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Ieguldījumu māju
renovācijā novērtē valstī

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

«Latvenergo» dāvanu
kartes pietiks tikai vienai
sociālajai grupai
 Ilze Knusle-Jankevica

No 4. jūlija Sociālo lietu
pārvalde atsāks dalīt
«Latvenergo» dāvanu
kartes. Pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne norāda
– piešķirto karšu skaits ir
apmēram četras reizes
mazāks par pieprasīto,
tāpēc tās tiks piešķirtas
tikai vienai sociālajai
grupai: ģimenēm ar bērniem, kas saņem GMI
pabalstu.

«Mēs bijām pārliecināti, ka kompleksā renovācija Helmaņa ielas 3. mājā veikta tiešām kvalitatīvi, un to apliecina arī iegūtā teju 70 procentu ekonomija. Un ir patiess gandarījums, ka
paveikto novērtē arī valsts līmenī, mūsu pilsētā renovēto daudzdzīvokļu māju atzīstot par
energoefektīvāk atjaunoto,» tā SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» valdes loceklis
Juris Vidžis un Helmaņa ielas 3 mājas vecākā Lilita Baškevica.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

Pašlaik norit divu daudzdzīvokļu māju Jelgavā renovācijas
darbu iepirkumu procedūra, pieteikumus par septiņām
mājām izvērtē LIAA un vairākām mājām projekti par energoefektivitātes paaugstināšanu vēl tikai top. Tikmēr SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) un mājas
dzīvokļu īpašnieki uzteikti par energoefektīvāk atjaunoto
daudzdzīvokļu ēku Latvijā 2010. gadā, un Helmaņa ielas
3 piemērs apliecina, ka mūsu pilsētā renovācijas projekti
tiek veikti kvalitatīvi, nodrošinot vairāk nekā 60 procentus
siltumenerģijas ietaupījuma valsts programmā prasīto
divdesmit vietā.
Lai veicinātu labo praksi ēku
energoefektivitātes jomā, šogad
pirmo reizi Latvijā tika organizēts konkurss «Energoefektīvākā
ēka Latvijā 2010», un nominācijā
«Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā» par labāko
valstī atzīts mūsu pilsētā renovētais
nams Helmaņa ielā 3. «Žūrija augsti
novērtēja būvniecības kvalitāti šajā
projektā un atzinusi to par daudzdzī-

vokļu dzīvojamās mājas renovācijas
labākās prakses objektu, kurā tika
veikta kompleksa renovācija,» atklāj
Ekonomikas ministrijas sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Evita
Urpena.
JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis
skaidro, ka visas 12 konkursam
pieteiktās daudzdzīvokļu mājas tika
vērtētas pēc noteiktiem kritērijiem.
«Mūsu stiprā puse ir Helmaņa

ielā 3 sasniegtais
siltumenerģijas ietaupījums
– gandrīz 70 procenti –, renovācijas procesā izmantotās inovācijas,
piemēram, trīsstiklu logu paketes,
diferenciālie balansieri, kas izlīdzina siltuma padevi mājā, modernā
ventilācijas sistēma. Siltinot šo māju,
esam izmantojuši tehnoloģijas, kas
Latvijā līdz šim māju renovācijā
praktiski netika pielietotas. Atzinīgi novērtēts arī mūsu ieguldījums
pozitīvās prakses popularizēšanā
– interesentu grupas ierodas tieši
Jelgavā, lai Atvērto durvju dienās
iepazītos ar mūsu pieredzi namu
renovācijā,» tikai dažus kritērijus
par labu uzvarai konkursā nosauc
J.Vidžis, piebilstot, ka būtiska ir
arī pieredze, kas aizgūta no vācu
kolēģiem, renovējot māju 4. līnijā 1
un Helmaņa ielā 3.
Viņš atgādina – lai sasniegtu
maksimālu efektu, siltināšanas
pasākumus nepieciešams veikt

kompleksi. «Un
to apliecina arī māja Helmaņa
ielā 3 – vieglāk ir nosaukt darbus,
kas tur netika veikti – nav nomainīta
elektroinstalācija un lietus kanalizācija –, nekā uzskaitīt to, kas izdarīts,» tā J.Vidžis, skaidrojot, ka pat
mazākais neizdarītais darbs vēlāk
kā bumerangs atgriežas atpakaļ,
nesniedzot gaidīto ietaupījumu. Un
jo īpaši svarīgi to ir saprast dzīvokļu
īpašniekiem, kas gatavojas veikt
mājas renovāciju.
JNĪP sadarbībā ar dzīvokļu
īpašniekiem mūsu pilsētā realizējusi jau trīs daudzdzīvokļu māju
renovācijas projektus – 4. līnijā
1, Helmaņa ielā 3 un Raiņa ielā
3 –, un šī pieredze neapšaubāmi
sniegusi detalizētu izpratni par to,
kam būvniecības procesā jāpievērš
vislielākā uzmanība.
Turpinājums 3.lpp.

Visas pašvaldības iestādes atsāk strādāt piektdienās
 Sintija Čepanone

Jau no rītdienas, 1. jūlija,
visas pašvaldības iestādes atsāk strādāt pilnu
darba nedēļu. Tas nozīmē, ka iestāžu sniegtie
pakalpojumi pilnā apmērā iedzīvotājiem būs
pieejami arī piektdienās.
Kā informē pašvaldības preses
sekretāre Egita Veinberga, kopš
pagājušā gada 1. februāra Jelgavas
pilsētas pašvaldības administrācijas

darbiniekiem bija noteikta četru
darba dienu nedēļa – lielākā daļa
iestāžu piektdienās bija slēgtas, pārējām atbilstoši darbības specifikai
bija noteikts nepilns darba laiks.
Taču no 1. jūlija visas pašvaldības iestādes atsāk strādāt
pilnu darba nedēļu. «Turpmāk
pašvaldības iestādes, kā ierasts,
pirmdienās strādās no pulksten
8 līdz 19, pusdienas pārtraukums
no pulksten 12 līdz 13; otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās – no
pulksten 8 līdz 17 ar pusdienas
pārtraukumu no pulksten 12 līdz

13, savukārt piektdienās, tāpat
kā iepriekš, darba laiks būs no
pulksten 8 līdz 14.30, pusdienas
pārtraukums no pulksten 12
līdz 12.30,» norāda E.Veinberga,
piebilstot, ka tādējādi pašvaldības
iestāžu sniegtos pakalpojumus
pilnā apmērā varēs saņemt visu
darba nedēļu.
Tiesa gan – jau iepriekš, lai
iedzīvotājiem neradītu papildu
neērtības, pašvaldības sniegtos
pakalpojumus Jelgavas pašvaldības Informācijas aģentūrā varēja
saņemt arī piektdienās, arī Pašval-

dības policija darba specifikas dēļ
pie pilna darba laika atgriezās jau
pagājušā gada decembrī.
E.Veinberga atgādina, ka nepilna darba nedēļa tika noteikta,
ņemot vērā sarežģīto budžeta
situāciju, lai saglabātu pašvaldības sniegto pakalpojumu apjomu
iedzīvotājiem.
Darbinieku mēnešalga tika aprēķināta un izmaksāta atbilstoši
nostrādātajam laikam, tādējādi
ieekonomējot 15 procentus no
atalgojuma fonda jeb vairāk nekā
vienu miljonu latu.
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R.Stūrāne stāsta, ka atkārtoti
piešķirto «Latvenergo» dāvanu
karšu mērķgrupas noteiktas divas:
GMI pabalsta saņēmēji un trūcīgās
ģimenes ar bērniem. «Bijām pieprasījuši vairāk nekā 800 karšu,
jo trūcīgo ģimeņu ar bērniem vien
šobrīd Jelgavā ir ap 600, bet saņēmām vien 230,» viņa norāda. Tāpēc
pieņemts lēmums kartes dalīt tikai
vienai sociālajai grupai. Viena karte
dod tiesības bez maksas izmantot
500 kilovatstundas elektrības.
Lai paplašinātu karšu saņēmēju loku un tās tiešām varētu
saņemt personas, kam tas nepieciešams, «Latvenergo» nolikumā
ieviesis izmaiņas – būtiskākā ir
tā, ka dāvanu kartes paredzēts
dalīt arī tām mājsaimniecībām,
kurām nav līguma ar «Latv
energo» – galvenais, lai līgums
ir par adresi, kurā mīt kartes
saņēmējs. «Ja kādreiz līgumu
varēja noslēgt, tikai uzrādot
īpašumtiesības apliecinošus dokumentus, piemēram, Zemesgrāmatas aktu, pirkuma, īres,
dāvinājuma līgumu, tad nu jau

apmēram gadu ir spēkā atvieglotas elektroenerģijas piegādes
līguma noslēgšanas alternatīva.
Šobrīd līguma noslēgšanas brīdī
klients paraksta saistību rakstu
par elektroenerģijas piegādes
līguma saistību uzņemšanos,
kurā apliecina savu vēlmi saņemt
un iegādāties elektroenerģijas
piegādes pakalpojumu noteiktā objektā. Pēc saistību raksta
parakstīšanas klients noslēdz
elektroenerģijas piegādes līgumu,
uz kura pamata karte arī tiks
izsniegta,» skaidro «Latvenergo»
Ārējās komunikācijas daļas vadītājs Andris Siksnis, piebilstot, ka
elektroenerģijas piegādes līgumu
var noslēgt arī klientu portālā
www.e-latvenergo.lv.
A.Siksnis norāda, ka šobrīd tiek
dalītas no iepriekš piešķirtajām
100 000 kartēm atlikušās – pēc
viņa rīcībā esošās informācijas,
izdalīti ir 74 000. Jelgavas pilsētai
pirmajā kārtā bija piešķirtas 1270
dāvanu kartes, un, kā norāda
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja,
tās visas ir izdalītas.
Jāatgādina, ka vēl līdz 31.
augustam interneta mājas lapā
www.latvenergo.lv vai «Latvenergo» klientu apkalpošanas centros
visā Latvijā atbalstam – 2400
kWh gadā par starta tarifu – var
pieteikties daudzbērnu ģimenes.
Ja daudzbērnu ģimene ir GMI
saņēmēja, tā var saņemt abus
atbalsta veidus – gan 500 kWh
dāvanu karti, gan papildu 2400
kWh gadā par starta tarifu. Tāpat
šīm ģimenēm pienākas 1200 kWh
gadā par starta tarifu, kas, stājoties spēkā jaunajiem tarifiem, tika
piešķirtas visiem klientiem.

Triatlona sacensību laikā slēgs Brīvības
bulvāri un ZOC apkārtnes ielas
Svētdien, 3. jūlijā, Jelgavā notiks Latvijas čempionāts un Baltijas kausa
posms triatlonā, tāpēc no pulksten 12 līdz 16.30 iedzīvotājiem jārēķinās ar
satiksmes ierobežojumiem Brīvības bulvārī un ZOC apkārtnē.
Peldēšanas posms notiks Lielupes pludmalē; riteņbraukšana – pa Krasta ielu,
Brīvības bulvāri, Akmeņu, Imantas, Kronvalda un Lāčplēša ielu; skriešana – pa
Brīvības bulvāri, Akmeņu, Imantas, Kronvalda un Lāčplēša ielu. Sacensību
laikā slēgts būs Brīvības bulvāris un mazās ieliņas ap ZOC. Kā apbraucamos
ceļus var izmantot Rīgas, Pumpura, P.Lejiņa un Aviācijas ielu. Arī Jelgavas
slimnīcai piekļūt varēs no Aviācijas ielas puses.
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Nesvarīgu mācību priekšmetu nav
sāks, kā plānots, un tos šogad
sāks apmeklēt 256 bērni.

 Sintija Čepanone

12. jūlijā divpadsmito
klašu absolventi saņems
centralizēto eksāmenu rezultātus, un tad
jau pavisam droši varēs
teikt, ka 2010./2011.
mācību gads ir noslēdzies. Pārbaudes darbus
mūsu skolu audzēkņi
nokārtojuši sekmīgi, un
iestāžu vadītāji prognozē, ka arī vidusskolēnu
centralizēto eksāmenu
rezultāti būs labi. Izglītības iestādēs sākusies
intensīva gatavošanās
jaunajam mācību cēlienam.
«Pašlaik strādājam pie nākamā
mācību gada darbības virzieniem,
un profesionālās diskusijās ar iestāžu vadītājiem jau noteikts, kas
būtu svarīgi, lai arī 2011./2012.
mācību gads mūsu pilsētā aizritētu veiksmīgi,» saka Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Auza,
atklājot, ka viena no prioritātēm
būs mācību procesa īstenošanas
uzraudzība, konsultāciju un individuālo nodarbību organizēšana
skolās.
Nupat noslēdzies pagarinātais mācību gads, kad skolēniem ar nepietiekamu vērtējumu vēl bija iespēja to labot. Kā
vērtējat mūsu pilsētas skolēnu
sekmes?
Mūsu pilsētas skolēni ir centīgi
un mērķtiecīgi. Pamatskolas un
vidusskolas absolventi sasniedz
augstus rezultātus valsts pārbaudes darbos. Šobrīd ir saņemti pamatskolu centralizēto eksāmenu
rezultāti latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmā,
un visaugstākie rezultāti ir Jelgavas 5. vidusskolas skolēniem – 91
procents saņēmis vērtējumu A,
B, C līmenī, tādu pašu vērtējumu
saņēma 80,8 procenti 2. pamatskolas un 72,5 procenti 6. vidusskolas
skolēnu.
Taču ir arī skolēni, kuriem mācības sagādā grūtības. Pagarinātais
mācību gads bija noteikts visās
pilsētas skolās. Lielākās grūtības
sagādāja dzimtā valoda, matemātika un angļu valoda, bet atsevišķi
skolēni zemu vērtējumu ieguva
arī, piemēram, mūzikā, sportā,
ģeogrāfijā, vēsturē, sociālajās zinātnēs, vizuālajā mākslā. Galvenie
neveiksmju cēloņi bija stundu kavējumi, nenopietna attieksme pret
mācībām un mācīšanās traucējumi. Pagarinātajā mācību gadā
skolotāji organizēja mācību nodarbības grupās
vai individuāli,
un gandrīz visi
skolēni uzlaboja
savas zināšanas
un tika pārcelti
nākamajā klasē.
Tieši tādēļ
jaunajā mācību
gadā lielāka uzmanība jāvelta
individuālajam mācību darbam
– kā skolotāji organizē individuālo
darbu un kā skolēni izmanto iespēju mācīties, saņemot individuālu
atbalstu.
Nedrīkst pieļaut, ka absolvents,
kas sekmīgi nokārtojis visus valsts
pārbaudes darbus, kādā no mācību
priekšmetiem saņēmis vērtējumu, kas zemāks par 4 ballēm, jo
skolēnam šis mācību priekšmets
nav šķitis svarīgs. Taču nesvarīgu
mācību priekšmetu nav, turklāt

«Jelgavas pilsētas pašvaldība iesaistījusies Izglītības un zinātnes ministrijas projektā, kas paredz
izveidot atbalsta sistēmu bērniem ar speciālām vajadzībām. To realizējot, tiks nodrošināta iespēja
paaugstināt pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas kompetences, vienlaicīgi paplašinot
tās funkcijas,» atklāj Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, uzsverot, ka pašvaldība arī turpmāk
ikvienai ģimenei nodrošinās bezmaksas atbalsta personāla konsultācijas. Vecākiem īpaši nepieciešams ir logopēda un psihologa padoms par bērnu attīstību.
Foto: Ivars Veiliņš
saskaņā ar jaunajiem noteikumiem
vidusskolēni ar nesekmīgu vērtējumu netiks pārcelti nākamajā klasē.
Kaut četras, piecas balles var iegūt
ikviens. Turklāt paradoksālākais
ir tas, ka vērtējums, zemāks par 4
ballēm, nav tikai eksaktajos priekšmetos, bet lielākoties humanitārajos un sociālo zinību priekšmetos,
kuros nepieciešams sistemātisks
patstāvīgs darbs, papildus lasot,
studējot izziņu literatūru. Un tas
tikai apliecina, ka daļai vidusskolēnu diemžēl nav nopietnas attieksmes pret mācībām, ir neattaisnoti
stundu kavējumi, tādēļ nākamajā
mācību gadā tam pievērsīsim īpašu
uzmanību, iesaistot arī ģimeni.
Runājot par ģimeni – nereti
tieši vecāki ir tie, kas pēc pamatskolas absolvēšanas bērnu
mudina mācības turpināt
vidusskolā.
Jā, un tieši tādēļ atkal un atkal
nākas atgādināt, ka izvēle, kur
bērnam mācīties – vidusskolā vai
profesionālajā vidusskolā –, ir ļoti
atbildīgs lēmums, kam jābūt rūpīgi
izsvērtam vēl pamatskolas laikā. Ir
ļoti skumji, ja pēc 9. klases jaunietis iestājas vidusskolā, taču gada
vidū mācības ir spiests pārtraukt,
jo nespēj apgūt vidusskolas programmu, un rezultātā gads ir zaudēts, jo mācību gada vidū iestāties
profesionālajā vidusskolā nav iespējams. Arī aizvadītajā mācību
gadā 10. un 11.
klasēs kopumā
bija 91 skolēns,
kura vērtējums
bija no 1 līdz 3
ballēm. Tieši tāpēc vēlreiz aicinu
rūpīgi izvērtēt
savu izvēli un, ja
jaunietis īsti nav
pārliecināts par
savām spējām,
izvēlēties profesionālo vidusskolu, kur līdztekus
vidējai izglītībai iespējams iegūt
profesiju. Tas palielina jaunieša iespējas pēc tam veiksmīgi konkurēt
darba tirgū vai turpināt izglītību
augstskolā.

Satraukumam nav
pamata – «Ķipari» jaunajā mācību
gadā darbu uzsāks,
kā plānots, un tos
jaunajā mācību
gadā sāks apmeklēt
256 bērni.

No vienas puses, jaunieši
tiek mudināti izšķirties par
labu profesionālajai izglītībai, taču, no otras, – vairākās
mūsu pilsētas skolās šogad ir
grūtības nokomplektēt vidus-

skolas klases, tiek izsludināta
papilduzņemšana.
Šī ir aktuāla problēma visā valstī, ne tikai Jelgavā, un tā saistīta
ar demogrāfisko situāciju, nevis
jauniešu izvēli apgūt profesiju, jo
arī profesionālajās skolās trūkst
audzēkņu. Jāatzīst, ka kritiskākais pamatskolas skolēnu skaita
samazinājums gan vēl nav sasniegts – tas būs pēc diviem mācību
gadiem, kad devīto klasi absolvēs tie skolēni,
kuri šajā mācību
gadā mācījās 7.
un 8. klasē, jo
tieši šajā vecuma
grupā skolēnu ir
vismazāk. Piemēram, šogad
7. klasi beidza
tikai 233 skolēni,
un tas ir krietni par maz, lai
noslogotas būtu
visas pilsētas
vidusskolas un
ģimnāzijas. Taču
vienlaicīgi mēs nedrīkstam pieņemt radikālus lēmumus, jo, pēc
pašreizējām aplēsēm, situācija
pamazām uzlabojas – sākumskolas
vecuma skolēnu skaits mūsu pilsētā pieaug, un tieši viņi būs tie, kas
pēc gadiem mācīsies vidusskolās
un ģimnāzijās.

iestādē un tā ir jāgaida, taču ir
arī ģimenes, kuras neuzskata par
vajadzību pašvaldībai paziņot, ka
vieta bērnudārzā tomēr nebūs
nepieciešama un piedāvājums apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi netiek pieņemts. Tā, piemēram,
maijā Izglītības pārvalde izsūtīja
vēstules 626 ģimenēm par vietas
piešķiršanu bērnudārzā, taču 71
ģimene nebija sasniedzama – tā
neatbildēja uz nosūtīto vēstuli un
reģistrā norādīto
tālruņa numuru.
Tādējādi pirmsskolu rinda tiek
mākslīgi pagarināta, jo vecāki,
visticamāk, mainot dzīvesvietu,
pašvaldībai nav
snieguši informāciju, ka vieta
pirmsskolas izglītības iestādē
nebūs nepieciešama. Līdz 30.
jūnijam atbildi,
vai pieņem vietu kādā no piedāvātajiem pašvaldības bērnudārziem, vecākiem jāsniedz par 192
bērniem.
Lūdzu vecākus informēt pašvaldību, ja ģimene mainījusi dzīvesvietu – tas ir svarīgi, lai plānotu izglītības iestāžu darbu. Šai
informācijai jābūt precīzai, lai
Kā pilsētas skolās veicas ar pašvaldībai būtu ziņas par Jelgavā
pirmklasnieku reģistrāciju?
deklarētu bērnu izglītību.
Lielākoties visas klases ir nokomplektētas, mācībām 1. klasē
Šogad mūsu pilsētā darbu
Jelgavā reģistrēti 710 skolēni. sāks jauna pirmsskolas izglītīTaču šis process līdz jaunajam mā- bas iestāde «Ķipari» Pulkveža
cību gadam vēl aizvien turpināsies, Brieža ielā. Cik liela ir vecāku
tāpēc tas nav galīgais pirmklasnie- vēlme savu atvasi piereģistrēt
ku skaits. Iespēja mācīties 1. klasē rindā tieši šajā bērnudārzā?
kādā no mūsu pilsētas skolām tiks
«Ķipariem» pieteikties var
nodrošināta ikvienam bērnam.
kopš 1. jūnija, un, kaut sākumā
2011./2012. mācību gadā pirm- daudzi vecāki nepacietīgi gaidīja,
klasnieka gaitas jāuzsāk 2004. kad varēs reģistrēt bērnu šajā
gadā dzimušajiem, taču, ja objektī- pirmsskolas izglītības iestādē,
vu apstākļu dēļ mācību uzsākšanu reģistrēšanās rit samērīgi – ģinepieciešams par gadu atlikt, menes izvēlas to bērnudārzu,
vecākus aicinu par to savlaicīgi kas ir tuvāk dzīves vai vecāku
informēt izglītības iestādi. Pie- darba vietai.
mēram, ja veselības problēmu dēļ
Protams, vēl aizvien vecākiem
speciālisti iesaka mācības par gadu ir virkne neskaidrību par jauno
atlikt, tad pirmsskolas izglītības bērnudārzu, tostarp par iestādes
iestādē vai skolā, kur bērns apgūst nosaukumu un atrašanās vietu,
pirmsskolas izglītības programmu, atsevišķi vecāki izsaka bažas, ka
jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa. Lī- tas tomēr neuzsāks darbu un ka
dzīga situācija ir arī ar pirmsskolu tajā turpmākajos mācību gados
rindu – no vienas puses, vecāki nebūs grupas piecgadniekiem
pauž neapmierinātību, ka bērnam un sešgadniekiem. Taču satrauuzreiz netiek nodrošināta vieta kumam nav pamata – «Ķipari»
pašvaldības pirmsskolas izglītības jaunajā mācību gadā darbu uz-

Šogad 7. klasi beidza tikai 233 skolēni, un tas ir krietni
par maz, lai noslogotas būtu visas pilsētas vidusskolas
un ģimnāzijas.

Jauno mācību gadu 2. un 3.
pamatskolas audzēkņi varēs
uzsākt renovētā ēkā, jo nupat
tur noslēgušies siltināšanas
darbi. Vai arī citās izglītības
iestādēs vasarā ieplānoti kādi
remontdarbi?
Arī šogad pašvaldība radusi iespēju par saviem budžeta līdzekļiem veikt lielākus vai mazākus
remontdarbus teju visās skolās.
1. ģimnāzijā, Spīdolas ģimnāzijā,
Mākslas skolā darbi jau noslēgušies, taču virknē iestāžu tie nupat
kā uzsākti, noslēgts līgums par
darbu veikšanu vai arī vēl norit
iepirkumu procedūra. Lielākie
darbi ir 5. vidusskolas aktu zāles
remonts, 4. pamatskolas vienas
fasādes siltināšana, 3. pamatskolas iekšpagalma bruģēšana,
2. pamatskolas garderobes telpu
remonts. Iekštelpu pārbūve un
remonts tiks veikts arī bērnu
un jauniešu centra «Junda» ēkā
Pasta ielā. Bērnudārza «Zemenīte» ēkai tiks izbūvēts divslīpņu
jumts, pie jauniem logiem un durvīm tiks arī pirmsskolas izglītības
iestāde «Rotaļa», kur daļēji tiks
renovētas arī ārsienas. Šajā iestādē darbi organizēti divās kārtās,
un 1. kārta jau sākusies.
Līdzekļi izglītības iestādēm
plānoti arī kosmētiskiem remontiem, ko skolas veiks ar savu darbaspēku. Tāpēc var apgalvot, ka
jaunajam mācību gadam būsim
labi sagatavojušies. Ceram, ka
tiks apstiprināti arī iesniegtie
projekti, kas paredz paaugstināt
energoefektivitāti bērnudārzam
«Sprīdītis» un 1. ģimnāzijai.
No nākamā mācību gada arī
pilsētas sporta skolas pāriet
Sporta servisa centra pakļautībā, un jau tagad iestāžu vadītāji un pedagogi pauž bažas,
vai tādējādi nezudīs sporta
skolu saikne ar vispārējās
izglītības iestādēm.
Visu trīs pilsētas sporta skolu
darbību no 1. septembra pārraudzīs pašvaldības iestāde «Sporta
servisa centrs», taču tas nemazinās sporta skolu treneru un
vispārizglītojošo skolu pedagogu
sadarbību – vispārizglītojošās
skolas skolēns vienlaicīgi ir arī
sporta skolas audzēknis. Mūsu
pilsētā ir radīti visi priekšnoteikumi, lai šī sadarbība veiksmīgi
turpinātos.
Jau ilgāku laiku tiek spriests
par to, ka pašvaldībai būs
jāpārņem Amatniecības vidusskola.
Nākamajā mācību gadā šajā
ziņā nekas nemainīsies – Jelgavas
Amatniecības vidusskola vēl aizvien būs valsts izglītības iestāde.
Esam lepni, ka Amatniecības vidusskola izpildījusi visus kritērijus
un pretendē uz profesionālās izglītības kompetenču centra statusu.
Līdz jaunajam mācību gadam
saņemsim atbildi no Izglītības un
zinātnes ministrijas par profesi
onālās izglītības kompetenču
centra statusa piešķiršanu.
Ir prieks, ka jaunā kvalitātē nākamajā mācību gadā izglītošanās
process varēs noritēt arī Amatu
vidusskolā, kur pašlaik notiek
vērienīgi infrastruktūras un mācību materiālās bāzes uzlabošanas
darbi. Profesionālo vidusskolu audzēkņiem mūsu pilsētā būs nodrošināta iespēja mācīties sakārtotā
un modernā izglītības vidē. Bet
no audzēkņiem gaidām nopietnu
attieksmi pret savu pamatdarbu
– mācībām.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs izmantotu
iespēju bez maksas
sportot ZOC āra
laukumos?
Vitālijs, pavārs:
– Kāpēc gan
ne?! Es ar
sportu esmu
uz «tu», darbojos sporta
skolā, un jau tagad man ir daudz
iespēju sporta bāzes pilsētā izmantot bez maksas. Taču labprāt kopā
ar draugiem brīvajā laikā pasportotu arī ZOC stadionā, ja atļautu
un tas būtu tiešām iespējams bez
maksas. Jauna sporta bāze tomēr
paliek jauna.
Līva Elizabete,
skolniece:
– No vienas
puses, ZOC ir
tālu no centra,
taču, no otras,
– mēs ar draugiem šobrīd bez maksas izmantojam sporta laukumus blakus ledus
hallei, un tas taču ir turpat blakus!
Protams, ka jaunā sporta bāzē noteikti būtu foršāk sportot. Vasarā
mums atļauj futbolu spēlēt arī LLU
sporta nama stadionā. Tas ir izdevīgi, jo atrodas tepat centrā.
Inna, māmiņa:
– Ideja jau laba,
taču man šķiet,
ka ZOC tomēr
ir patālu no
centra. Lai gan
nenoliedzu – ja savāktos kuplāks
draugu pulks, labprāt aizbrauktu
bez maksas uzspēlēt volejbolu, ja
tāda iespēja būtu. Katrā gadījumā
šī ideja ir apsveicama, jo galu galā
sporta bāzi cēla pilsētniekiem,
un te nu būtu iespēja to visiem
izmantot.
Nauris Kancēvičs, jelgavnieks:
– Protams, ka
izmantotu.
Manuprāt,
pašsaprotami
ir tas, ka visiem āra sporta laukumiem ir jābūt bez maksas, jo īpaši
vasarā, kad skolēniem nav ko darīt.
Tas taču ir elementāri! Es pats spēlēju
basketbolu un neatceros, ka kādreiz
būtu bijis kaut kur jāmaksā. Ne par
laukumu pie ledus halles, ne pie
peldbaseina, ne skolu laukumos.
Simeons, futbolists:
– Jā, protams,
ka kopā ar
draugiem
katru dienu ar
riteņiem futbolu aizbrauktu uzspēlēt. Tiesa,
mūs jau laikam nelaidīs uz lielā
laukuma, tas ir pārāk labs un tur
notiek tikai lielās spēles. Labākajā
gadījumā atļaus uz mazā, kur
notiek treniņi, taču arī tas ir labi.
Šobrīd vēl braucam sportot uz
stadionu «Daugava».
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Pieejams pašvaldības
2010. gada publiskais pārskats
 Sintija Čepanone
No 1. jūlija pašvaldības mājas lapā
www.jelgava.lv, kā arī Informācijas
aģentūrā un pilsētas bibliotēkās
iespējams iepazīties ar Jelgavas
pilsētas pašvaldības 2010. gada publisko pārskatu, informē pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektors.
Internetā pašvaldības 2010. gada
publiskais pārskats pieejams mājas
lapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība», apakšsadaļā «Dokumenti».

Bet ar pārskatu drukātā versijā
iespējams iepazīties Jelgavas pilsētas
pašvaldības Informācijas aģentūrā
un pilsētas bibliotēkās. Kā informē
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektors, publiskajā pārskatā iekļauta
pamatinformācija par pilsētas iedzīvotājiem, nodarbinātību, ekonomiku
un citas ziņas par pašvaldības darbību. Savukārt atsevišķā nodaļā apkopota informācija par pašvaldības
finanšu resursiem un tās darbības
rezultātiem 2010. gadā.

ziņas

«Amo Plant»
atver viesnīcu

No 1.lpp.

mājas iedzīvotāji saka paldies JNĪP
par to, ka neskaitāmās dzīvokļu
īpašnieku kopsapulcēs tika pierunāti
un pārliecināti par kompleksu darbu
nepieciešamību, tostarp lodžiju sanāciju. «Cilvēki, kas iet garām mūsu
mājai, atzīst, ka uz to noraugās ar
skaudību. Viņi vēlas zināt mūsu
pieredzi, lai līdzīgus darbus īstenotu
savā mājā, un tas patiesi priecē,» tā
L.Baškevica.
Par uzvaru konkursā līdztekus
sienas plāksnītei, kas liecina par to,
ka nams Helmaņa ielā ir energoefektīvāk atjaunotais Latvijā, iegūta
arī dāvanu karte simts latu vērtībā
stādaudzētavā «Dimzas». J.Vidžis
norāda, ka šī ir balva mājas iedzīvotājiem, tāpēc tieši viņi varēs lemt,
kādiem augiem dāvanu karti tērēt.
Jāpiebilst, ka drīzumā mūsu pilsētā varētu sākties renovācijas darbi
Brīvības bulvārī 28 un Lāčplēša ielā
19a, taču arī vairāku citu mūsu pilsētas māju iedzīvotāji lēmuši par labu
siltināšanai. «Tas ir rūpīgi apsvērts
dzīvokļu īpašnieku lēmums, un
esam gandarīti, ka ar savu pieredzi
varam palīdzēt to īstenot kvalitatīvi,»
tā J.Vidžis.

Promenādē saimniekos
«Piecas maizes»
 Ilze Knusle-Jankevica

Ja viss noritēs, kā plānots,
jau nākamās nedēļas nogalē Lielupes labā krasta
pludmalē darbu sāks āra
kafejnīca «Piecas maizes», kas apmeklētājiem
piedāvās uzkodas un
atspirdzinošus dzērienus, bet nākotnē paredz
attīstīt arī pludmales inventāra nomu, stāsta
uzņēmuma īpašnieks
Kaspars Soļims. Līdz ar
to upes labais krasts kļūs
arvien pievilcīgāks apmeklētājiem.
Uzņēmums «Piecas maizes»
uzvarēja pašvaldības izsludinātajā
konkursā par tirdzniecības vietas
ierīkošanu pludmales teritorijā.
«Šobrīd vēl norit pārrunas ar «Latv
energo» par elektrības pieslēgšanu
– ja viņi nevarēs to nodrošināt,
liksim savu ģeneratoru,» stāsta
K.Soļims. Plānots, ka bārs un galdiņi
apmeklētājiem atradīsies nojumē,
bet vēl daļa galdiņu būs izvietoti
daļēji slēgtā terasē. Kopā vietas
varētu pietikt ap 30 apmeklētājiem,
lēš uzņēmējs, norādot, ka pludmalē
paredzēts tirgot uzkodas, atspirdzinošos dzērienus, tostarp alu un
sidru, saldējumu, cukurvati. «Ir arī
doma attīstīt pludmales inventāra
nomu, piemēram, salokāmos sauļošanās krēslus, dvieļus,» viņš stāsta.
Paredzēts, ka kafejnīca darbosies
no pulksten 10 līdz 22, bet, ja būs
apmeklētāji, arī ilgāk. Tiesa, tā būs
atvērta tikai saulainā laikā, lietainajās dienās tā nestrādās.
SIA «Piecas maizes» ir Jelgavas

uzņēmums, kas atvēris kafejnīcu
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā. Stimulu
piedalīties konkursā par tirdzniecības vietu pludmalē devis tas, ka
gandrīz jebkurā pasākumā Jelgavā
darbojoties citu pilsētu ēdinātāji, bet
vietējie esot mazliet kūtri. «Mūsu
mērķis nav smelt naudu, vienkārši
gribējās izveidot kaut ko foršu
savā pilsētā,» tā K.Soļims. Šobrīd
uzņēmumā strādā pieci cilvēki, bet
līdz ar āra kafejnīcas atvēršanu
pludmalē varētu tikt pieņemti vēl
vismaz divi.
Tomēr āra kafejnīca nav vienīgā
aktualitāte – jau tuvākajā laikā
kafejnīcu plānots atvērt arī pie vēja
tuneļa Peldu ielā. SIA «Gaisa sporta sertifikācijas centrs» akcionārs
Kārlis Markus stāsta, ka krastmalā
plānots atvērt kafejnīcu un ierīkot
atrakciju zonu ar pludmales volejbola laukumu un batutu, bet nākotnē
– izveidot arī bērnu spēļu laukumu,
kā arī attīstīt pludmales volejbola
tradīcijas, rīkojot dažādus turnīrus.
«Par nākotni runāt ir sarežģīti, jo,
ņemot vērā, ka Gaisa sporta sertifikācijas centrs ir maksātnespējīgs,
visi lēmumi jāsaskaņo ar uzņēmuma
maksātnespējas administratoru
Andri Bērziņu, savukārt teritorijas labiekārtošana saskaņota arī
ar pilsētas pašvaldību,» norāda
K.Markus.
Jāpiebilst, ka maksātnespējas
process pret uzņēmumu sākās
šā gada 27. aprīlī un drīz pēc tam
Ekonomikas ministrija paziņoja, ka
uzņēmumam jāatmaksā Valsts kasei
1,35 miljoni latu, kas tika izmaksāti
kā ES projekta līdzfinansējums
Gaisa sporta sertifikācijas centra
izveidei Jelgavā.

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas mašīnbūves uzņēmums «Amo
Plant» savā teritorijā
nesen atvēris viesnīcu, kurā jau uzņemti
pirmie klienti. Šobrīd
dzīvošanai pieejami
divi divvietīgi numuri
un viens četrvietīgs,
taču jau drīzumā tiks
atklātas vēl trīs istabas
ar astoņām vietām.
Uzņēmuma komunikācijas
direktors Igors Graurs stāsta,
ka galvenā viesnīcas «Amo hotel» funkcija ir kalpot par darba viesnīcu. «Uz «Amo Plant»
bieži brauc kolēģi no Holandes,
Vācijas, nesen bija no Ēģiptes,

un mums viņiem ir jānodrošina
dzīvesvieta, tāpēc viesnīca ir
nepieciešamība. Tieši ar šādu
domu tā arī ierīkota,» stāsta
I.Graurs. Taču, ņemot vērā, ka
viesnīcas noslodze nav liela un
Jelgavā nemaz nav tik daudz
naktsmītņu, uzņēmums nolēmis viesnīcas pakalpojumus
piedāvāt arī citiem. Šobrīd
«Amo hotel» dzīvošanai pieejamas trīs istabas – divas divvietīgas un viena dzīvokļa tipa
ar divām istabām, kur vietas
paredzētas četriem cilvēkiem.
Taču jau drīzumā darbi būs pabeigti arī pārējās trīs istabās.
Kopā viesnīca varēs nodrošināt
dzīvošanu 16 cilvēkiem.
Ņemot vērā, ka šis ir mašīnbūves uzņēmums, arī interjers saistīts ar auto. «Katra

istabiņa nosaukta kādas auto
markas vārdā – RAF, «Ford
Vairogs», ZIL, «Russo-Balt»,
VEF un «Amo Plant». Par
to vēsta gan istabas atslēgas
piekariņš, gan fotogrāfijas
ar attiecīgo auto modeļiem
viesnīcas numuriņos,» stāsta
I.Graurs.
Atzinīgi jaunas viesnīcas atvēršanu vērtē Jelgavas reģi
onālā Tūrisma centra vadītāja
Anda Iljina. «Tas ir brīnišķīgi,
ka mūsu pilsētas viesiem ir vēl
viena jauna vieta, kur nakšņot,
turklāt šeit ir interesants un
Jelgavai piederīgs interjers,»
tā A.Iljina. Kaut arī uzņēmums
atrodas netālu no Jelgavas robežas, A.Iljina atzīst, ka sakoptai
vietai ar sakārtotu infrastruktūru tas nav šķērslis.

ZOC stadionā var skriet bez maksas;
par laukumu īri jāmaksā
 Ilze Knusle-Jankevica

ZOC sabiedrisko attiecību speciāliste Sanda Andersone norāda,
ka saskaņā ar jauno centra cenu
politiku maksa par laukumu īri noteikta samērā zema, ņemot vērā, ka
tie ir komandu sporta veidi. Tāpat,
lai nebūtu haoss, ieviesta kārtība,
kas paredz – laukuma izmantošana jāpiesaka iepriekš. «Laukumu
izmantošana iepriekš jāpiesaka, lai
pašiem sportot gribētājiem būtu ērtāk un nerastos dažādi pārpratumi,»

stāsta S.Andersone.
Vasaras sezonā ZOC var izmantot
skrejceļu, sintētisko volejbola un
strītbola laukumu, mākslīgo futbola
laukumu un pludmales volejbola
laukumu. Basketbola, volejbola
un pludmales volejbola laukuma
maksa ir pieci lati stundā (ar PVN),
sintētiskā seguma futbola laukuma
izmantošana – 12,20 lati stundā
(ar PVN). «Vienīgi jārēķinās, ka
mākslīgais futbola laukums ir ļoti
noslogots un lielākoties pieejams
tikai rīta stundās,» piebilst ZOC pārstāve, norādot, ka futbola laukuma
nomu var pieteikt darba dienās no
pulksten 9 līdz 15. Tāpat ir iespējams izmantot slēdzamu skapīti un
dušu, kas atsevišķi maksā 1,20 latus.
Laukumu izmantošana jāpiesaka,
zvanot pa tālruni 20365713.
Toties bez maksas var izmantot
skrejceļu, un, kā norāda S.Andersone,
tas iepriekš nav jāsaskaņo. Stadionu
izmantot nevar vien tad, kad tajā
notiek vieglatlētikas sacensības un
Latvijas futbola čempionāta virslīgas spēles – saskaņā ar reglamentu
spēles dienā jau stundu pirms spēles
sākuma stadionā nedrīkst notikt
nekādas aktivitātes.

Lazdiņas privātā
vidusskola «Punktiņš»

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»

Aicinām pievienoties mūsu
draudzīgajam pulkam bērnus
no 1 līdz 7 gadu vecumam.
Mums ir trīs bērnudārza grupas. Kā
arī piedāvājam radoši pavadīt laiku
vasaras mēnešos.

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

Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC) ne tikai
notiek dažāda mēroga
sacensības un pasākumi – ikdienā modernā
sporta infrastruktūra ir
pieejama ikvienam sportot gribētājam. Skrejceļu
un BMX trasi var izmantot bez maksas, bet par
sintētisko laukumu īri
gan jāmaksā. ZOC strādā
katru dienu no pulksten
8 līdz 23, un šajā laikā
iespējams izmantot arī
stadionu un laukumus.

J.Asara iela 12, Jelgava
Tālrunis 63023718 vai 26164369
www.punktins.lv
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Īsi

Šobrīd klientiem jaunajā
viesnīcā «Amo
hotel» tiek
piedāvātas
trīs istabiņas – «Ford
Vairogs», RAF
un četrvietīgā istabiņa
«Amo Plant».
Tās šomēnes
jau izmantojuši kolēģi
no Holandes,
Alžīrijas un
Vācijas.
Foto: Krišjānis
Grantiņš

Ieguldījumu māju
renovācijā novērtē valstī
«Tieši tādēļ man nav saprotams,
kāpēc, siltināšanu īstenojot valsts
atbalsta programmā, tik skrupulozi
tiek pārbaudīti dokumenti, kas būtiski kavē reālu darbu uzsākšanu.
Tā vietā daudz lielāka uzmanība
būtu jāpievērš pašam renovācijas
procesam, nepieļaujot pat vismazākās atkāpes,» spriež JNĪP valdes
loceklis, atgādinot, ka pašlaik valsts
atbalsts māju renovācijai ir 50 procenti jeb 35 lati par kvadrātmetru;
ja mājā dzīvo vismaz desmit procenti
maznodrošināto, atbalsts ir jau 60
procentu apmērā. «Kāpēc par mājas
remontdarbiem maksāt pilnu summu, ja ir iespēja maksāt tikai pusi,
turklāt vēl ietaupīt līdzekļus, krietni
mazāk maksājot par siltumu?!» tā
J.Vidžis.
«Cilvēki ļoti ātri pierod pie sakārtotas vides – ja man vajadzētu pārcelties uz dzīvi mājā, kas nav renovēta,
diez vai es to tagad vispār varētu,»
augsti novērtējot savu daudzdzīvokļu māju, spriež Helmaņa ielas 3
mājas vecākā Lilita Baškevica, arī
citus jelgavniekus aicinot sasparoties darbiem. Viņa neslēpj, ka tagad

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Arī BMX trasi iespējams izmantot par brīvu, tikai nepieciešams
savs inventārs un obligāti vismaz
minimālais drošības ekipējums:
ķivere, cimdi, elkoņu un kāju sargi.
Trases apsaimniekotājs Aivars
Balbeks norāda, ka tāpat vien trasē
iekļūt nav iespējams un drošības
apsvērumu dēļ apmeklētāji vieni
bez uzraudzības tajā netiek ielaisti.
Treniņu laikus trasē var saskaņot
pa tālruni 28304884.
Jāpiebilst, ka SIA «Zemgales
Olimpiskais centrs» piešķirts nacionālās sporta bāzes statuss, kas
nozīmē, ka centrā var notikt starptautiska mēroga sacensības, kā
arī tas ir atbrīvots no nekustamā
īpašuma nodokļa.

 4. un 6. līnijas posmos būs atjaunots brauktuves segums. Pašlaik darbi
notiek 6. līnijā, kur asfalta virskārta tiks
nomainīta apmēram 1,1 kilometra garā
posmā no Dobeles šosejas līdz Bumbieru ceļam, savukārt 4. līnijā – apmēram
750 metru posmā no Dobeles šosejas
līdz Riekstu ceļam. Pēc asfalta virskārtas
atjaunošanas darbiem tiks piebērtas
brauktuves nomales un uzklāts arī horizontālais marķējums, informē pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība».
 Šonedēļ Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centrā ciemiņi – Amerikas
reliģiskās organizācijas «Misija: Cerība»
14 biedri, kuri centra bērniem rīko
Vasaras Bībeles skolu un sarūpējuši arī
dāvanu, proti, par draudzē savāktajiem
ziedojumiem šīs nedēļas otrajā pusē
iecerēts ierīkot basketbola laukumu un
uzstādīt jaunus basketbola grozus. Centra
audzēkņi tiks arī pie batuta, bet mazākie
– pie peldbaseina. «Esam priecīgi par
šādu dāvanu, jo mūsu audzēkņiem būs
iespēja vēl aktīvāk pavadīt brīvo laiku.
Augstu novērtējam to, ka ar ciemiņiem
mums ir sadarbība ne tikai vienu nedēļu
vasarā, bet visu gadu – viņi ar bērniem
sarakstās, sūta apsveikuma kartītes un uz
svētkiem arī dāvanas,» tā centra direktore
Maija Neilande.
 Jelgavas Latviešu biedrība (JLB)
interesentus aicina 12. jūlijā doties
ekskursijā maršrutā Krustpils–Preiļi–
Aglona. JLB priekšsēdētāja vietnieks Vilis
Azevičs informē, ka ekskursijai pieteikties
var līdz 7. jūlijam pa tālruni 63027133.
Izbraukšana no Jelgavas – pulksten 6.30.
Pa dienu plānots apmeklēt Krustpils pili,
vīngliemežu audzētavu, miniatūro karaļvalsti, Aglonas maizes muzeju, Aglonas
baziliku un svētavotu, keramiķu Čerņausku darbnīcu. Kopējās ekskursijas izmaksas
– apmēram 18 lati, ja tiks nokomplektēta
26 cilvēku grupa.
 Šomēnes vairākos kapos notiks
kapu svētki. Romas katoļu katedrāle uz
kapu svētkiem Zanderu kapos aicina 3.
jūlijā pulksten 16, Miera kapos – 10. jūlijā
pulksten 16, Meža kapos – 17. jūlijā pulksten 16. Savukārt SIA «Velis-A» informē,
ka šīs nedēļas nogalē notiks arī kapu svētki
Jaunsvirlaukā un Glūdā. Jaunsvirlaukā
– sestdien, 2. jūlijā, pulksten 11 Ciemaldu
kapos, 12 – Apšūtu kapos, 13 – Vanču
kapos, 14 – Slimpju kapos, 15 – Vimbu kapos, bet pulksten 16 – Bērzukroga kapos.
Piedalās «Velis-A» mākslinieki, ceremoniju
vadīs Māris Neilands un Svētās Jaunavas
Marijas Staļģenes Evaņģēliski luteriskās
draudzes mācītājs Sandis Ratnieks.
Bet Glūdā – svētdien, 3. jūlijā, pulksten
12 Loņu kapos, 13 – Rozīšu kapos, 14
– Spāru kapos, bet pulksten 15 Kažmeru
kapos. Piedalās «Velis-A» mākslinieki,
ceremoniju vadīs Aldis Barons un Svētās
Annas evaņģēliski luteriskās katedrāles
mācītājs Kaspars Kovaļovs.

Ritma Gaidamoviča

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

BSA Jelgavas filiālē uzsākta pieņemšana 2011./2012. m.g.

BSA īsteno studijas pēc akreditētām studiju programmām, un 1999. gadā ir saņemta valsts
beztermiņa augstskolas akreditācija, kas dod tiesības izsniegt valsts parauga diplomus.
Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas, kuras tiek realizētas Jelgavas filiālē:
2. LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
TIESĪBU ZINĀTNE
Iegūstamā kvalifikācija – juriskonsults
Studiju ilgums – 4 gadi (pilna laika) un 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju forma – dienas un vakara
Studiju valoda – bilingvāli (krievu un latviešu valoda)
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Padziļināts virziens: menedžments (firmas vadība)
Iegūstamā kvalifikācija – uzņēmējdarbības vadītājs
Studiju ilgums – 4 gadi (pilna laika) un 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju forma – dienas un vakara
Studiju valoda – bilingvāli (krievu un latviešu valoda)
SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS (Public relations)
Iegūstamā kvalifikācija – sabiedrisko attiecību
menedžeris
Iegūstamais grāds – profesionālais bakalaurs
tirdzniecībā un mārketingā
Studiju ilgums – 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju forma – vakara
Studiju valoda – bilingvāli

MŪSU KOORDINĀTAS
Skolas iela 4b, Ozolnieku novads, LV-3018
Tālrunis: +371 63050533
+371 63046029
Informācijas dienas – katra sestdiena, jūlijā
un augustā no plkst.10 līdz 12.
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ekonomika

Ceturtdiena, 2011. gada 30. jūnijs

Ekonomikas atveseļošanās priekšvēstnesis –
apgrozījuma kāpums ražošanas uzņēmumos
 Ilze Knusle-Jankevica

Salīdzinot ar 2009. gadu, kurš
vērtējams kā ļoti slikts gads un
daudziem nozīmēja izdzīvošanu
vai bankrotu, pērn ekonomiskā
situācija pilsētā ir uzlabojusies.
Analizējot Jelgavas uzņēmumus
pēc pērnā gada apgrozījuma,
top 3 veido vairumtirgotāji,
kuru gada apgrozījums pārsniedz vai teju sasniedz desmit
miljonus latu. Lai gan eksperti
norāda – likumsakarīgi, ka tieši
vairumtirgotājiem ir vislielākais
apgrozījums, parādās Jelgavai
patīkama tendence: apgriezienus uzņem arī ražošanas
uzņēmumi.
Pēc šā brīža datiem, pērn apgrozījums
10 miljonus latu pārsniedzis tikai diviem
Jelgavas uzņēmumiem – naftas produktu
un degvielas vairumtirgotājam «Danfort»
un graudu un sēklu vairumtirgotājam
«Agro Trade Latvija», bet daļa uzņēmumu
vēl tikai tagad iesniedz atskaites par pērnā
gada rezultātiem. Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības pilsētplānošanas pārvaldes
speciāliste Zigrīda Sokolova, analizējot
Jelgavas uzņēmumu publiski pieejamos
finanšu datus par pagājušo gadu, norāda, ka
tirgotājiem apgrozījums vienmēr ir bijis liels,
turklāt sarakstā nav iekļauti lielo veikalu
ķēžu, piemēram, «Rimi», «Maxima», «IKI»,
veikali, kuru juridiskā adrese ir Rīgā. Tomēr
pozitīvi ir tas, ka sarakstā parādās arī ražošanas uzņēmumi. «Daudzas ražotnes tomēr
šobrīd nestrādā ar pilnu jaudu, un tām
ir potenciāls kāpināt ražošanas apjomus.
Tomēr uzņēmumiem, kas vairāk orientējas
uz vietējo tirgu, piemēram, būvkompānijām,
ir grūtāk, jo cilvēku maksātspēja ir stipri
kritusies. Ir jāmeklē noieta tirgi, kas ārvalstu
kompānijām nav aktuāls jautājums – viņi
praktiski visu saražoto eksportē,» vērtē
Z.Sokolova.

Palīdz «mammas»

Labāk gājis tiem uzņēmumiem, kuru
produkts – naftas produkti, graudi, metāls
– kotējas pasaules tirgū, jo tas mazinājis
krīzes sekas.
Topa 2. vietā ierindojies graudu un minerālu vairumtirgotājs SIA «Agro Trade Latvija», kura apgrozījums pērn bija 12,59 miljoni
latu. Šādi rādītāji sasniegti, pat neskatoties
uz to, ka pērn maijā uzņēmums pārtraucis
graudu iepirkšanu un tirdzniecību, paliekot
pie celtniecības, lauksaimniecības un meža

tehnikas tirdzniecības. Šobrīd «Agro Trade
Latvija» juridiski eksistē, bet darbību ir
pārtraucis, savukārt tā jomu – graudu un
minerālmēslu vairumtirdzniecību – ir pārņēmis jaunizveidots uzņēmums SIA «Elagro
Trade», kura juridiskā adrese ir Rīgā, bet
drīzumā tas pārnāks uz Jelgavu. Līdz ar to
Somijas koncernam «Konekesko» Latvijā
palicis tikai meitas uzņēmums «Konekesko
Latvija», kas nodarbojas ar tehnikas tirdzniecību Latvijas tirgū. Arī pārējās Baltijas
valstīs ir meitas uzņēmums, kas orientēts
tieši uz šīs valsts tirgu.
«Graudu un minerālmēslu biznesa
īpatnība ir tā, ka ļoti grūti prognozēt cenas,
jo tās ir atkarīgas no tendencēm pasaules
tirgū. Tomēr, ja uzņēmums «Agro Trade
Latvija» būtu strādājis visu gadu, cipari būtu
trīsreiz lielāki,» norāda «Konekesko Latvija»
valdes priekšsēdētāja Antra Spickus. Viņa
uzsver, ka būtisks atspaids ir «lielā mamma», kas jo īpaši svarīgi bija ekonomiskās
krīzes sākumposmā, kad tirgū bija izteikts
finanšu trūkums, daudziem uzņēmumiem
trūka apgrozāmo līdzekļu un tie nespēja
norēķināties par saņemtajām precēm un
pakalpojumiem.
Ražotnes, kas pieder ārvalstu kompānijām, lielāko daļu produkcijas eksportē. Tās
Latvijā darbojas tikai tāpēc, ka te tas ir lētāk
nekā valstī, kurā atrodas mātes kompānija.
SIA «VT East» ir Dānijas kompānijas meitas uzņēmums un Jelgavā darbojas jau 12
gadus. Ražotnes atrašanās vietu noteikuši
vairāki apstākļi. «Latvijā ir daudz lētāks
darbaspēks nekā Dānijā. Arī elektrība te ir
lētāka. Atsevišķi nodokļi Latvijā ir zemāki,
piemēram, uzņēmuma ienākumu nodoklis
Dānijā ir 25 procenti, bet Latvijā – 15,
savukārt darbaspēka nodoklis abās valstīs
ir vienāds,» salīdzina uzņēmuma valdes
loceklis Hans Kurts Pedersens, norādot, ka
ražošanas izmaksas joprojām zemākas ir
Latvijā. Pērn uzņēmums paplašinājās un
palielināja ražošanas jaudas par apmēram
25 procentiem, saražojot gadā 600 tonnas
dažādu pilsētvides labiekārtošanas metāla
elementu – velosipēdu statīvus, atkritumu
urnas, nožogojumus, nojumes. 99 procenti
produkcijas tiek sūtīti uz Dāniju, no kurienes tālāk uz Ziemeļeiropu.

Garants – «ejošs» produkts

Foto: Krišjānis Grantiņš
krīzi neizjuta, jo metāls ir «ejoša» prece.
«Viss jūk – rūpnīcas tiek likvidētas, paliek
iekārtas, tehnika, angāri. Tas kaut kur
ir jāliek,» viņš stāsta. Uzņēmums metāla
izstrādājumus, visbiežāk caurules, žogus,
mašīnas, iepērk Latvijā, tad tos sašķiro,
sagriež un pārdot tālāk. Parasti produkts
tiek nogādāts ostā, kur to pārdod un ved uz
visām pasaules malām, piemēram, Turciju,
Indiju, Spāniju. Nenoliedzami, biznesu
ietekmē arī fakts, ka pēdējā laikā būtiski
pieaudzis metāla zādzību skaits. «Mēnesī
vismaz trīs, piecas reizes saskaramies ar
situāciju, kad mums grib pārdot zagtu metālu, piemēram, nes aku vākus, caurules.
Saskaņā ar likumdošanu šādus izstrādājumus iepirkt nedrīkstam un pie tā arī strikti
pieturamies,» tā D.Sidorovs, piebilstot, ka ne
vienmēr gan tiekot saukta policija. Parasti
šādi klienti vienkārši tiek raidīti prom, jo
uzņēmumā saprot, ka tagad katrs cīnās
par izdzīvošanu, kā nu māk. Nākotnē uzņēmums plāno paplašināties un iepirkt vēl
citus materiālus, piemēram, plēvi, kartonu,
gumiju, bet pagaidām akcents tiek likts uz
autoparka uzlabošanu. Šobrīd uzņēmumā
strādā desmit cilvēki.
Savu vietu atradis arī ādas apstrādes
uzņēmums «Ritales», kam Latvijā konkurences nav. Uzņēmuma valdes loceklis
Valdis Priede norāda, ka veiksmes pamatā ir
stabils, ilggadējs sadarbības partneris Itālijā,
kas iepērk ādas pusfabrikātus. «Ritales» pār-

Apgrozījums
N.p.k. Uzņēmuma nosaukums
Darbības joma
			
2010. gadā (Ls)
1.
SIA «Danfort»
Degvielas un naftas produktu vairumtirdzniecība
16 568 021
2.
SIA «Agro Trade Latvija»
Graudu un minerālvielu vairumtirdzniecība
12 591 568
3.
SIA «Jelgavfarm»
Medikamentu vairumtirdzniecība
8 818 275
4.
SIA «Fero M»
Metāllūžņu uzpirkšana
7 827 934
5.
A/s «PET Baltija»
PET pārstrāde
7 912 260
6.
SIA «Piena partneri»
Piena pārstrāde
5 946 337
7.
A/s «Jelgavas Gaļas kombināts»
Gaļas pārstrāde
5 658 663
8.
SIA «Jelgavas tipogrāfija»
Poligrāfija
3 790 907
9.
A/s «Amo Plant»
Mašīnbūve
3 138 755
10.
A/s «Jelgavas dzirnavas»
Graudu iepirkšana, pārstrāde, uzglabāšana; pārtikas, 2 623 915
		
alkohola un rūpniecības preču tirdzniecība
11.
SIA «Silja»
Lauksaimniecības tehnikas
2 429 695
		
un detaļu tirdzniecība un serviss
12.
SIA «MNL»
Būvmateriālu, mēbeļu tirdzniecība
2 341 979
13.
SIA «Merco Links»
Kokapstrādes materiālu eksports un
2 301 094
		
imports, iekārtu tirdzniecība
14.
SIA «Jelgavas pils aptieka»
Medikamentu tirdzniecība, aptiekas
1 940 172
15.
SIA «KKR»
Šūšana
1 850 200
16.
SIA «Uni San»
Celtniecības un remonta darbi
1 813 443
17.
SIA «BVP» (būvniecības veikals «Pilsēta») Būvmateriālu, būvkonstrukciju tirdzniecība
1 675 151
18.
SIA «Rimts»
Būvniecība
1 629 281
19.
SIA «Kanclers Plus»
Kancelejas un sadzīves preču tirdzniecība
1 593 925
20.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
Atkritumu apsaimniekošana
1 406 224
21.
A/s «Ritales»
Ādas apstrāde, ražošana, vairumtirdzniecība
1 341 737
22.
SIA «Akvamarins»
Pārtikas produktu tirdzniecība
1 310 043
23.
SIA «VA&AL»
Šķirotu materiālu (arī metāla) pārstrāde
1 135 744
24.
SIA «Smurfit Kappa Baltic»
Papīra un tā izstrādājumu ražošana
1 236 598
25.
SIA «VT East»
Pilsētvides labiekārtošanas elementi
1 110 491
26.
SIA «Flora»
Logu un durvju ražošana
1 086 821
27.
SIA «EX-VALE»
Kokmateriālu tirdzniecība
1 082 518
28.
SIA «Marks M»
Mēbeļu ražošana un tirdzniecība
986 337
29.
Jelgavas SIA «Alvima»
Celtniecība un remontdarbi
949 499
30.
SIA «Junoso»
Medikamentu tirdzniecība, aptiekas
925 578

Avots: SIA «Lursoft»

strādā liellopu ādas – gatavā
āda paliek Latvijā, un no tās tiek izgatavotas,
piemēram, jostas, suņu saites un uzpurņi,
ieroču makstis, pastalas, bet pusfabrikātā
pārstrādātā jēlāda tiek eksportēta uz Itāliju.
«Tur izgatavo somas, apavus, piekar birku
«Made in Italy» un sūta atpakaļ uz Latviju
un citām valstīm,» norāda V.Priede.
«Ritales» strādā 11 mēnešus gadā un
vidēji mēnesī pārstrādā 80 – 100 tonnas ādu.
Darbu uzņēmums dod ap 50 cilvēkiem.

Traucē valsts

Uzņēmumi norāda, ka visvairāk attīstīties
traucē valsts politika, neprognozējamā nodokļu politika un augstās cenas. Piemēram,
ādu apstrādātājs «Ritales» vidēji mēnesī
par gāzi maksā 2500 – 3000 latus, kas ir
apmēram trešā daļa no visiem izdevumiem.
Augstās cenas un nodokļi mazina uzņēmuma konkurētspēju, piemēram, salīdzinot ar
Krievijas, Baltkrievijas uzņēmumiem.
Arī citi uzņēmumi kā kavējošos faktorus
norāda valstī notiekošo – iedzīvotāju neziņu
par savu ekonomisko stabilitāti, kad izdevumi pieaug, bet ienākumi – ne, biežās nodokļu
izmaiņas, darbspējīgo Latvijas iedzīvotāju

Galvenā vērtība – darba vietas

Z.Sokolova uzsver, ka ne vienmēr liels
apgrozījums nozīmē, ka uzņēmums ir
strādājis ar peļņu. Piemēram, ja uzņēmums
spiests pārdot produkciju zem tās pašizmaksas, pieaugot apgrozījumam, palielinās
zaudējumi. Tāpat var būt, ka uzņēmums
ir investējis līdzekļus un paplašinājis vai
atvēris jaunu ražotni, kas apgrozījumu ļauj
palielināt, bet sākotnēji peļņu nenes. Tomēr
augošie apgrozījuma rādītāji vieš cerības,
ka ekonomiskā situācija uzlabosies. «Lai
kāpinātu apgrozījumu, jābūt noteiktam
strādājošo skaitam, jo katrs darbinieks var
saražot noteiktu vienību daudzumu. Tiesa,
ne vienmēr tas nozīmē, ka palielinās darba
vietu skaits, jo daļa uzņēmumu atgriežas pie
pilna darba laika, kas krīzes apstākļos bija
samazināts,» tā pašvaldības Attīstības plānošanas sektora galvenā speciāliste uzņēmējdarbības attīstības jautājumos. Tieši darba
vietas dod pašvaldībai iedzīvotāju ienākuma
nodokli, kas veido apmēram 50 procentus no
pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas. Šie
līdzekļi, savukārt, tiek tērēti, lai pašvaldība
varētu pildīt savas funkcijas. Tikmēr valsts
kasē nonāk pievienotās vērtības nodoklis un
uzņēmuma ienākuma nodoklis.

Analītiķi: ražošanas uzņēmumi
perspektīvā nesīs pilsētai izaugsmi

Lai spētu pastāvēt, uzņēmumam jāspēj
reaģēt uz pieprasījumu. «Ejošu» jomu ir at-  Ilze Knusle-Jankevica
radusi SIA «VA&AL», kas Jelgavā strādā trīs
Lai gan Jelgavas uzņēmumu
gadus un nodarbojas ar metāla uzpirkšanu,
topā ar lielāko apgrozījumu
pārstrādi un tirgošanu un kravas transporta
pagājušajā gadā dominē vaipakalpojumiem. «VA&AL» valdes priekšsērumtirdzniecības kompānijas,
dētājs Daņiils Sidorovs atzīst, ka uzņēmums

Jelgavas lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 2010. gadā (22.06.2011.)

izbraukšanu, demogrāfisko
situāciju valstī. Līdz ar to samazinās gan iedzīvotāju pirktspēja, gan
pieejamie cilvēkresursi.

banku analītiķi uzskata, ka
izkārtojums ir likumsakarīgs un
atspoguļo situāciju valstī kopumā, turklāt saskata arī pozitīvu
tendenci – viņuprāt, nākotnē
pilsētas ekonomiskā situācija
varētu uzlaboties, jo, skatoties
pa nozarēm, šajā topā ir samērā
daudz ražošanas uzņēmumu.

«Nordea» vecākais ekonomists Andris
Strazds stāsta, ka uzņēmumiem, kas
darbojas kā starpnieki, piemēram, vairumtirgotājiem, peļņas procents, rēķinot
no apgrozījuma, bieži ir neliels – vien daži
procenti. Līdz ar to, lai atpelnītu sākotnējos ieguldījumus un gūtu adekvātu peļņu,
šādam uzņēmumam ir jāpanāk relatīvi liels
apgrozījums – pretējā gadījumā uzņēmums
vienkārši nespēj pastāvēt. «Tas arī izskaidro
to, kāpēc apgrozījuma rādītāju ziņā tirgotāji
bieži ir starp līderiem. Kopumā tirdzniecības īpatsvars Latvijas ekonomikā pēdējo trīs
gadu laikā ir samazinājies par vairākiem

Darba vietas

Metāla zādzību skaits
2011. gads
(uz 08.06.)
Reģistrēti gadījumi
Uzsākti kriminālprocesi
Atklātas krimināllietas
Tiesai nodotas lietas

procentiem, jo šajā nozarē kritums ir bijis
viens no lielākajiem un lielāks nekā vidēji
ekonomikā. Nākotnē gan ir prognozējama
līdzsvarotāka attīstība – eksportējošo uzņēmumu nopelnītajai naudai ienākot Latvijā,
tā veicinās arī patēriņu pašmāju tirgū un
tādējādi arī uz vietējo tirgu orientētu uzņēmumu izaugsmi,» uzskata A.Strazds.
Liela loma apgrozījumā ir cenu izmaiņām. «Pirmā vieta tikusi energoresursu
tirgotājiem. Ja pavērtē valsts kopējos rādītājus, tad degvielas patēriņš – nopirktie litri
– krītas. Kaut arī cenas kož, ne vienmēr ir
iespējams atteikties vai samazināt degvielas
patēriņu. Rodas situācija, ka patēriņš krītas,
bet par nopirkto nākas samaksāt vairāk,
un rezultātā uzņēmuma apgrozījums
ceļas. Medikamentu tirdzniecība – lieta,
no kā iedzīvotāji arī īsti atteikties nevar.
Šīs nozares apgrozījuma pieaugumā lielu
devumu sniedz cenu pieaugums. Pirktspējas kritums bieži vien liek taupīt uz ārstu
apmeklējumu un meklēt palīdzību aptiekās.
Savukārt metāllūžņu uzpirkšanas labais
apgrozījums veidojas labvēlīgo apstākļu
pasaules tirgū ietekmē, jo strauji aug gan
pieprasījums pēc šī resursa, gan cenas,»
situāciju komentē SEB bankas ekonomists
Dainis Gašpuitis. Viņš piebilst, ka apgrozījums var pieaugt arī tad, ja saražoto, pārdoto

51
30
8
4

2010.
gads
136
110
37
17

Biežāk zagtie metāla izstrādājumi – dažāda veida elektrības kabeļi, vadi.

Avots: Valsts policija

preču vai pakalpojumu apjoms samazinās,
bet to kompensē cenu pieaugums, attiecīgi
iespējama arī pretēja situācija. Tāpat svarīgi
ir apzināties, ka līdztekus apgrozījuma pieaugumam ir jādarbojas arī izlaides apjomu
kāpināšanā. Tas ir nozīmīgi, lai, piedzīvojot
cenu kritumu, uzņēmums nebankrotētu.
Analizējot šā gada situāciju valstī, «Swedbank» vecākā ekonomiste Lija Strašuna norāda, ka ekonomikas kopējo izaugsmi gada
1. ceturksnī virzīja galvenokārt eksportējošās vai ar eksportu saistītās nozares – apstrādes rūpniecība, viesnīcas un restorāni,
transports un sakari, iekšējā tirdzniecība,
ko ietekmē ražojošo uzņēmumu attīstība,
jo tie dažreiz savus produktus eksportē
ar tirdzniecības uzņēmumu starpniecību.
Šajā laika periodā mājsaimniecību patēriņa
izaugsme ir lēna un nevienmērīga, savukārt iekšzemes kopprodukta pieaugums,
kaut nedaudz mazāks par prognozēto,
ļauj saglabāt IKP izaugsmes prognozi šim
gadam ap četriem procentiem. Viņa lēš,
ka ekonomikas izaugsme varētu nedaudz
paātrināties nākamajā ceturksnī, pieaugot investīciju aktivitātei un turpinoties
eksporta izaugsmei. Nozaru griezumā
straujāks pieaugums saglabāsies, viņasprāt,
jau minētajās eksportējošās un ar eksportu
saistītajās nozarēs.

Atalgojums
21 216

Tik Jelgavā ir darba ņēmēju,
tostarp arī no Jelgavas novada, Rīgas un Rīgas apkārtnes,
Dobeles un Bauskas novada u.c.

12 374
Tik Jelgavas iedzīvotāju strādā Rīgā.

Ls 326
Tāds ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis uz vienu iedzīvotāju.

Ls 383

Tāda ir vidējā bruto darba samaksa mēnesī Jelgavā.

Ls 483

Tāda ir vidējā bruto darba samaksa Latvijā.

Ls 554

Tāda ir vidējā bruto darba samaksa Rīgā.

Ls 326

Ienākumu nodoklis uz vienu iedzīvotāju gadā Jelgavā.
Avots: Jelgavas 2010. gada publiskais pārskats

Ceturtdiena, 2011. gada 30. jūnijs

Latvijas čempionāts BMX

Svētdien, 3. jūlijā, no pulksten 12 ZOC
BMX trasē notiks Latvijas čempionāts
BMX riteņbraukšanā. Čempionātam pieteikti 160 dalībnieki vecumā no sešiem
gadiem līdz elites grupas braucējiem.
Plānots, ka čempionātā piedalīsies sportisti no Ventspils, Saldus, Jelgavas, Rīgas,
Cēsīm, Valmieras, Valkas, Smiltenes,
Madonas, Mārupes, Vecpiebalgas un
Tukuma. «Pērn Latvijas čempionātam
bija seši posmi, bet šogad tās būs vienas sacensības, kas tad arī visu izšķirs,»
norāda kluba «Mītavas kumeļi» vadītājs
un trases apsaimniekotājs Aivars Balbeks, piebilstot, ka līdz ar to Jelgavas
jaunajā trasē notiks šīs sezonas galvenās
republikas sacensības. Ieeja sacensībās
– bez maksas.

Uzvar līderus

FK «Jelgava» Latvijas virslīgas
čempionātā
ar rezultātu
2:0 (1:0) uzvarēja čempionāta līderus – «Ventspils» futbolistus. Abus vārtus guva Vladislavs
Kozlovs. Tādējādi jelgavniekiem izdevās sagādāt turnīra tabulas līderiem
pirmo zaudējumu šosezon. Nākamā
FK «Jelgava» spēle ir svētdien, 3.
jūlijā, pulksten 19 Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā, kad nāksies
spēkoties ar vienu no galvenajiem
sāncenšiem par 5. vietu turnīra tabulā
– FB «Gulbene».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Tēmē uz 1. vietu

ZOC notika Latvijas sporta veterānu 48.
sporta spēļu finālsacensības vairākos sporta veidos – vieglatlētikā, minifutbolā, volejbolā, basketbolā un rokasbumbā. Jelgavas
vīriešu basketbola komanda 35+ izcīnīja 1.
vietu, vīriešu futbola komanda 45+ ieguva
trešo vietu, savukārt LLU sporta kluba
volejbolistes 35+ grupā izcīnīja bronzas
medaļas. Vieglatlētikā 1. vieta Dzidrai
Baškevičai 100 m skrējienā un tāllēkšanā
(S75) un Ilgonim Miķelsonam lodes grūšanā (V60), vēl LLU «kontā» 4 sudraba
un 8 bronzas medaļas. LLU Sporta kluba
vadītāja Zilvija Poča norāda, ka komandas
kopvērtējumā tiks vērtētas pilsētu, novadu
un sporta klubu grupās un, pēc provizoriskajiem datiem, klubu konkurencē uz 1.
vietu pretendē tieši LLU klubs.

Gatavojas PČ

Eiropas čempi
onātā pieaugušajiem Jelgavas
BJSS kanoists
Gatis Pranks
(attēlā) 500 m
vieniniekos izcīnīja 12., bet 1000 m vieniniekos – 13. vietu.
Otrs BJSS kanoists Romāns Astapovs 200
m vieniniekos ierindojās 15. vietā, savukārt
kluba «KC» smaiļotājs Mārtiņš Upītis 200
m vieniniekos izcīnīja 13. vietu. Sportisti
ar rezultātiem ir apmierināti un gatavojas
pasaules čempionātam, kas notiks augusta
vidū – pirmo sešu vietu ieguvēji kvalificēsies
Londonas Olimpiskajām spēlēm. Vēl viena
iespēja būs nākamā gada Eiropas čempi
onāta pirmo divu vietu ieguvējiem.

Jaunatnes olimpiādē prognozē zeltu
boksā un peldēšanā
 Ilze Knusle-Jankevica

2009. gada Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē Jelgavas komanda izcīnīja 42 medaļas – 11 zelta, 13 sudraba un 18 bronzas.
17 medaļas ieguva peldētāji, 7 – airētāji,
3 – vieglatlēti, 5 – džudisti, 9 – bokseri
un 1 – cīkstoņi.

Kā pirmie Latvijas Jaunatnes
vasaras olimpiādi aizvadījuši
smaiļotāji un kanoe airētāji.
Jelgavas sportistu «kontā»
jau ir piecas medaļas, tomēr
gaidītais zelts gāja secen – meiteņu smaiļotāju četrinieks, esot
vadībā, simts metrus pirms
finiša apgāzās. Jelgavas Sporta
servisa centra direktors Juris
Kaminskis mūsu sportistiem
prognozē četras piecas zelta
medaļas, piebilstot, ka sportā
tomēr neko nevar iepriekš
paredzēt.

Šogad Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādi vēl pirms Jāņiem Limbažos atklāja
smaiļotāji un kanoe airētāji. Jelgavnieku «kontā» piecas medaļas – četras sudraba
Jaunatnes olimpiāde jauniešiem ve- un viena bronzas.
Foto: no kluba «KC» arhīva
cumā no 12 līdz 18 gadiem notiks no 1.
līdz 3. jūlijam Jūrmalā, un Jelgavu tajā nā un kanoe airēšanā (Lelde Laure, Ilze Rīgas komanda, kuru veido teju puse valsts
pārstāvēs 185 cilvēku delegācija, tajā skaitā Bome, Sergejs Bobkovs, Maija Actiņa). izlases, un Valmiera, kam spēcīgs «garais
sportisti un treneri. Mūsējie piedalās div- Kopumā olimpiādei pieteikušies 3492 gals». Interesanta situācija izvērtusies ar
padsmit sporta veidos: airēšanā (trenere dalībnieki no 71 pašvaldības.
tenisistēm – pagājušajā vasaras olimpiādē
Agita Puriņa), basketbolā (Jānis Vītols,
J.Kaminskis lēš, ka labi rezultāti varētu bija plānots, ka Jelgavu pārstāvēs tenisiste,
Gundega Vaščenko), boksā (Aleksandrs būt boksā, peldēšanā, BMX, cīņā, džudo, jo bet olimpiādes laikā viņa atradās starpZaharovs, Aleksandrs Knohs, Anatolijs šajā sporta veidā mūsu sportisti ir arī vieni tautiskās sacensībās ārpus valsts. Šoreiz
Červjakovs, Sergejs Soldatjonoks), cīņā no vadošajiem Latvijā kopā ar Liepājas un ir otrādi – lai gan sākotnēji nebija plānots,
(Vladimirs Smirnovs, Anatolijs Mastio), Rīgas džudistiem. Arī basketbolistiem ir olimpiādē piedalīsies vairākas tenisistes,
džudo (Sergejs Vasjkovs, Guntis Malējs, cerības uz medaļu: «Mums ir paveicies ar kuras šajā laikā tomēr būs Latvijā.
Kims Usačevs), futbolā (Dainis Kazake- komandu sadalījumu. Pirmā spēle būs pret
Salīdzinot ar pagājušo olimpiādi, ieviesti
vičs, Raimonds Aleksandrovs), peldēšanā Mārupes novada komandu, kas, domāju, vairāki jauni sporta veidi. Pieskārienreg(Anželika Paegle, Astra Ozoliņa), regbijā mums ir pa zobam. Tad būs iespēja pacī- bijā Jelgavu pārstāvēs zēnu un meiteņu
(Igors Umeckis), BMX riteņbraukšanā nīties ar Liepājas un Ventspils dueļa uzva- jauktā komanda, kurai šīs būs pirmās lielās
(Uldis un Aivars Balbeki), tenisā (Leonīds rētājiem. Ja uzvarēsim arī šajā spēlē, me- sacensības. Savukārt golfā Jelgava netiks
Kapellers), vieglatlētikā (Maija Ukstiņa, daļas mums jau būs rokā – atliks aizvadīt pārstāvēta. Sporta servisa centra direktors
Austris Cīrulis, Santa Lorence), smaiļoša- spēli par pirmo vietu.» Otrajā grupā spēlē gan norāda, ka nav īsti godīgi olimpiādē ie-

kļaut sporta veidu, kurš Latvijas teritorijā
netiek vienmērīgi attīstīts.
Vēl šī olimpiāde zīmīga ar to, ka BMX
sacensības tiks aizvadītas Jelgavā, Zemgales Olimpiskā centra trasē. Tās notiks
2. jūlijā no pulksten 14. Jelgavu gatavojas
pārstāvēt trīs sportisti – Kristens Krīgers,
Rihars Buldinskis un Ivo Priede. BMX
kluba «Mītavas kumeļi» vadītājs Aivars
Balbeks informē, ka paralēli olimpiādei
notiks arī open sacensības, kurās startēs
citu vecuma grupu pārstāvji.
Medaļas jau sadalījuši airētāji – lai gan
Jelgavas «kontā» ir piecas medaļas (četras
sudraba un viena bronzas), cerētais zelts
gāja secen. Visas piecas medaļas ir BJSS
smaiļotājam Markam Ozolinkevičam
– viņam sudraba medaļa 1000 metros vieniniekiem, 1000 un 200 metros divniekiem
pārī ar Rūdolfu Nartišu un 1000 metros
četriniekā, airējot kopā ar R.Nartišu,
Marku Jefimovu un Rinaldu Lasmani.
Bronza M.Ozolinkevičam 200 metros
vieniniekā. Neskatoties uz meiteņu četrinieka neveiksmi, trenere L.Laure airētāju
sniegumu vērtē kā labu.
Vēl vairākos sporta veidos bija priekšsacīkstes, kurās jelgavnieki piedalījās, bet
finālam nekvalificējās, piemēram, zēnu
futbolā, meiteņu basketbolā.

Jelgavā notiks lielākais bērnu futbola festivāls Latvijā
 Ilze Knusle-Jankevica

veidot pilsētas sporta dzīvi, jo pasākumu
bērniem vismaz futbolā tikpat kā nav.
No 8. līdz 10. jūlijam Jelgavā,
Un vēl jau futbola un aktīva dzīvesveida
Zemgales Olimpiskajā centrā,
popularizēšana,» par ieceri stāsta turnīra
un Ozolniekos norisināsies bērorganizators JFC «Jelgava» direktors Dainu futbola festivāls «City Cup
nis Kazakevičs, paužot cerību, ka turnīrs
2011», kurā piedalīsies ap 75
kļūs par ikgadēju pasākumu.
komandas un 1200 dalībnieku
Jelgavas kausa izcīņā piedalīsies bērni
no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Pašiem maLielbritānijas un Polijas. Jelgavu
zākajiem futbolistiem (6 – 7 gadi) spēles
pārstāvēs jaunatnes futbola
notiks bez rezultātu fiksēšanas, jo šajā
klubs «Jelgava» ar komandām
vecuma posmā sportiskais rezultāts nav
visās sešās vecuma grupās.
svarīgākais. «Te netiks noteikts uzvarētājs
pēc sportiskajiem kritērijiem. Apbalvoti tiks
«Šobrīd Jelgavā ir visi apstākļi, lai rīkotu visi dalībnieki,» tā organizators. Savukārt
šādus pasākumus. Tāpat gribējām piln- vecāko grupu futbolisti cīnīsies par Jelgavas

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
16. jūlijā plkst.20 – muzikāla izrāde «Trakās musketieru avantūras». Sižeta

autors Zigurds Neimanis. Piedalās: iluzionists Valdemārs Weiss, brāļi Riči, Anna Dribas, dvīņu māsas Ņikonovas u.c. Biļešu cena: Ls 4 (Uzvaras parkā).

29. jūlijā plkst.19 – «Imanta–Babīte» svin 25 gadu jubileju! Piedalās: Jānis

Jarāns, Dainis Porgants un Uldis Marhilēvičs, Nikolajs Puzikovs, Andris Baltacis un
deju grupa Denisa Tumakova vadībā. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4 (Uzvaras parkā).

7. augustā plkst.18 – koncerts «Čikāgas piecīši». Biļešu cena: Ls 7; 6; 5 (Uzvaras
parkā).

Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

pilsētas kausu. JFC «Jelgava» pārstāvēs
visi bērni, kas klubā trenējas, jo šie pirmām
kārtām jau ir svētki viņiem.
Domāts ir ne tikai par sportiskām aktivitātēm, bet arī par kultūras un izklaides
programmu. Piektdien, 8. jūlijā, ar pašvaldības atbalstu visi turnīra dalībnieki apmeklēs Smilšu skulptūru festivālu, savukārt pēc
atklāšanas parādes sestdienas vakarā būs
koncerts un uzstāsies cirka mākslinieki.
Tāpat, domājot par apmeklētājiem, tiks
nodrošinātas tirdzniecības vietas, kur varēs
iegādāties, piemēram, priekšmetus ar festivāla simboliku, atspirdzinošus dzērienus.
Ieeja – bez maksas.
D.Kazakevičs stāsta, ka aicinātas bija arī

komandas no Ukrainas, Somijas un Zviedrijas, kā arī Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas, bet tās dalību nav apstiprinājušas. Savukārt Latvija būs plaši pārstāvēta
– Jelgavā ieradīsies futbolisti no Staiceles,
Valmieras, Liepājas, Ventspils, Jūrmalas,
Dobeles, Bauskas, Rīgas. Organizatori cer,
ka šis turnīrs notiks arī turpmāk un pulcēs
arvien vairāk dalībnieku, kā arī veicinās
sadarbību starpvalstu līmenī. Pirmie rezultāti jau ir – augusta beigās JFC «Jelgava»
futbolisti dosies atbildes vizītē uz Poliju, kur
piedalīsies līdzīgās sacensībās.
Jāpiebilst, ka vairāk ziņu par turnīru,
spēļu kalendārs, rezultāti un cita informācija būs pieejama mājas lapā www.citycup.lv.

Jelgavas 1. speciālā
internātpamatskola
Jelgavā, Institūta ielā 4, turpina
izglītojamo ar fiziskās attīstības
traucējumiem uzņemšanu 1. klasē
2011./2012. m.g.
Uzziņas par nepieciešamajiem
dokumentiem un pierakstu uz komisiju – pa tālruni 67212227
(Valsts pedagoģiski-medicīniskās
komisijas sekretāre).
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Sporta pasākumi
 30. jūnijā pulksten 20 – futbols: FK
«Jelgava Juniors» – FK «Dobele» (ZOC).
 2. jūlijā pulksten 10 – Jelgavas pilsētas
čempionāts biljardā (6. vidusskolā).
 2. jūlijā pulksten 10 – Zemgales bērnu
čempionāts futbolā 2004. g.dz. (ZOC).
 2. jūlijā pulksten 14 – Latvijas Jaunatnes olimpiāde: sacensības BMX (ZOC).
 3. jūlijā pulksten 10 – Latvijas čempionāts triatlonā, Latvijas un Baltijas kauss
(ZOC).
 3. jūlijā pulksten 19 – virslīga futbolā:
FK «Jelgava» – FK «Gulbene» (ZOC).
 6. jūlijā pulksten 11 – jaunatnes futbols: JFC «Jelgava» – FK «Dobele» (ZOC).

Meklē darbu
Meklēju jebkuru darbu celtniecībā, dārzniecībā vai arī kādu citu fizisku darbu Jelgavā vai
Ozolniekos. Tālrunis 29779531, 63020758.
Skolotājs vasaras sezonā – par kultūras tūrisma gidu (krievu un vācu valodā Jelgavas
pilsētas viesiem). Tālrunis 26872900.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un
mūsdienu mīkstās mēbeles.
Tālrunis 63027358, 29659962.
Varu palīdzēt vecam vientuļam cilvēkam
mājas un dārza darbos. Tālrunis 26306972.
Palīgs celtniecībā. Tālrunis 27197549.
Meklēju apkopējas vai trauku mazgātājas
darbu. Var piedāvāt arī dārza darbus.
Tālrunis 26770409.
Sieviete (41) pavāre meklē jebkādu darbu – apkopējas, mājkalpotājas, trauku mazgātājas. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 26707287.
Malkas skaldīšanā. Tālrunis 29974300.
Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 63028129,
20333489.
Divi skolēni meklē darbu uz vasaras mēnešiem, vēlams Jelgavā. Esam strādīgi un ar
augstu atbildības sajūtu. Tālrunis 26986053.

Piedāvā darbu
SIA «Kapu saimnieks» meklē strādniekus(-ces)
ar autovadītāja apliecību. Pieteikumu sūtīt
uz e-pastu: siakapusaimnieks@inbox.lv.

Pērk
Firma pērk cirsmas, meža īpašumus. Samaksa tūlītēja. T. 20371498, 26596934.
Vienistabas dzīvokli. T. 27164082

Pārdod
Vienistabas dzīvokli Tērvetes ielā 1, ar
malkas apkuri. T. 26863056.
Malku. Alksnis, bērzs, osis, ozols. Cena
– sākot no 18 Ls/berkubs vai 22 Ls/sters.
Varam piegādāt. T. 25448677

Dažādi
Piedāvājam māklera pakalpojumus Jelgavā
un Jelgavas novadā. Interesēties pa tālruni
28342037 vai e-pastu: KristapsAns@inbox.lv
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.
Izpildīsim visu veidu celtniecības darbus. Apkure, santehnikas darbi, sētu uzstādīšana, bruģa
likšana. Kvalitatīvi un ar garantiju. T. 29504350.
Mantojuma lietas sakarā meklējam Arnolda Krotkina, dzim. 19.02.1925. Jelgavā,
radiniekus (māsas vai brāļus). Viņa vecāki bija
Vilis Martiss Jānis Krotenieks un Made no Liepājas. Made ir dzimusi 27.03.1897. Priekulē.
Arnolds ir izceļojis un miris. Ja Jums ir kāda informācija par šo ģimeni vai arī esat radinieks,
lūdzu, dodiet ziņu: Cornelia Muggenthaler,
Strada die tre Camini 18, 60013, Corinaldo,
Italia. Fakss +39071679296, e-pasts: muggenthaler@muggenthalerresearch.com.
Veiksim kvalitatīvu kosmētisko, eiro un
dizaina remontu. T. 29643165.
Jaunieši pļauj zāli. T. 29793973

Aizsaulē aizgājuši
USTĪNIJA TRIFANOVA (dz. 1927. g.)
FJODORS ŠALAJEVS (dz. 1938. g.)
ROBERTS FREIMANIS (dz. 1917. g.)
JEKATERINA LAZAREVA (dz. 1929. g.)
JURIJS GORČAKOVS (dz. 1941. g.)
INGA BAUMANE (dz. 1980. g.)
ANTONS STRODS (dz. 1911. g.).
Izvadīšana 30.06. plkst.12 Meža kapsētā.
AIJA BRAHMANE (dz. 1954. g.).
Izvadīšana 01.07. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

30. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālā TV piedāvā…» Laika zīmes Igaunijā.*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1229.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.40 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 3.sērija.
10.40 «Rīgai – 800». Ieskandini Rīgu! Dienas vidus pasaka.*
11.30 «Rīgai – 800». Atjaunotais Melngalvju nams.*
11.45 «Rīgai – 800». Ieskats senās Rīgas mūzikā.*
12.05 «Zebra».*
12.20 «Pārsteidzošā pasaule. Šanhaja». Dokumentāla filma.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.35 «Vertikāle».*
16.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.25 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 13. un 14.sērija.
16.40 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 42.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1229.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 21.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Par lietām, kas nekad nepāriet. Imants Kalniņš».
LTV videofilma.
22.15 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 17.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vēstules Allāham». Dokumentāla filma. 2011.g.
0.10 «Imanta – Babīte pietur…»*

LTV7
7.35 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
10.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 350.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 40.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 177. un 178.(noslēguma) sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 67.sērija.
13.15 «1000 jūdzes Indijā». 3.sērija.*
13.50 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-20.
Latvija – Krievija. 2008.g.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 40.sērija.
16.35 «Joka pēc». 177. un 178.(noslēguma) sērija.
17.20 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 350.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Indijā». 4.sērija.*
20.00 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma. 2011.g.
20.10 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma. 2011.g.
20.20 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19. Latvija
– Taivāna.
22.25 «SOKO Vismāra». Seriāls. 67.sērija.
23.10 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.20 «Zebra».*
23.35 «Uz meža takas».
0.05 «Patiesība par... Noasa šķirstu». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 46.sērija.
10.05 «Eliass un karaliskā jahta». Animācijas filma. 2007.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 17.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 14.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 146.sērija.
15.15 «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas
seriāls. 26.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 35.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 17.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 99.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 100.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
22.05 «Gluharevs» (ar subt.). Seriāls. 29. un 30.sērija.
0.05 «Maskavas kriminālizmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.
1.10 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 30.sērija.
2.05 «Manolete». Biogrāfiska melodrāma. 2007.g.
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijserāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 99. un 100.sērija.

TV3
5.00 «Glābiet Greisu!» 7.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 3.sērija.
6.35 «Mazie kloni». Anim. ser. 21.sērija.
6.50 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 24.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 20.sērija.
7.45 «Bakugani». Anim. ser. 27.sērija.
8.05 «Simpsoni 21». Anim. ser. 22. un 23.sērija.
9.00 «Kurš nu runātu 3». ASV komēdija. 1993.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 43.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 153.–155.sērija.
14.00 «Kobra 14». Seriāls. 11.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 114.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 49.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 96.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 3». Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Nozieguma skelets 5».
Seriāls. 22.(sezonas noslēguma) sērija.
22.00 «Ruslans». Spraiga sižeta filma. 2009.g.
0.05 «Dubultspēle 7». Seriāls. 9.sērija.

1.05 «Kobra 14». Seriāls. 11.sērija.
2.00 «Glābiet Greisu!» Seriāls. 7.sērija.
2.50 «Katrīnvilla». 3.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 114.sērija.
4.20 «Simpsoni 21». Anim. seriāls. 22. un 23.sērija.

1. jūlijs, piektdiena
LTV1

tv programma
2.55 «Katrīnvilla». Seriāls. 4.sērija.
3.40 «Glābiet Greisu!» Seriāls. 8.sērija.
4.25 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
4.50 «Nakts joki».

2. jūlijs, sestdiena
LTV1

7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālā TV piedāvā…» Laika zīmes Igaunijā.*
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 1.sērija.
9.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 4.sērija.
10.40 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 21.sērija.
12.25 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentālu filmu seriāls. 7. un 8.sērija.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.45 «Labrīt, Latvija!»*
14.45 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.00 «Sises piedzīvojumi».*
16.15 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 15. un 16.sērija.
16.40 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 43.sērija.
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».*
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 1.sērija.
0.05 «Nakts ziņas».
0.20 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 17.sērija.

7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 97. un 98.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 13. un 14.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 42.sērija.
10.00 «Tīģeru komanda – 1000 pūķu kalns».
Vācijas ģimenes filma. 2010.g.
11.35 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.05 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 1. un 2.sērija.
14.00 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».
Latvijas šlāgeraptaujas 2010 fināls.*
16.35 «Latvijas dabas un mūzikas pērles». Daugavas loki.
16.40 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Dundaga.
16.45 «Pārsteidzošā pasaule. Šanhaja». Dokumentāla filma.
17.45 «Apeirona stāsti».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.04 «Latloto izloze».
21.10 «Top Latvijas Likteņdārzs!»
21.15 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».
Latvijas šlāgeraptaujas 2011 fināls.
0.05 Nakts ziņas.
0.15 «Monstru balle». ASV un Kanādas drāma. 2001.g.

LTV7

LTV7

7.35 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.15 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
10.00 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 351.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 41.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 1.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 68.sērija.
13.15 «1000 jūdzes Indijā». 4.sērija.*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19.
Latvija – Taivāna.*
15.45 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 41.sērija.
16.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 1.sērija.
17.20 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 351.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Indijā». 5.sērija.*
20.00 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma. 2011.g.
20.10 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
20.20 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19.
Latvija – Austrālija.
22.25 «SOKO Vismāra». Seriāls. 68.sērija.
23.10 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.20 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.

7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Darījums». Daudzsēriju detektīvfilma. 1. un 2.sērija.
13.40 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.10 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19.
Latvija – Austrālija.*
16.05 «Ilgās atvadas». Dokumentāla filma.
17.00 «Tavs auto».*
17.30 «Uz meža takas».*
18.00 «Autosporta programma nr.1».*
18.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 7.sērija.
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 6.(noslēguma) sērija.
20.00 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
20.10 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
20.20 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19.
Latvija – Argentīna.
22.25 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
22.30 «Pērkondārds». Ģimenes piedzīvojumu filma. 2006.g.
0.15 Grand Prix izcīņa spīdvejā Kārdifā. 2008.g. 29.jūnijs.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 47.sērija.
10.05 «Stulbs un vēl stulbāks 2. Kad Harijs satika Loidu».
ASV komēdija. 2003.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 18.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 15.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 147.sērija.
15.15 «Pankūciņa lieliskie negadījumi».
Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 36.sērija.
16.05 «Intrigante». ASV seriāls. 18.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 101.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 102.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 LNT jubileju gaidot: «Piektdieņi». Humora šovs.
21.35 «Policijas akadēmija 7». ASV komēdija. 1994.g.
23.10 «Vientuļnieks». Sspraiga sižeta filma. 2003.g.
1.20 «Viss par Bendžaminu». Kriminālkomēdija. 2002.g.
3.00 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
3.50 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 29.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 101. un 102.sērija.

TV3
5.00 «Glābiet Greisu!» 8.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 4.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 22.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 25.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 21.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 28.sērija.
8.05 «Simpsoni 7». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
9.00 «Napoleons Dinamīts». ASV komēdija. 2004.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 44.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 156.–158.sērija.
14.00 «Kobra 14». Seriāls. 12.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 115.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 50.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 97.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 3» .komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Medaljons». Spraiga sižeta komēdija. 2003.g.
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.20 «Nāras tronis». Romantiska drāma. 2006.g.
2.05 «Kobra 14». Seriāls. 12.sērija.

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
7.00 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
Animācijas seriāls. 10. un 11.sērija.
7.55 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 15.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». Komēdisjeriāls. 1.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 9.sērija.
10.30 «Skubijs Dū un kibermedības». Animācijas filma. 2001.g.
11.55 LNT jubileju gaidot: «Rīgas Eiroports». Humora šovs.
12.30 «Saldais pārītis». Komēdijseriāls.
13.10 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
15.05 «Laika smiltis». ASV miniseriāls. 1. un 2.sērija.
17.00 «Mūsu ferma Īrijā». Melodrāma. 2007.g. 1.sērija.
19.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 5.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Sisi». Biogrāfiski vēsturiska filma. 2009.g. 1.sērija.
22.40 «Intervija ar vampīru». ASV šausmu filma. 1994.g.
1.10 «Posta dienas». ASV trilleris. 2006.g.
2.50 «Vientuļnieks». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
4.35 «Policijas akadēmija 7». ASV komēdija. 1994.g.
5.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.

TV3
5.00 «Glābiet Greisu!» 9.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 5.sērija.
6.30 «Paldies par pirkumu! 3». 3.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 19.sērija.
7.20 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 22.sērija.
7.45 «Dullais desmitnieks».
8.45 «Simpsoni 17». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
9.40 «Esi gardēdis!»
10.10 «Gandrīz ideālas vakariņas». 1.–4.raidījums.*
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.35 «Medaljons». Spraiga sižeta komēdija. 2003.g.
17.30 «Bezcerīgā komanda». Ģimenes komēdija. 2005.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Princese pret pašas gribu». Romantiska komēdija. 2001.g.
22.45 «Orindžas apgabals». ASV traģikomēdija. 2001.g.
0.20 «Jo vairāk, jo labāk». ASV komēdija. 2007.g.
2.00 «Katrīnvilla». Seriāls. 5.sērija.
2.50 «Glābiet Greisu!» Seriāls. 9.sērija.
3.35 «Paldies par pirkumu! 3». Seriāls. 3.sērija.
3.55 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
4.40 «Nakts joki».

3. jūlijs, svētdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 99. un 100.sērija.
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 15. un 16.sērija.
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9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 43.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 26.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve 2». Dokumentālu filmu seriāls. 26.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Dienvidāfrika». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
14.30 «Tikai rozes». Dzied J.Sproģis.*
14.55 «Tīģeru komanda – 1000 pūķu kalns».
Vācijas ģimenes filma. 2010.g.
16.30 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentālu filmu seriāls. 7. un 8.sērija.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Tiksimies Tartu».
18.50 «Mīļais ronēns». Romantiska komēdija. 2006.g.
20.30 «Panorāma».
21.08 Laika ziņas.
21.15 «Odrijas Hepbernas dzīvesstāsts».
ASV biogrāfiska drāma. 2000.g. 1.sērija.
23.05 «Nakts ziņas».
23.15 «Laiks vīriem?»*
23.45 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 1.sērija.

LTV7
7.30 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles.
Atklāšanas ceremonija.*
9.25 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles.
BMX riteņbraukšana. Fināls.*
11.10 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles.
Pludmales volejbols. Latvija – ASV.*
12.00 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles.
Pludmales volejbols. Latvija – Šveice.*
13.10 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles.
Volejbols. Finālspēle vīriešiem. Brazīlija – ASV.*
15.05; 15.30 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles.
Vieglatlētika.*
17.30 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles.
Noslēguma ceremonija.*
19.35 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
19.40 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
21.20 «Darījums». Daudzsēriju detektīvfilma. 1. un 2.sērija.
23.00 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 4.sērija.
23.55 «Pasaules vulkāni». Seriāls. 7.sērija.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Kāpēc tā gadījās». 29.sērija.
7.00 «Flintstonu ģimene». ASV anim. ser. 8. un 9.sērija.
7.55 «Misters Bīns». Anim. f.
8.10 «Trakie Tūņi brīvībā». Anim. ser. 2.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 LNT jubileju gaidot: «Sirdsmīļā Monika». Komēdijseriāls.
10.35 «Betmens». ASV piedzīvojumu filma. 1989.g.
13.05 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.*
14.05 «Mentālists». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
16.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
18.00 LNT jubileju gaidot: «Solo ar orķestri».
19.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas stiprākie vīri».
Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.
21.20 «Sastrēgumstunda». ASV piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
23.20 «Kareivis». ASV trilleris. 1998.g.
1.20 «Laika smiltis». ASV miniseriāls. 1. un 2.sērija.
2.55 «Intervija ar vampīru». ASV šausmu filma. 1994.g.
4.55 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
5.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Glābiet Greisu!» 10.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 6.sērija.
6.30 «Paldies par pirkumu! 3». 4.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 20.sērija.
7.25 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 28.sērija.
7.50 «Mūmija». Anim. ser. 10.sērija.
8.25 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 23.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Ģeniālais Džimijs Neitrons». Animācijas filma. 2001.g.
12.35 «Dejo ar zvaigzni 3».*
16.20 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
16.55 «Orindžas apgabals». ASV traģikomēdija. 2001.g.
18.30 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Es, robots». Fantastikas spraiga sižeta filma. 2004.g.
22.10 «Jūras kājnieks». ASV spraiga sižeta filma. 2006.g.
24.00 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā sievietēm
2011. Fināls.
1.35 «Ciklops». ASV zinātniskās fantastikas piedzīvojumu filma. 2008.g.
3.15 «Glābiet Greisu!» Seriāls. 10.sērija.
4.00 «Katrīnvilla». Seriāls. 6.sērija.
4.45 «Nakts joki».

4. jūlijs, pirmdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālā TV piedāvā…» Laika zīmes Igaunijā.*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1230.sērija.
9.25 «Mīļais ronēns». Romantiska komēdija. 2006.g.
11.05 «Es – savai zemītei».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Pārsteidzošā pasaule. Dienvidāfrika». Dokumentāla filma.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 Sinfonietta Rīga koncerts Rundāles pilī.*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Surikātu raibā dzīve 2». Dokumentālu filmu seriāls. 26.sērija.
16.40 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 12.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1230.sērija.

18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 22.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zilais divritenis». Seriāls. 4.sērija.
22.05 «Viss notiek».*
22.35 «Latvija var!»*
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Garīgā dimensija».
23.50 «Imanta – Babīte pietur…»*

LTV7
7.35 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.00 «Izdzīvošanās māka». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 352.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 42.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 2.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 69.sērija.
13.15 «1000 jūdzes Indijā». 5.sērija.*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19.
Latvija – Argentīna.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 42.sērija.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
17.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls. 352.sērija.
18.20 «1000 jūdzes Indijā». 6.sērija.*
18.50 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19.
20.55 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.15 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 4.sērija.
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 69.sērija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Pērkondārds». Ģimenes piedzīvojumu filma. 2006.g.
0.50 «Krasta apsardze». Seriāls. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 48.sērija.
10.05 «Zvaigžņu basketbols». Piedzīvojumu komēdija. 1996.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 19.sērija.
13.00 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 16.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 148.sērija.
15.15 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 37.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 1.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 103.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 104.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Paātrinājums». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
22.50 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 13.sērija.
24.00 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 1.sērija.
0.55 «Sastrēgumstunda». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
2.35 «Betmens». ASV piedzīvojumu filma. 1989.g.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 103. un 104.sērija.

TV3
5.00 «Glābiet Greisu!» 11.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 7.sērija.
6.30 «Esi gardēdis!»*
7.00 «Mazie kloni». Anim. ser. 23.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 24.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 29.sērija.
8.05 «Simpsoni 7». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».*
9.30 «Garšu laboratorija».*
10.15 «Māmiņu klubs».*
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 45.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 159.–161.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 1.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 116.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 51.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 98.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 34.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 7.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris». Seriāls. 3.sērija.
24.00 «Pārkāpt robežu». Seriāls. 1. un 2.sērija.
2.05 «Karstās ziņas». Seriāls. 11. un 12.sērija.
2.55 «Cīņas likums». Seriāls. 1.sērija.
3.45 «Glābiet Greisu!» Seriāls. 11.sērija.
4.30 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls. 4.sērija.

5. jūlijs, otrdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālā TV piedāvā…» Laika zīmes Igaunijā.*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1231.sērija.
9.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 5.sērija.
10.40 «Odrijas Hepbernas dzīvesstāsts».
ASV biogrāfiska drāma. 2000.g. 1.sērija.
12.25 «Viss notiek».*
12.55 «Latvija var!»*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.00 «Avārijas brigāde. Kinostudija». Animācijas filma.
16.10 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 26.sērija.
16.40 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 13.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1231.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
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18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 23.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Discovery atlants: Ķīna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
22.05 «Jauna nedēļa piedāvā…» «Norvēģija. Karstā Arktika».*
23.05 «Naudas zīmes».
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Izmisušie vecāki». Seriāls. 2007.g. 1. un 2.sērija.

LTV7
7.35 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».*
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 353.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 43.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 3.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 70.sērija.
13.15 «1000 jūdzes Indijā». 6.sērija.*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 43.sērija.
16.35 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
17.30 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 353.sērija.
18.20 «1000 jūdzes Indijā». 7.sērija.*
18.50 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19.
20.55 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.10 «Autosporta programma nr.1».
21.40 «Pasaules vulkāni». Dokumentālu filmu seriāls. 7.sērija.
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 70.sērija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Pasaules vulkāni». Dokumentālu filmu seriāls. 8.sērija.
23.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 49.sērija.
10.05 «Priekšpilsētas desantnieks». ASV komēdija. 1991.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 20.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 17.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 149.sērija.
14.50 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 38.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 2.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 105.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 106.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Vīrietis siena kaudzē». Vācijas melodrāma. 2007.g.
23.00 «Romija». Vācijas biogrāfiska drāma. 2009.g.
1.15 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 31.sērija.
2.05 «Paātrinājums». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
3.30 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 13.sērija.
4.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 105. un 106.sērija.

TV3
5.00 «Glābiet Greisu!» 12.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 8.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 24.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 26.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 25.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 30.sērija.
8.05 «Simpsoni 7». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
9.00 «Glābēji Dienvidamerikā». Piedzīvojumu filma. 2007.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 46.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 162.–164.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 2.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 117.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 52.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 99.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 3». Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Melu teorija 2». ASV seriāls. 26.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». ASV seriāls. 7.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». ASV seriāls. 19.sērija.
0.05 «Cīņas likums». ASV seriāls. 2.sērija.
1.00 «Glābiet Greisu!» Seriāls. 12.sērija.
1.50 «Katrīnvilla». Seriāls. 8.sērija.
2.40 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 46.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 117.sērija.
4.15 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls. 5. un 6.sērija.

6. jūlijs, trešdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālās TV piedāvā…» Latgales reģionālā TV.
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1232.sērija.
9.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 6.sērija.
10.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.25 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.55 «Discovery atlants: Ķīna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «20 gadi. 20 stāsti».*
13.25 «Naudas zīmes».*
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.35 «Apeirona stāsti».*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 14.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1232.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 24.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 7.sērija.
20.30 «Panorāma».

TV programma

21.08 «Latloto. Viking Lotto».
21.15 «Imanta dienas Cesīs». 1998.g.
22.50 «Zebra».
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Vides fakti».*
23.50 «Izvēlies zaļi!»*
0.20 «Imanta – Babīte pietur…»*

21.10 «Dzejnieces Ārijas Elksnes likteņstāsts».
22.05 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 18.sērija.
22.55 «6 miljardi stāstu».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Izmisušie vecāki». Seriāls. 3. un 4.sērija.

LTV7

7.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».*
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 355.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 45.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 5.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 72.sērija.
13.15 «1000 jūdzes Indijā». 8.sērija.*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19.*
15.40 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 45.sērija.
16.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 5.sērija.
17.15 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 355.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Indijā». 9.sērija.*
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
20.45 «Diāna pret karalieni». Dokumentāla filma.
21.40 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 72.sērija.
22.55 Pludmales volejbola apskats.
23.25 «Mikrofona dziesmas».*

7.35 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 354.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 44.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 4.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 71.sērija.
13.15 «1000 jūdzes Indijā». 7.sērija.*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19.*
15.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 44.sērija.
16.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
17.30 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 354.sērija.
18.20 «1000 jūdzes Indijā». 8.sērija.*
18.50 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19.
20.55 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.40 «Ātruma cilts».
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 71.sērija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
23.15 «Londonieši». Polijas seriāls. 15.sērija.
0.05 «Krasta apsardze». Seriāls. 4.sērija.

LNT

LTV7

LNT

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 50.sērija.
10.05 «Džersijas meitene». Romantiska komēdija. 2004.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 21.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 18.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 150.sērija.
14.50 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 4.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 39.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 3.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 107.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 108.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Matriks». ASV fantastikas trilleris. 1999.g.
23.45 «Īpašais uzdevums». Piedzīvojumu komēdija. 1982.g.
1.30 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 33.sērija.
2.25 «Agata Kristi. Nogalināt ir viegli». Detektīvfilma. 1981.g.
4.00 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 107. un 108.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 51.sērija.
10.05 «Trīs laupītāji». Vācijas animācijas filma. 2007.g.
12.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 22.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 19.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 151.sērija.
14.50 «Pankūciņa lieliskie negadījumi».
Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 40.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 4.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 109.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 110.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
22.05 «Gluharevs» (ar subt.). Seriāls. 31. un 32.sērija.
0.10 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 2.sērija.
1.05 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 34.sērija.
1.55 «Matriks». ASV fantastikas trilleris. 1999.g.
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijserāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 109. un 110.sērija.

TV3

TV3

5.00 «Glābiet Greisu!» 13.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 9.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 25.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 1.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 26.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 31.sērija.
8.05 «Simpsoni 7». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
9.00 «Lesija». ASV ģimenes piedzīv. f. 1994.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 47.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 165.–167.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 3.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 118.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 53.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 100.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 3». Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 8.(sezonas
noslēguma) sērija.
22.15 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi.
Santāžas karalis» (ar subt.). Detektīvfilma. 1981.g.
23.40 «Sasisto lukturu ielas 10». Seriāls. 28.sērija.
0.40 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
1.35 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 7.sērija.
2.25 «Cīņas likums». Seriāls. 3.sērija.
3.15 «Glābiet Greisu!» Seriāls. 13.sērija.
4.00 «Katrīnvilla». Seriāls. 9.sērija.
4.45 «Nakts joki».

5.00 «Slepenā dzīve». 1.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 26.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 2.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 27.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 32.sērija.
8.05 «Simpsoni 7». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
9.00 «Spoku mednieki». ASV komēdija. 1984.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 48.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 168.–170.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 4.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 119.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 54.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 101.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 3». Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Trauma». Seriāls. 1.sērija.
22.00 «Bīstams cilvēks». ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
0.05 «Dubultspēle 7». Seriāls. 10.sērija.
1.00 «Cīņas likums». Seriāls. 4.sērija.
1.55 «Slepenā dzīve». Seriāls. 1.sērija.
3.20 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 48.sērija.
4.10 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 119.sērija.

7. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālās TV piedāvā…» TV Kurzeme.
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1233.sērija.
9.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 7.sērija.
10.40 «Tiksimies Tartu».*
11.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.30 «Zebra».*
11.50 «Pārsteidzošā pasaule. Vjetnama». Dokumentāla filma.
12.50 «Province».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.35 «Vertikāle».*
16.10 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 17. un 18.sērija.
16.40 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 44.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1233.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 25.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 8.sērija.
20.30 «Panorāma».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

8. jūlijs, piektdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālās TV piedāvā…» Jūrmalas TV.
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 2.sērija.
9.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 8.sērija.
10.40 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 22.sērija.
12.20 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentālu filmu seriāls. 9. un 10.sērija.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Sises piedzīvojumi».*
16.15 «Mēnesslācis».
Animācijas filmu seriāls. 19. un 20.sērija.
16.40 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 45.sērija.
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».*
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
20.30 «Panorāma».
21.10 «100.panta preses klubs».
22.05 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 2.sērija.
23.55 «Nakts ziņas».
0.10 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 18.sērija.

LTV7
7.35 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 356.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 46.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 6.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 73.sērija
13.15 «1000 jūdzes Indijā». 9.sērija.*
13.45 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
14.20; 16.35 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19.
Ceturtdaļfināls.
18.40 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.50; 21.05 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19.
Ceturtdaļfināls.
23.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 73.sērija. Bēniņos tiek
atrasts konditoru meistara Udo Kroma līķis.
Izskatās, ka viņš ir pakāries pie jumta sijas,
tomēr policijai ir aizdomas, ka aiz pašnāvības
slēpjas labi nomaskēta slepkavība. Ne Kroma
sieva Elke, ne konditors Tilo Mīlmanis nespēj
iedomāties nevienu, kurš tā gribētu izrēķināties ar
Kromu. Policijas uzmanību piesaista kādas jaunas
sievietes fotogrāfija, ko atrod pie mirušā. Vai
Kromam bijusi mīļākā?
23.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
0.05 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
1.45 «Krasta apsardze». Seriāls. 6.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 52.sērija.
10.05 «Žandarmi un citplanētieši». Komēdija. 1978.g.
12.05 «Supernatural». ASV seriāls. 1.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 20.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 152.sērija.
14.50 «Pankūciņa lieliskie negadījumi».
Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 41.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 5.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 111.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 112.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 LNT jubileju gaidot. «Piektdieņi». Humora šovs.
21.35 «Mežonīgie Rietumi». Piedzīvojumu filma. 1999.g.
23.40 «Zero efekts». ASV trilleris. 1997.g.
1.55 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.

Briketes apkurei
• kūdras briketes (Igaunija);
• skaidu briketes.
Adrese: Katlkalna iela 10, Rīga
Tālrunis informācijai: 29615160
Piegādes tālrunis: 28828288
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2.50 «Gluharevs» (ar subt.). Seriāls. 30. un 31.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 111. un 112.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve». 2.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 10.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 27.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 3.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 28.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 33.sērija.
8.05 «Simpsoni 7». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
9.00 «Spoku mednieki 2». ASV komēdija. 1989.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 49.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 171.–173.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 5.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 120.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 55.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 102.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 3». Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Slepenpolicijā tikai meitenes». ASV komēdija.
2004.g. Lomās: M.Vaijans, Š.Vaijans, Dž.Kinga
u.c. Melnādainie aģenti Markuss un Kevins vairākas reizes pēc kārtas izgāž plānotās operācijas.
Tad viņiem tiek uzdots apsargāt divas augstāko
aprindu meičas, kuras it kā varētu tikt nolaupītas.
Bet pat šis uzdevums izrādās pārāk grūts. Lai
glābtu savu reputāciju, Markuss un Kevins nolemj
paši pārģērbties par meitenēm…
22.45 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.50 «Mirt vēlreiz». ASV mistikas drāma. 1991.g.
2.45 «Cīņas likums». Seriāls. 5.sērija.
3.30 «Slepenā dzīve». Seriāls. 2.sērija.
4.15 «Katrīnvilla». Seriāls. 10.sērija.

Jelgavas
Amatniecības vidusskola

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37,
Jelgava
Tālr. 63025605
www.jav.lv
2011./2012. m.g. aicina apgūt
šādas kvalifikācijas:
• ar pamatskolas izglītību, iegūstot vidējo
profesionālo izglītību (3. kvalifikācijas
līmenis), mācību ilgums – 4 gadi:
1. Ēku iekšējo komunikāciju montāžas un
apkalpošanas speciālists,
2. Automehāniķis,
3. Mēbeļu galdnieks,
4. Apdares darbu tehniķis,
5. Viesmīlības pakalpojumu speciālists,
6. Datorsistēmu tehniķis,
7. Sekretārs;
• jauniešiem vecumā no 17 līdz 25
gadiem, bez profesionālās izglītības,
iegūstot arodizglītību (2. kvalifikācijas
līmenis), mācību ilgums – 1 gads:
1. Viesmīlis,
2. Autoatslēdznieks.
Dokumentu pieņemšana
– no 10.06.2011. līdz 07.07.2011.
Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.
Izglītojamie saņem stipendiju un ESF
mērķstipendiju (līdz Ls 50).
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Kultūras pasākumi
 7. jūlijā pulksten 18 – slāvu vasaras
saulgriežu svētki «Kupalle». Līdz pulksten 20 – koncerts kopā ar dziedātājiem
un dejotājiem, kuru vadīs atraktīva
mākslinieku komanda no Rīgas Vladimira Astapenko vadībā. Pēc koncerta līdz
pulksten 23 – zaļumballe. Ieeja – bez
maksas (Pils saliņā).
 No 8. līdz 10. jūlijam – Smilšu skulptūru festivāls (Uzvaras parkā).

 16. jūlijā pulksten 20 – muzikāla
izrāde «Trakās musketieru avantūras».
Sižeta autors Zigurds Neimanis. Daudz
skaistu tērpu, ugunīgu deju, pirotehnikas
specefektu, mūzika un dziesmas. Piedalās:
iluzionists Valdemārs Weiss, brāļi Riči,
Anna Dribas, dvīņu māsas Ņikonovas un
citi. Biļešu cena – Ls 4 (Uzvaras parkā).
 23. un 24. jūlijā no pulksten 10 līdz
20 – starptautiska kaķu izstāde «Jelgavas
kaķis». Katru izstādes dienu būs apskatāmi vairāk nekā 300 kaķi – labākie savu

notikumi
šķirņu pārstāvji, kuri būs mērojuši ceļu uz
Jelgavu no tuvākām un tālākām Eiropas
valstīm. Notiks arī dažādas atrakcijas visai
ģimenei un pirmā Sesku olimpiāde. Biļešu
cena – bērniem līdz septiņu gadu vecumam Ls 0,50, studentiem, pensionāriem
– Ls 1, pārējiem – Ls 2. Biļetes nopērkamas
«Biļešu paradīzes» kasēs, ZOC un Jelgavas
kultūras namā (Zemgales Olimpiskajā
centrā).
 23. jūlijā (laiks tiks precizēts) – humoristiski muzikāls koncerts ar kārtīgu

Ceturtdiena, 2011. gada 30. jūnijs

latviešu «mandeli». Piedalās Valmieras
Drāmas teātra dziedošo aktieru kopa
«Zerāri». Varēs iegādāties tirgotāju
sarūpētos labumus (Hercoga Jēkaba
laukumā).

Izstādes
 30. jūnijā pulksten 15 – Friča Zandberga gleznu izstādes atklāšana (ar
saviem darbiem piedalās arī mākslinieka
mazmeitas mākslinieces Linda, Juta un
Ingemāra Treijas) (Ģederta Eliasa Jelga-

vas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 11. jūlijam – Čehijas vēstniecība piedāvā izstādi «Čehijas UNESCO
pieminekļi – divpadsmit čehu pasaules
brīnumi» (kultūras nama 1. stāva
Lielajā foajē).
 Līdz 1. augustam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu
izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Visu vasaru – Baltijas medaļu
triennāle (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).

Skatītāji varēs vērot «Cirka» aizkulises
un pasaulē pirmo degošo smilšu skulptūru
 Ritma Gaidamoviča

Nākamnedēļ mūsu pilsētā notiks 5. Starptautiskais Smilšu
skulptūru festivāls par tēmu
«Cirks». Rosība Uzvaras parkā,
gatavojoties festivālam, sākās
jau pirms Līgo svētkiem, kad
tika vestas smiltis un veidotas
formas, bet šonedēļ parkā
ieradušies pirmie mākslinieki
– latvietis Krists Zariņš, kurš
pirmdien sāka veidot smilšu
bāru, un Andrejs Molokovs no
Krievijas, kuram uzticēta demo
skulptūra. Abiem objektiem
jābūt gataviem līdz nedēļas
beigām, kad ieradīsies pārējie
mākslinieki un sāks darbu pie
15 konkursa skulptūrām.
Mākslinieki Jelgavā ieradīsies sestdien, 2.
jūlijā, un jau nākamajā dienā viņi sāks darbu
pie 15 konkursa skulptūrām, kas tiks veidotas no kopumā 500 tonnām smilšu. Taču
smilšu bāra būvniecības darbus Uzvaras
parkā jau pirmdien sācis K.Zariņš. Jāpiebilst, ka pirms diviem gadiem viņš uzbūvēja
smilšu bāru baroka stilā, bet šoreiz tas būs
kā ceļojošais cirks. Netālu no K.Zariņa cītīgi
strādā arī 1. Smilšu skulptūru festivāla

uzvarētājs Krievijas pārstāvis A.Molokovs,
kurš būvē demo skulptūru.
Aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts
Buškevics stāsta, ka darbi rit bez aizķeršanās. Smilšu bārs un demo skulptūra jau
ieguvuši aprises, un, domājams, līdz nedēļas
nogalei tie būs gatavi. «Bet sestdien gaidīsim
pārējos māksliniekus, lai jau svētdien viņi
sāktu darbu pie konkursa skulptūrām,» tā
M.Buškevics. 15 mākslinieki pārstāvēs Itāliju, Latviju, Čehiju, Ungāriju, Nīderlandi,
Lielbritāniju, ASV un Krieviju.
Šī gada festivāla tēma ir «Cirks», un parkā būs iespēja to redzēt ne tikai klasiskajā
izpratnē, bet arī, piemēram, novērtēt politisko cirku. Skatītājus šogad gaida vēl viena
priecīga ziņa – ņemot vērā pasaules pieredzi
un iedzīvotāju lielo interesi iepriekšējos
gados, šogad organizatori ieviesuši kādu
jauninājumu. Proti, skatītājiem tiks dota
iespēja ielūkoties arī skulptūru tapšanas
procesā. Tas nozīmē, ka katru darba dienu
no 4. līdz 7. jūlijam no pulksten 11 līdz 19
Uzvaras parks būs atvērts un interesenti
varēs vērot, kā mākslinieki smilšu kalnus
pārvērš mākslas darbos. Ieejas maksa pieaugušajiem – lats, skolēniem un pensionāriem
– 50 santīmi, bet bērni līdz septiņu gadu
vecumam skulptūru tapšanu varēs vērot
bez maksas.
Konkursa skulptūrām gatavām jābūt

piektdien, 8. jūlijā, kad ir pirmā oficiālā
festivāla diena. Parks piektdien būs atvērts
no pulksten 15 līdz 23. Pulksten 19 – Laura
Reinika koncerts, kura laikā suminās arī
labāko darbu autorus. Bet pulksten 21 Uzvaras parkā notiks grupas «Z-Scars» desmit
gadu jubilejas koncerts. Pa dienu līdz pulksten 18 ieejas maksa parkā pieaugušajiem
būs lats, skolēniem un pensionāriem – 0,50
lati, bet bērniem līdz septiņu gadu vecumam
ieeja bez maksas. Pēc pulksten 18 biļešu
cena attiecīgi trīs un divi lati.
Nedēļas nogalē festivālā gaidāms vēl kāds
pārsteigums – piektdienas, sestdienas un arī
svētdienas vakarā skatītāji pēc koncertiem
varēs novērtēt pasaulē pirmo degošo smilšu
skulptūru. Šādu iespēju festivāla apmeklētājiem piedāvās Latvijas dizaineris Raimonds
Cīrulis kopā ar mākslinieku Ģirtu Burvi,
kurš festivālā piedalīsies arī kā konkursants.
Viņi izgudrojuši īpašu tehnoloģiju, lai smilšu
skulptūra degtu. Šo procesu mazākos apmēros viņi izmēģinājuši savā darbnīcā, bet
Jelgavā to pirmo reizi varēs redzēt plašāka
publika. Festivāla organizatori atzīst, ka
nekas tāds pasaulē līdz šim nav darīts un
šis būs pirmais lielais mēģinājums. Visas trīs
dienas mazākajiem parka apmeklētājiem
būs iespēja rotaļāties pasākuma ģenerālsponsora – SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība
«Igate»» – smilšu rotaļu laukumā.

Sakopto vietu kļūst vairāk
Zāļu tirgus laikā pilsētā apbalvoti to māju, lodžiju un uzņēmumu saimnieki, kuru
darbu, sakopjot tuvāko apkārtni, novērtējuši gan pilsētnieki, gan pašvaldība.
Pilsētas ainavu arhitekts Andrejs Lomakins atzīst: varam lepoties ar daudziem
sakoptiem dārziem, turklāt ar katru gadu to kļūst arvien vairāk. To apstiprina arī
skaitļi. Proti, šogad pieteikti uz pusi vairāk objektu nekā pērn – vairāk nekā 40.
«Vislielākais prieks par to, ka savus dārzus skaistus iekopj arī to māju saimnieki,
kas dzīvo nostāk no garāmgājēju acīm, piemēram, Slokas ielā 3, Lāču ielā 65. Šeit
iekoptas plašas teritorijas, kas prasa lielu darbu. Apsveicami, ka saimnieki no tā
nebīstas,» tā A.Lomakins. «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā ieskatīties māju pagalmos
un balkonos, kuri šogad izpelnījušies žūrijas uzslavu.
1225 kvadrātmetru platību krāšņu
uztur Stadiona ielas
14. nama saimnieki,
kuru pagalms ir starp laureātiem nominācijā «Sakoptākā privātmājas teritorija».
«Visu laiku dārzā notiek rotācija – kāda
puķu dobe tiek likvidēta, kāda nāk klāt.
Šogad vecajā ābelē veiksmīgi sastādījām
lobēlijas, bet virs pītās mājiņas, kas tiek izmantota par mantu kasti, mums dzīvo
sūnu tārpiņš Celma kungs, kuram dēls vārdu deva par godu skolas direktoram. To
paši veidojām skolas izstādei «Rudens veltes»,» stāsta saimniece Vaira Bergmane,
atzīstot, ka šogad dārzā vairāk akcentētas garšīgas lietas – «dārzu papildinājušas
dzeltenās avenes, kazenes un zemeņu un aveņu krustojums». Taču tuvāko gadu
sapnis ir baseins un mazs strautiņš. «Šobrīd šo domu esam atlikuši malā, jo šķiet,
ka mazākais puika vēl par trakulīgu,» tā V.Bergmane.

Nominācijā «Zaļākais lodžijas vai balkona
noformējums» uzvaras laurus plūca Veco
Strēlnieku ielas 6a nama balkons, kuru
apsaimnieko Jānis un Marija Veidemaņi.
Jānis atzīst, ka puķes ir cienītās vājība.
«Mans uzdevums ir tikai sasijāt zemi
un sagatavot kastes, kur šīs puķes
iestādīt. Katru gadu eksperimentējam
ar daudzumu, iepriekš iztikām ar trim
kastēm, šogad nolēmām, lai ir gar visa
balkona malu – 4,5 metru garumā,»
tā Jānis. Marija tik vien piebilst, ka tas
ir milzīgs darbs, jo puķes jālaista, visu
laiku jāapčubina, taču liels esot gandarījums, ka arī garāmgājēji šo skaistumu
novērtē.

Nominācijā «Sakoptākā privātmājas teritorija» 1. vieta arī Kazarmes ielai 22, kuru
14 gados iekopuši Vija Lagzdiņa un Ivars Lasis. «Mana sieva ir puķu fanātiķe,
tāpēc arī mums izdevies iekārtot tik skaistu dārzu. Jāatzīst, lai to dabūtu gatavu,
vispirms vajadzīga nauda, tad mīlestība pret to, ko tu dari, un pacietība, jo ne
viss izdodas ar pirmo reizi,» tā Ivars. Augstu šo dārzu novērtē arī žūrija – pilsētas
galvenais mākslinieks Georgs Svikulis, ainavu arhitekts Andrejs Lomakins un «Pilsētsaimniecības» speciāliste Ilze Gamorja.
Nominācijas «Sakoptākā privātmājas teritorija» laureāts – Filozofu iela 52, kurā
par dārzu atbild saimnieka mamma Zigrīda Ādama. «Uz šejieni nāku kā uz darbu,
kur man dota rīcības brīvība, – esmu dārza pavēlniece,» smaidot atzīst Zigrīdas
kundze, kura šo dārzu iekopusi 17 gadu laikā. Šis ir viņas hobijs, bez kura ikdiena
neesot iedomājama, tik vien, kļūstot vecākai, gaume mainoties.
«Mana vājība ir akmeņi, kas izkārtoti ap puķu dobēm. Tie
vesti pat no tālām zemēm,» tā Z.Ādama. Taču šogad
viņas «darba lauku» papildinājusi arī siltumnīca. «Viss
kļūst arvien dārgāks, bet naudas – mazāk, tāpēc izdomājām paši audzēt ekoloģiskas dilles, lokus, gurķus
un tomātus. Rādās, ka sanāks labi,» tā Z.Ādama.

Krievijas mākslinieks
Andrejs Molokovs
šonedēļ veido demo
skulptūru – tajā «Cirka» tēma tiks apspēlēta ar vairākiem akrobātiem.
Foto: Krišjānis Grantiņš
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Sestdien, 9. jūlijā, parks atvērts no
pulksten 11 līdz 23. Pulksten 13 līdztekus
skulptūru apskatei būs iespēja tikties ar
Liepājas cirka studiju «Beztemata», kas
piedāvās cirka izrādi darbnīcu «Vecais
cirks». Bet pulksten 19 uzstāsies grupa
«Colt», kuras sastāvā muzicē bijušie «Opus
pro» dalībnieki un jaunais solists Atis Ieviņš,
savukārt pulksten 21 priekšnesumu sniegs
šova «Dziedošās ģimenes» dalībnieki – Uškānu ģimenes ansamblis.
Arī festivāla pēdējā dienā, 10. jūlijā, parks
būs atvērts no pulksten 11 līdz 23. Šajā
dienā pulksten 13 Uzvaras parkā uzstāsies

bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa» ar košu
koncertizrādi «Ceļojums apkārt pasaulei
kopā ar Pepiju», pulksten 19 – Kaža ar
grupu, pulksten 21 – grupa «Musiqq», bet
pulksten 22 – «PER».
Šajās divās dienās ieejas maksa parkā
pieaugušajiem būs divi lati, skolēniem un
pensionāriem – lats, bērniem līdz septiņiem
gadiem – bez maksas. Bet no pulksten 18
– pieaugušajiem trīs lati, skolēniem un
pensionāriem divi lati, bet bērniem līdz
septiņiem gadiem ieeja būs bez maksas.
Jāpiebilst, ka biļetes varēs iegādāties tikai
pasākuma norises vietā.

1. vieta nominācijā «Sakoptākā
privātmājas teritorija» – Lāču
ielai 65, kurā jau
astoņus gadus
saimnieko Edīte
Āboliņa un Jānis Vītols. Saimniece atzīst, ka,
apkopjot plašo
teritoriju, paiet
visa diena. «No
rīta sāku, pēcpusdienā paņemu mazu pauzīti, bet vakarā
vairākas stundas laistu puķes, dažkārt līdz pat pusnaktij,» stāsta Edīte. Dārzs ir
viņas sirdslieta, kurai beidzot varot pievērsties pilnībā, jo algotu darbu nestrādā.
«Tā man ir mīlestība no bērnības. Atceros, ka mamma mums, bērniem, piešķīra
pa dobei, kas jāapkopj, un tā bija kā sacensība, kuram izdosies krāšņāka,» stāsta
saimniece. Edīte atzīst, ka zina visu par savu dārzu – kas kur augs, cik skāba zeme,
ko kur nekad nestādīt – un neliedz padomu arī citiem, piemēram, ar kaimiņiem ik
pavasari tiek saskaņots sējas kalendārs.
«Zaļākais lodžijas vai balkona noformējums»
1. vieta – Veco Strēlnieku iela 6a, 2. vieta – Tērvetes iela
136, 3. vieta – Zvejnieku iela 15 – 5; laureāti – Mātera
iela 31 – 85 un Kronvalda iela 3 – 6.
«Sakoptākā privātmājas teritorija»
1. vieta – Lāču iela 65, Kazarmes iela 22, 2. vieta – Palu
iela 18, 3. vieta – Pionieru iela 1a; laureāti – Rīgas iela 3,
Ziediņu ceļš 3, Stadiona iela 14, Slokas iela 3, Avotu iela
16, Avotu iela 21, Kūliņu ceļš 2a un Filozofu iela 52.

Nominācijas «Zaļākās lodžijas vai balkona noformējums» laureāts – Mātera
ielas 31 – 85 balkons. Tas veidots 16.
gadsimta stilā, un balkonu iekopusi
Rima Saņikova. «Pati smejos – rīta
kafiju es dzeru mazdārziņā. Kāpēc
tā? Tāpēc, ka šeit man ir no visa pa
bišķim. Pilsētnieki no ielas redz puķes,
bet man te aug arī 50 tomāti, salāti un
citi dārzeņi. Grāmatās raksta, ka šāda
kārtība bijusi 16. gadsimtā,» stāsta
Rima. Jāpiebilst, ka nu uz balkona aug
49 tomāti, jo vienu saimniece apbalvošanas pasākumā uzdāvināja domes
priekšsēdētājam Andrim Rāviņam.

«Interesantākais žoga risinājums»
Laureāti – 1. līnija 9k un Namdaru iela 10.
«Sakoptākais daudzdzīvokļu nama pagalms»
Ganību ielas 57., 59. un 61. nams – sētniece Marija
Koročika, Vīgriežu ielas 37., 39. un Tērvetes ielas 90. nama
teritorija – sētniece Valentīna Gračova, Loka maģistrāles
15. un 27. nams – sētniece Zinaīda Uloga. Atzinību saņēma
Uzvaras ielas 5. nama apsaimniekotājs «Rosme» un Kalnciema ceļa 97., 99., 101. un 105. nama iedzīvotāji.
«Sakoptākā iestāde, ražošanas uzņēmums vai sabiedriskais objekts»
Laureāti – pirmsskolas izglītības iestādes «Rotaļa» un
«Pasaciņa», slimnīca «Ģintermuiža», ģimenes kafejnīca
«Hercogs» un SIA «Centrs «Zelta aplis»».

Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Ivars Veiliņš

