvība».*
10.35 «Kas var būt labāks par šo?»
11.05 «Cilvēka bērns». Mākslas filma.
12.50 «Še, kur līgo priežu meži!» Koncerts.*
14.55 «100 g kultūras».*
16.00 «Nākotnes parks» (ar subt.).*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Visuma izpēte kopā ar Stīvenu Hokingu». Dok. f. 4.sērija.
17.40 «Dziesmu svētku informatīvais klips».
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». «Lielā iela Talsos». 2.daļa.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 Skroderdienas Silmačos. Nacionālā teātra izrāde.
1.00 Nakts ziņas.
1.10 «Blaumaņa Skroderdienu raibais mūžs» (ar subt.).*
2.10 «Lai top!» Pozitīvo emociju raidījums.*

LTV7
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase». Mikrofona dziesmas.*
7.35 «Avārijas brigāde. Bārda». Anim. f.
7.45 «Avārijas brigāde. Kinostudija».
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Pie rīta kafijas». «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 «Norvēģijas dabā». Dok. seriāls. 8.sērija.
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Visas durvis vaļā. SeMS dokumentālie stāsti».*
13.05 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 5. un 6.sērija.
14.40  «Ekstrēmās pilsētas». Dok. f. 2.sērija.
15.40  «Tā mēs dzīvojam». Dok. f.
16.40  «Dienasvidus Šanhajā». Piedz. kom. 2000.g.
18.40 «SEB kalnu riteņu maratons».*
18.45 «Spots».
19.15 «Ghetto games 2013».*
19.30 «Dabas formas». Dok. f. 4.sērija.
20.00 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 4.sērija.
20.30 «1000 jūdzes Indijā». 5. un 6.sērija.*
21.30  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēr. f. 7.sērija.
22.20  «Pusi dzīves». Drāma. 2009.g.
24.00 «Vīrieši ir labākās zāles 3». Seriāls. 7.sērija.
0.50 «Krasta apsardze». Seriāls. 9. un 10.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 92.sērija.
5.50 «Noderīgie draugi». 3.sērija.
6.15 «Viņpus 2». 26.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Trakie Tūņi bērnībā». Anim. ser. 32. un 33.sērija.
8.30 «Televeikala skatlogs. Sadarbības partneri».
9.00 «Māju sajūta».
9.55 «No 57. paralēles».
10.30 «Galileo».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 7.sērija.
12.10 «Herijas likums 2». 9.sērija.

TV programma

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

13.10 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 2.sērija.
14.10 «Hanibāla dārgumu meklētāji». Piedz. f. ģim. 2011.g.
16.05 «Vientuļiem cilvēkiem tiek piedāvāta kopmītne». 1983.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Negaidīts pavērsiens». Melodrāma. 2004.g.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Erkils Puaro 4». Seriāls. 2.sērija.
23.10 «Svīnijs Tods: Flītstrītas dēmoniskais bārddzinis». Trilleris.

«Vārds uzņēmējiem»
16. jūnijā – lielā izpārdošana
16. jūnijā no pulksten 10 līdz 14 ģimenes restorānā
«Hercogs» – lielā izpārdošana vasaras sieviešu
apģērbiem, apaviem un greznumlietām. Jauni un lietoti
sieviešu apģērbi, apavi, aksesuāri un rotaslietas.
Vairāk informācijas – pa tālruni 26456942.

TV3

«LPComputer.lv» mainīts darba laiks

5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 24.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 3». 5.sērija.
6.30 «Samsons un Neons». 17. – 19.sērija.
7.00 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 36.sērija.
7.15 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 14. un 15.sērija.
7.40 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 22.sērija.
8.10 «Bakugani 3». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
9.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 4.sērija.
9.20 «Misters Bīns». Seriāls. 4.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.35 «Kinomānija».
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.55 «Stāsts par ziloņiem». Piedz. kom. 2006.g.
16.55 «Neparastie dejotāji». ASV mūzikls. 2011.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Mazulis». Piedz. f. ģim. 1995.g.
21.35 «Reiz Romā». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
23.30 «Labais dēls». ASV šausmu drāma. 1993.g.

SIA «L-NETT» veikals/datorserviss
«LPComputer.lv», kas atrodas
Jelgavā, Dobeles ielā 48 (2. stāvs),
informē, ka vasaras sezonā ir mainīts darba laiks.
Strādājam katru darba dienu no pulksten 9 līdz 18.
Sestdienās un svētdienās salons/veikals būs slēgts.
Rudenī atsāksim strādāt arī sestdienās.
Tālrunis 25543333, 26135525; e-pasts:
info@lpcomputer.lv; www.lpcomputer.lv.

SIA «Prommetāls SV» maina adresi
SIA «Prommetāls SV» pārceļas no Tērvetes ielas 65,
Jelgavā, uz Asteru ielu 7, Jelgavā. Mūsu firma iepērk
krāsainos un melnos metāllūžņus.
Darba laiks: darbdienās no pulksten 9 līdz 17; sestdienās
no pulksten 10 līdz 14; svētdienās – brīvs.
Tālrunis 29718434.

Bezmaksas konsultācijas cilvēkiem ar urīna
nesaturēšanas (inkontinences) problēmām

23. jūnijs, svētdiena
LTV1

Jelgavas Lielā aptieka Uzvaras ielā 3, Jelgavā, 14. jūnijā
no plkst.9 līdz 11 rīko bezmaksas konsultācijas cilvēkiem
ar urīna nesaturēšanas (inkontinences) problēmām. Tiks
piedāvāti bezmaksas produktu (ieliktņu) paraudziņi un
ķermeņa kopšanas līdzekļi.
Lekcija: Kā izvēlēties piemērotāko higiēnas istrādājumu
urīna nesaturēšanas gadījumā.

6.05 «Vides fakti».*
6.40 «Pienene».
7.05 «Sveika, Robij!» 6.sērija.
7.50  «Dinozauru vilciens». Animācijas seriāls. 6.sērija.
8.20  «Luijs». Animācijas seriāls. 85.sērija.
8.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 28.sērija.
9.00 «Emīla nedarbi». Ģimenes komēdija. 1985.g.
10.15 «Latvija līgo Bauskā».*
13.00 «Dāvana vientuļai sievietei». Komēdija. 1973.g.
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.20 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.50 «Pie Ventas ziedu laikā...».*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Cēsīm – 800». Raimonda Paula dziedāšanas svētki.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Līgojam Jēkabpilī!»
0.35 Nakts ziņas.
0.45 «Ziņģu ziņģe».*

SIA «ACD» piedāvā abonētās preses piegādes
pastnieka(-ces) darbu.
Darbs – 2 stundas no rīta (apm. no plkst.5 līdz 7)
– abonētās preses piegāde klientu pastkastītēs. Iecirknis – Augstkalnes, E.Dārziņa, Madaru, Vīgriežu u.c.
apkārtējo ielu rajons. Interesēties pa tālruni 26655010
vai 67063121 darba dienās no plkst.9.30 līdz 17.30.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

LTV7
6.05 «Mikrofona dziesmas».
7.35 «Avārijas brigāde. Banka».
7.40 «Avārijas brigāde. Bumba».
7.50 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
8.50 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Spots».*
12.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā. 2007.g.*
14.40 «1000 jūdzes Indijā». 5. un 6.sērija.*
15.40  «Aiz horizonta». Dok. f. 4.(noslēguma) sērija.
16.40 «Lielais cirks 9». 12.daļa.
17.40 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 5. un 6.sērija.
19.20 «Motociklisti».
19.50 «Labākās latviešu mūzikas izlase». Mikrofona dziesmas.
23.00 «SEB kalnu riteņu maratons».*
23.05 «Mikrofona dziesmas».

LNT
5.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 7.sērija.
6.15 «Viņpus 2». 27.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 «Galileo».
10.50 «Mazie vāģi 4». Anim. f.
11.55 «Džekija Čana pirmais trieciens». Piedzīv. f.
13.35 «Novēli man lidojumam nelabvēlīgu laiku». Drāma.
15.25 «Rūdolfa mantojums». Traģikomēdija. 2010.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 R.Paula kora mūzikas koncerts Tu esi Latvija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 «Rūdolfa Jāņi Cinevillā 2011» (izlase).
21.00 TIEŠRAIDE! «Līgo, Rīga! Līgosim Krastmalā!» Koncerts.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 25.sērija.
5.40 «Anarhijas dēli 3». 6.sērija.
6.30 «Samsons un Neons». 20. – 22.sērija.
7.00 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 37.sērija.
7.15 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 16. – 18.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 23.sērija.
8.10 «Kinomānija».
8.40 «Māmiņu klubs».
9.10 «Ievas pārvērtības 3».*
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.25 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.05 «Reiz Romā». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
16.00 «Ēnu spēles». Detektīvseriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.
18.05 «Saimnieks meklē sievu». Real. šov. 2012.g. 1. un 2.sērija.*
20.10 «Zvaigžņu putekļi». Fant. piedz. f. 2007.g.
22.55 «Aukle pēc izsaukuma». ASV komēdija. 2009.g.
0.50 «Jūras kājnieks 2». Spraiga sižeta trilleris. 2009.g.
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Skolotāju ielā 8, Jelgavā, LV-3001,
tālrunis 63021897; www.jvmv.lv; vvsk@inbox.lv
aicina darbā fizikas un matemātikas skolotāju
darbam pamatskolas un vidusskolas klasēs.
JELGAVAS TIRGUS

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Apstiprināta aktualizētā Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības
stratēģija 2007. – 2020. gadam un jaunā Jelgavas pilsētas attīstības programma 2014. – 2020. gadam
Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta «Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana», vienošanās
Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/080/046, ietvaros Jelgavas pilsētai tika izstrādāti un 2013. gada 23. maija domes sēdē
apstiprināti divi pilsētas attīstībai nozīmīgi plānošanas dokumenti – aktualizētā Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības
stratēģija 2007. – 2020. gadam (turpmāk tekstā – Stratēģija) un Jelgavas pilsētas attīstības programma laika periodam no
2014. līdz 2020. gadam (turpmāk tekstā – Attīstības programma).
Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā nosaka
vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējumu, stratēģiskos mērķus, attīstības prioritātes un telpiskās attīstības
perspektīvu rakstveidā un grafiskā veidā.
Stratēģijas saturs:
1. Plānošanas principi – atspoguļotas būtiskākās pamatnostādnes un principi, kas jāņem vērā plānošanas procesā, un
Jelgavas pilsētas teritorijas plānošanas dokumentu sasaiste;
2. Stratēģiskā daļa – ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums – vīzija, ilgtermiņa stratēģiskais mērķis, rezultatīvie rādītāji,
attīstības prioritātes un teritorijas specializācija;
3. Telpiskās attīstības perspektīva – nosaka pilsētas teritorijas attīstības vadlīnijas, nozīmīgākās telpiskās struktūras, telpiskās
attīstības prioritātes un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiskā mērķa sasniegšanai.
Attīstības programma – vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes
un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
Attīstības programma sastāv no trīs sadaļām:
1. Esošās situācijas raksturojums – visaptveroša informācija par notiekošajiem sociālajiem un ekonomiskiem procesiem;
identificētas galvenās attīstības problēmas un iespējamie risinājumi; Jelgavas attīstības tendences, būtiskākie pilsētas
attīstības rādītāji salīdzināti ar valsts un citu lielo pilsētu vidējiem rādītājiem;
2. Stratēģiskā daļa un rīcības plāns – nosaka stratēģiskos uzstādījumus un rīcības to īstenošanai; definēti vidējā termiņa un
ilgtermiņa attīstības scenāriji, pilsētas specializācija, trīs horizontālās prioritātes, sešas rīcībpolitikas;
3. Investīciju plāns – ietver informāciju par plānotajiem projektiem Attīstības programmas īstenošanai rīcībpolitiku griezumā.
Papildus sagatavots Pārskats par sabiedrības līdzdalību, kurā apkopota informācija par iedzīvotāju līdzdalības pasākumiem
Attīstības programmas izstrādē, Stratēģijas aktualizācijā un šo dokumentu publiskajā apspriešanā.
Dokumenti publiski pieejami:
• elektroniski – Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/ Attīstības plānošana/
Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas dokumenti;
• drukātas dokumentu versijas – pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, bibliotēkās (Zinātniskajā
bibliotēkā, bibliotēkā «Miezīte», bibliotēkā «Pārlielupe», Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra bibliotēkā).
Katras Attīstības programmā definētās rīcībpolitikas īstenošanai tiks izveidota stratēģiskā darba grupa, nepieciešamības
gadījumā pieaicinot valsts institūciju, nevalstisko organizāciju un privātā sektora pārstāvjus. Lai nodrošinātu koordinētu rīcību,
resursu un vajadzību savstarpēju sasaisti, Attīstības programma tiks izmantota pašvaldības ikgadējā budžeta sastādīšanā.
Investīciju plāns ir Attīstības programmas stratēģiskajā daļā izvirzīto rīcībpolitiku īstenošanas instruments, to paredzēts
aktualizēt katru gadu, precizējot aktuālos projektus, to uzsākšanas un īstenošanas termiņus, finansējumu kontekstā ar
pašvaldības ikgadējo budžetu un Eiropas Savienības finansējuma piesaistes rezultātiem.
Katru gadu tiks sagatavots pārskats par iepriekšējo pārskata gadu, kurā tiks iekļauta informācija par Stratēģijas un Attīstības
programmas kā Stratēģijas realizācijas dokumenta īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem. Attīstības programmas
īstenošanas progresa analīzei tiks sagatavots trīs gadu uzraudzības ziņojums.
Sekmīga Stratēģijas un Attīstības programmas īstenošana būs atkarīga no politiskās gribas un plaša sabiedrības, uzņēmēju,
valsts institūciju un nevalstisko organizāciju atbalsta, kā arī no iespējām piesaistīt ārējo finansējumu, t.sk. Eiropas Savienības
struktūrfondu un investīciju fondu līdzekļus.

Angļu valodas studija aicina pieteikties
pozitīvu, radošu un atbildīgu
angļu valodas skolotāju
pilnas slodzes darbam ar skolas vecuma bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikumu un CV sūtīt uz e-pasta adresi:
c.sanita@inbox.lv. Kontakttālrunis 26456942.

Jelgavas 4. vidusskola Akmeņu ielā 1
aicina darbā matemātikas skolotāju.
Lūgums CV sūtīt uz e-pastu:
4vsk@izglitiba.jelgava.lv.
Tālrunis 63012590, 29595771 (Ivita).

«Gadskārtu maskas» – vasaras darbnīca
Jelgavas Mākslas skolā 20. jūnijā pulksten
9 no 10 līdz 12 gadu vecuma bērniem.
Pieteikties līdz 17. jūnijam pa tālruni
63023768, 29779920.
Jelgavas Tehnikums
Tālrunis 63025605
www.jelgavastehnikums.lv
2013./2014. m.g. aicina apgūt
kvalifikācijas
Ar pamatskolas izglītību, iegūstot
vidējo profesionālo izglītību
(3. kvalifikācijas līmenis), mācību ilgums 4 gadi:
1. Inženierkomunikāciju tehniķis;
2. Automehāniķis;
3. Mēbeļu galdnieks;
4. Apdares darbu tehniķis;
5. Viesmīlības pakalpojumu speciālists;
6. Datorsistēmu tehniķis;
7. Klientu apkalpošanas speciālists.
Ar vispārējo vidējo izglītību, iegūstot vidējo profesionālo
izglītību (3. kvalifikācijas līmenis), mācību ilgums 1,5
gadi:
1. Bārmenis (saņem ESF stipendiju līdz Ls 80).
Dokumentu pieņemšana – no 14.06.2013.
Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.
Visi izglītojamie saņem stipendiju.
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 14. jūnijā pulksten 14 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena (Svētbirzī).
 15. jūnijā no pulksten 10 līdz 1 un 16. jūnijā no pulksten 10 līdz 24 – Starptautiskais
Smilšu skulptūru festivāls. Festivāla programmu var apskatīt 7. lpp. (Uzvaras parkā).
 15. jūnijā no pulksten 11 līdz 14 – pasākums «Veselības promenāde», Latvijas
produktu tirdziņš, no pulksten 11.15 līdz 14 – jogas nodarbības, no pulksten 11.30
līdz 12.20 – nūjošana, no pulksten 12 līdz 13 – uztura speciālista lekcija, no pulksten
12.15 līdz 13 – nodarbība «Body Art», no pulksten 13.15 līdz 14 – stafetes. Izklaides
programmu nodrošinās «Intriga», «Freerun Jelgava», šova aģentūra «Miracle» un «Brīvprātīgie Jelgavai». Dalība pasākumā – bez maksas (promenādē pie Lielupes).
 20. jūnijā no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena – iespēja iepazīties ar pēdējā
mēneša laikā saņemtajiem jaunumiem. No pulksten 12 līdz 18 katrā pilnā stundā apmācības «Mana bibliotēka: e-katalogs, grāmatu rezervēšana, pagarināšana internetā».
Pulksten 17 – ekskursija «Iepazīsti bibliotēku!» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 21. jūnijā no pulksten 20 – Vasaras saulgrieži Jelgavas pils saliņā. Vislatviskāko
svētku rituāli un lustes kopā ar folkloras kopām «Dimzēns», «Zemgaļi», «Vecsaule»
(Zemgale), «Cielava» (Vidzeme), «Vydsmuiža» (Latgale), «Medainis» (Kurzeme) un
«Skandinieki» (Rīga). Vainagu un vītņu pīšana, Jāņu tēva un Jāņu mātes sveikšana,
uguns rituāli, apdziedāšanās, danči un rotaļas līdz pat saullēktam. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas pils parkā).
 22. jūnijā no pulksten 9 līdz 15 – Zāļu tirgus. Jāņuzāles, vainagi, siers, alus, dažādi
gardumi svētku galdam, amatnieku izstrādājumi. Kultūras programma ar Dailes teātra
aktieru ansambli «Ilga», Ā.Alunāna teātra aktieriem, TDA «Lielupe», VPDK «Rota», DK
«Zemgaļi», BDK «Ieviņa». Pulksten 11 – domes priekšsēdētājs sveiks mazos jelgavniekus.
Pulksten 12 – konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts» uzvarētāju apbalvošana un
atraktīvāko Pilsētas svētku gājiena dalībnieku apbalvošana (pie kultūras nama, Hercoga
Jēkaba laukumā).

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 13. jūnijs

Jāņus ielīgosim pils saliņā
Arī šogad jelgavnieki ko vairāk
par Līgo svētku
svinēšanu pēc
senču tradīcijām
aicināti uzzināt
Vasaras saulgriežu svētkos, 21.
jūnijā, no pulksten 20 Jelgavas
pils saliņā, kur
uz ielīgošanu
aicinās folkloras
kopas. Savukārt
dienu vēlāk,
22. jūnijā, no
pulksten 9 līdz
15 pilsētā notiks
tradicionālais
Zāļu tirgus.

Izstādes
 Līdz 22. jūnijam – lietuviešu tēlnieka Joza Lebednika skulptūru izstāde (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 25. jūnijam – Jeļenas Dašuņinas-Naidjonokas radošās studijas leļļu izstāde
«Pirmie soļi leļļu pasaulē» (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 27. jūnijam – ceļojošā izstāde «Unikāli būvdarbi jeb Piecas minūtes līdz arhitektūrai». Izstādē interesenti var iepazīties ar iemūžinātiem dažādu Latvijas objektu
celtniecības un restaurācijas procesa mirkļiem, tostarp sekot līdzi Jāņa Čakstes bulvāra
un jaunā gājēju tilta būvniecībai (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 28. jūnijam – gleznotājas Daces Runčas-Štelmaheres darbu izstāde «Skaistie
brīži dienišķie» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).

Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Šogad jelgavnieki, izbaudot
svētku rituālus un lustes kopā
ar folkloras kopām, ielīgot aicināti jau Vasaras saulgriežos
– 21. jūnijā no pulksten 20 Jelgavas pils saliņā. Būs danči, kopīga sadziedāšanās un vainagu
pīšana. Bet nākamajā rītā, 22.
jūnijā, no pulksten 9 gardumus
svētku galdam, puķu un ozollapu vainagus varēs iegādāties
tradicionālajā Zāļu tirgū Hercoga Jēkaba laukumā. Tāpat
šajā dienā pilsētnieku saimē
tiks uzņemti mazie jelgavnieki,
īpaši sveicot Līgas un Jāņus,
kas dzimuši no pagājušā gada
Jāņiem līdz šīgada svētkiem.
Balvas, kā ierasts, saņems arī
sakoptāko sētu īpašnieki.
Arī šogad jelgavnieki ko vairāk par Līgo
svētku svinēšanu pēc senču tradīcijām aicināti uzzināt Vasaras saulgriežu svētkos,
21. jūnijā, no pulksten 20 Jelgavas pils
saliņā, kur uz ielīgošanu aicina folkloras
kopas. Jelgavas folkloras kopas «Dimzēns»
vadītāja Velta Leja stāsta, ka šoreiz Vasaras
saulgrieži pils saliņā būs kā novadu sadziedāšanās svētki, kuros dalībnieki varēs izdzīvot svētku rituālus un lustēties kopā ar
folkloras kopām no visas Latvijas. Zemgali
pārstāv «Dimzēns», «Zemgaļi» un «Vecsau-

le», Vidzemi – «Cielava» no Salacgrīvas,
Kurzemi – «Medainis» no Saldus, «Laipa»
no Ventspils, Latgali – «Vydsmuiža» no
Kalēnu pagasta un Rīgu – «Skandenieki».
«Šis nebūs kā koncerts, bet gan visi svētku
dalībnieki kopā dziedāsim, apdziedāsim,
dejosim, iesim rotaļās līdz pat saullēktam,»
piebilst V.Leja, stāstot, ka svētku dalībnieki
aicināti ņemt līdzi jāņuzāles, no kurām
uzpīt sev vainagu, vai arī nākt jau ar gataviem vainagiem. Plānots, ka svētkiem,
pinot vainagus, gan folkloras kopas, gan
dalībnieki posīsies no pulksten 20. Tad arī
folkloras kopas stāstīs ko vairāk par jāņu
zālēm un iepazīstinās ar sevi, bet pulksten
21 sāksies svinības ar Jāņu mātes un Jāņu
tēva sveikšanu. «Tāpat pirms saulrieta
pulcēsimies pie pils parkā esošā dižākā
ozola, lai ietu rotaļās un pavadītu sauli ar
dziesmām, uzņemot spēku no ozola, kas
ir neatņemama šo svētku sastāvdaļa. Bet
pēc tam dancosim, dziedāsim, iesim rotaļās
līdz rītam,» tā V.Leja. Svētku dalībnieki
aicināti uz ielīgošanu uzvilkt tautastērpu,
ja tāds ir. «Lūgums jelgavniekiem paņemt
līdzi arī kādu siltāku apģērbu, ja grib lustēties līdz saullēktam, un segu vai plediņu,
uz kā sēdēt,» stāsta V.Leja.
Bet pēc Vasaras saulgriežiem ikviens dāvanas Līgām un Jāņiem, kā arī gardumus
svētku galdam varēs sarūpēt tradicionālajā
Zāļu tirgū, kas Hercoga Jēkaba laukumā
sāksies 22. jūnijā pulksten 9 un ilgs līdz
pulksten 15. «Zāļu tirgū varēs nopirkt svaigus ziedus, ozollapu vainagus un jāņuzāles,

lauku gardumus. Būs arī amatnieki, pie
kuriem varēs iegādāties dāvanas Jāņiem
un Līgām. Neatņemama Līgo svētku
sastāvdaļa, protams, ir alus, tālab tirgū
būs nopērkams Valmiermuižas alus,» tā
pašvaldības iestādes «Kultūra» kultūras
darbu speciāliste Santa Sīle.
Savukārt lustīgai līgošanai visus pie
Jelgavas kultūras nama iesildīs tautas deju
ansamblis «Lielupe», Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktieri, Dailes teātra aktieru
ansamblis «Ilga», vidējās paaudzes deju
kolektīvs «Rota», deju kolektīvs «Zemgaļi»
un bērnu deju kolektīvs «Ieviņa».
Bet pulksten 11 pie kultūras nama satiksies jaunākie jelgavnieki – mazuļi, kas
piedzimuši laikā no Lieldienām līdz jūnijam. Viņus sveiks pilsētas mērs, pasniedzot
īpašo karotīti ar pilsētas simboliku, kas
apliecina, ka mazulis uzņemts jelgavnieku saimē. Tāpat tiks sumināti jaunākie
pilsētas Jāņi un Līgas, kas piedzimuši kopš
pagājušajiem Līgo svētkiem.
Savukārt pulksten 12 domes priekšsēdētājs pateiksies konkursa «Sakoptākais
pilsētvides objekts» laureātiem. Jāpiebilst,
ka sakoptākos objektus ikviens vēl var
pieteikt līdz 15. jūnijam personīgi Jelgavas
pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
Lielajā ielā 11, pa tālruni 63005556 vai
elektroniski, sūtot e-pastu uz adresi:
prese@dome.jelgava.lv. Piesakot objektu,
jānorāda nominācija, objekta adrese,
īpašnieks, pieteicēja vārds, uzvārds un
telefona numurs.

55 valstu stāstus atklāj uzpirksteņi
 Ligita Lapiņa

1055 uzpirksteņi – tieši tik mazo
darbarīku turpmākos divus
mēnešus būs apskatāmi Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā apkopotajā
izstādē «Uzpirksteņi stāsta».
Jelgavnieks jūrnieks Dainis
Matīss savu kolekciju veidojis
15 gadus, bet nu lielākie palīgi
tās papildināšanā ir ģimene
un draugi. «Viņi jau zina: ja
atvests uzpirkstenis, draudzība
var turpināties,» joko kolekcijas
autors, nebēdnīgi piebilstot, ka
nākotnes plāni viņam ir skaidri
– nākamā izstāde jāveido Minhauzena muzejā Duntē, bet tad
jau kolekcija jāved uz Luvras
muzeju Parīzē.
«Sākotnēji no dažādām pasaules vietām
uzpirksteņus vedu tāpēc, ka tie ir mazi
pieejami suvenīri, kas neaizņem daudz
vietas, taču vēlāk kolekcija sāka veidoties
aizvien plašāka un tās tapšanā iesaistījās
arī radi un draugi,» stāsta D.Matīss,
kura kolekcija dažu mēnešu laikā kopš
izstādes ieceres pārrunāšanas ar muzeja
pārstāvjiem papildināta par vairāk nekā
100 uzpirksteņiem.
Pašu pirmo uzpirksteni kolekcionārs

atvedis no Kostarikas, tālākie atceļojuši no
Latīņamerikas un Japānas, bet vērtīgākie
izstādē ir trīs sudraba uzpirksteņi, kuru
katra cena ir ap 60 latiem. «Mēs jau Latvijā
esam pa vidu – nemaz nevar pateikt, kuri
ir tālāko ceļu mērojuši, taču sirdij tuvākie
vienmēr ir tie, ko draugi atved un uzdāvina,
tos es visus atceros,» stāsta D.Matīss.
Muzeja direktores vietniece Marija Kaupere stāsta, ka savulaik uzpirkstenis bijis
tikai darbarīks, taču vēlāk tas kalpojis arī
par greznumlietu un juvelierizstrādājumu,
bet jau kopš 16. gadsimta uzpirkstenis
tiek uzskatīts par vērtīgu dāvanu dāmai.
«Nebūtu slikti, ja šī tradīcija tiktu atkal
iedzīvināta.» M.Kaupere vērtē – kaut arī
uzpirksteņi ir pieejami suvenīri, retākus
un vērtīgākus to eksemplārus «uz ielas
mētājamies neatrast».
Foto: Vineta Zelča

Izstādē vairāk nekā tūkstoti lielā
uzpirksteņu kolekcija sagrupēta pa valstīm,
lai sniegtu ieskatu katram reģionam
raksturīgajās uzpirksteņu izgatavošanas
īpatnībās. Kopumā pārstāvētas 55 valstis,
un, kā atzīst muzeja pārstāvji, šī ir
«starptautiskākā» izstāde Jelgavas muzeja
vēsturē, ņemot vērā valstis, no kurām
eksponāti atceļojuši.
Kolekcijas autors gan atzīstas, ka izstādē
apkopoti 1057 uzpirksteņi. «Divi ir identiski
jau citiem esošajiem. Varam spēlēt spēli
– kurš atradīs vienādos uzpirksteņus,
tam bez sirdsapziņas pārmetumiem to
uzdāvināšu. Varēsiet sākt veidot savu
kolekciju!» mudina D.Matīss.
Prāvā uzpirksteņu kolekcija Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā būs apskatāma līdz jūlija beigām.
«Pirms izstādes
mammai lūdzu
uztamborēt uzpirksteni. Viņa
jau nākamajā
dienā zvanīja un
teica, lai nāku
pakaļ! Tagad
izstādē ir arī trīs
viņas tamborēti
uzpirksteņi,»
stāsta Dainis
Matīss.

