Ja jūsu pastkastītē reizi nedēļā –
ceturtdienā – nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis»,
lūdzam informēt
redakciju pa tālruni

63048800

Ceturtdiena, 2012. gada 21. jūnijs Nr.25 (261)

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jāņus ielīgosim Zāļu tirgū!
Līdz Jāņiem vēl dažas dienas,
bet kaimiņu Initas Rukaņecas
un Zaigas Kārkliņas pagalmā
gatavošanās līgošanai jau sākusies. Viņas, piepalīdzot arī Initas
meitai Elīnai, steidz pīt ozollapu
un ziedu vainagus – šie ir pirmie
pasūtījumi. Bet 22. jūnija naktī
taps vainagi, kurus Līgo dienā viņas tirgos jelgavniekiem Driksas
ielā. «Vainagus tirdziņiem pinam
jau desmit gadus. Iesākumā
vedām tikai uz Rīgu, kur lielāka
pirktspēja, augstāka cena, taču
Rīga tagad pilna, tāpēc pēdējos
četrus gadus tirgojamies tepat
Jelgavā, un iet mums neslikti,»
tā Inita. Viņas atzīst, ka pieprasītākie ir ozollapu vainagi, bet no
ziedu – rudzupuķu ar vārpām.
Par cenām gan tirgotājas vēl
neņemas spriest – pērn ziedu
vainagi maksājuši 3 latus, ozollapu – no 5 līdz 8 latiem.
Foto: Ivars Veiliņš
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Mūsu senči vasaras
saulgriežus svinēja ar labi
padarīta darba sajūtu. Arī
mēs varam svētku brīdī
ar gandarījumu novērtēt savās sētās, namu
pagalmos un visā pilsētā
padarīto. Par Jelgavu, kas
ik gadu top skaistāka un
sakoptāka, ar pārliecību varam teikt – pilsēta
izaugsmei!

Saulgriežu naktī smelsimies spēkus
turpmākajiem darbiem! Lai spoži kuras Līgo
ugunskuri! Novēlu Jums priecīgus svētkus!
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
priekšsēdētājs Andris Rāviņš

Jaunajā piena
rūpnīcā ierodas
pirmās piena mašīnas
 Ilze Knusle-Jankevica

 Ritma Gaidamoviča

Tuvojas Līgo un Jāņu diena. Jelgavnieki svētkus ielīgot
aicināti sestdien, 23. jūnijā, no pulksten 9 līdz 14 Zāļu
tirgū Hercoga Jēkaba laukumā. Tur varēs sagādāt
līgošanai puķu vai ozollapu vainagus, dāvanas gaviļniekiem, kā arī gardumus svētku galdam. Skanēs
Līgo dziesmas, Jāņu joki un dejos pašmāju dejotāji.
Tradicionāli šajā dienā mazākajiem jelgavniekiem tiks
pasniegtas karotītes ar pilsētas simboliku, un domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš īpaši sveiks trīs Jāņus,
kas piedzimuši kopš pagājušajiem Līgo svētkiem, kā
arī tiks sumināti sakopto sētu īpašnieki.
«Zāļu tirgū dosim iespēju jelgavniekiem kārtīgi sagatavoties
svētkiem – varēs iegādāties svaigus ziedus, ozollapu vainagus
vai jāņuzāles vakaram, lauku
gardumus, ar ko cienāt līgotājus,»
tā aģentūras «Kultūra» speciāliste Santa Sīle. Viņa stāsta, ka
Līgo tirgum pieteikušies vairāk
nekā 50 tirgotāju, kuri piedāvās

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

mājas sieru, gaļu, desas un zivis.
Nopirkt varēs arī maizi. «Plašā
klāstā, protams, būs arī vainagi.
Bet tie, kuriem vainagi neiet pie
sirds, varēs nopirkt kļavu lapu
cepures,» tā S.Sīle, piebilstot, ka
neatņemama Jāņu sastāvdaļa ir
alus. «Zāļu tirgū izlejamo alu arī
līdzi ņemšanai tirgos «Jelgavas
krekli»,» tā S.Sīle. Būs arī kera-

mika, koka izstrādājumi, tostarp
ozolkoka alus kausi, varēs nopirkt
Līgo svētkiem atbilstošus mūzikas ierakstus.
Savukārt lustīgiem svētkiem
visus iesildīs pilsētas tautas deju
dejotāji un Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktieri. Uzstāsies
tautas deju ansamblis «Lielupe»,
«Diždancis» un vidējās paaudzes
deju kolektīvs «Laipa». Īpašu
Līgo svētku uzvedumu ar Jāņu
dziesmām, tautasdziesmām un
jokiem šobrīd veido Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra aktieri.
Bet pulksten 11 pie kultūras
nama tikties aicināti jaunākie
jelgavnieki – mazuļi, kas dzimuši
laikā no Lieldienām līdz jūnijam.
Viņiem pilsētas mērs A.Rāviņš
pasniegs īpašo karotīti ar pilsētas
simboliku, kas apliecina, ka mazulis uzņemts jelgavnieku saimē.
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko

attiecību pārvalde informē, ka
pirmo reizi mazuļu vecāki no
pašvaldības dāvanā saņems arī
īpašu grāmatiņu «Mūsu bērns»,
kurā var ielīmēt bērna fotogrāfiju, veikt pierakstus par bērnu un
atrast noderīgus padomus mazuļa kopšanā, audzināšanā, iepazīties ar bērnu ēdienu receptēm
un šūpuļdziesmu vārdiem. Zāļu
tirgū saņemt karotīti uzaicināti
113 bērni, tostarp viens dvīņu
pāris un trīs Jāņi, kas pilsētā
piedzimuši kopš pagājušajiem
Līgo svētkiem.
Savukārt pulksten 12 Jelgavas domes priekšsēdētājs pateiksies konkursa «Sakoptākais
pilsētvides objekts» laureātiem,
kuri, sakopjot savas teritorijas,
skaistāku darījuši visu pilsētu.
Šogad konkursam pieteikti 40
objekti, kurus komisija novērtēja šīs nedēļas sākumā.

Valdība tomēr piešķir naudu Amatniecības vidusskolai
 Ritma Gaidamoviča

Pēc Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja Andra
Rāviņa iniciatīvas Latvijas Lielo pilsētu asociācija
vērsās pie valdības, paužot neapmierinātību par
to, ka neviena no Zemgales reģiona profesionālās
izglītības iestādēm nav iekļauta otrajā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu atlases kārtā. Pēc sarunām valdība tomēr nolēmusi
piešķirt 10,9 miljonus latu Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centra «Jelgavas
Amatniecības vidusskola» infrastruktūras uzlabošanas un mācību aprīkojuma modernizācijas projektam ERAF. Tagad skola gaida Ministru kabineta
noteikumus, lai varētu sagatavot nepieciešamo
dokumentāciju projekta uzsākšanai. Direktore
Janīna Rudzīte lēš, ka reāli būvdarbi varētu sākties
tikai nākamgad.

J.Rudzīte atzīst – kaut arī ar
lielām pūlēm, skolai tomēr finansējums piešķirts. «Par jaunumiem
esam informēti, taču šobrīd vēl
gaidām oficiālu paziņojumu no
Izglītības un zinātnes ministrijas, lai varam rīkoties tālāk,» tā
direktore. Viņa skaidro, ka šobrīd
skola, konsultējoties ar pašvaldības speciālistiem, ir izstrādājusi
dokumentāciju projektēšanas
iepirkumam. Tiklīdz tiks saņemts
oficiālais paziņojums, dokumentus
nodos izskatīšanai Valsts izglītības
un attīstības aģentūrā, kas dos
«zaļo gaismu», lai varētu izsludināt
konkursu par tehniskā projekta
izstrādi. «Optimālākā prognoze

– tehniskais projekts tiks izstrādāts trīs četros mēnešos, taču pēc
tam būs jāizsludina iepirkumi
par būvdarbiem, kas arī aizņems
vairākus mēnešus. Tas nozīmē,
ka, visticamāk, būvdarbus varēsim
sākt tikai nākamgad pavasarī,»
skaidro J.Rudzīte. Viņa stāsta,
ka 10,9 miljoni latu ir tieši tik
liela summa, kāda bija paredzēta
stratēģijā, un cer, ka vērienīgajiem
darbiem ar to arī pietiks.
Jāpiebilst, ka maija sākumā
Jelgavas domes deputāti ārkārtas
domes sēdē nolēma piešķirt skolai
līdzfinansējumu 500 tūkstošu latu
apmērā projekta īstenošanai.
Turpinājums 3.lpp.

Šodien jaunajā piena
rūpnīcā ierodas pirmās
piena mašīnas un tiek
testētas iekārtas, lai
jau pēc 7 – 10 dienām
varētu sākt ražot ar
pilnu jaudu. Pirmais
produkts, kas tiks ražots Jelgavas rūpnīcā, ir
vājpiena koncentrāts.
Uzņēmuma «Latvijas piens»
valdes loceklis Raimonds Freimanis stāsta, ka vājpiena koncentrāta ražošanas iekārta izgatavota
Šveicē un ir ļoti kvalitatīva, nebojā piena struktūru un Baltijas
valstīs tāda tā ir pirmā. Pēc viņa
teiktā, saražotais koncentrāts ir
izejviela, no kuras tiek izgatavoti
praktiski visi piena produkti:
piens, siers, jogurts. Vidēji no
120 tonnām piena var saražot 25
tonnas koncentrāta un 11 tonnas
krējuma, savukārt jaunajā rūpnīcā piena pārstrādes jauda būs 25
tonnas stundā (perspektīvā – ap
500 tonnu dienā).
Savukārt augustā plānots uzstādīt siera ražošanas iekārtas,
bet sierus ražot sāks oktobrī.

Jelgavā tiks gatavoti jau esošie
«Trikātas siera» produkti, bet notiek darbs arī pie jaunu izstrādes.
«Mēs izvēlējāmies dalīt biznesa
riskus, tāpēc viens no produktiem, ko ražojam, ir vājpiena
koncentrāts, kas ir plaša patēriņa
prece – to var pārdot jebkurā brīdī
un ātri, un tas ir ļoti būtiski, ja,
piemēram, Latvijas tirgū rodas
pārpalikums un produkciju nepieciešams realizēt ārvalstīs.
Savukārt ilgtermiņā savu darbību
balstīsim uz sieriem, kas arī būs
produkts ar lielāko pievienoto
vērtību,» tā R.Freimanis.
Šobrīd SIA «Latvijas piens»
strādā 14 darbinieki – gan administrācijā, gan ražošanas operatori. Uzņēmuma valdes loceklis
spriež, ka darbinieku skaita
pieaugums atkarīgs no ražošanas
jaudām un rudenī, kad te sāks
ražot sierus, darbinieku skaits
varētu sasniegt 50.
R.Freimanis uzsver, ka Jelgava
tika izraudzīta stratēģisku apsvērumu dēļ. Pirmkārt, tā atrodas
valstij apmēram pa vidu – tālākie
punkti, no kuriem uz Jelgavu ceļu
mēros piena mašīnas, ir Daugavpils un Liepāja.
Turpinājums 3.lpp.

«Vārds uzņēmējiem»
Kas jauns tavā uzņēmumā?
«Jelgavas Vēstnesis» turpmāk rubrikā «Vārds uzņēmējiem»

bez maksas

publicēs jūsu paziņojumus.
Savu aktuālo informāciju
aicinām sūtīt uz e-pastu:
birojs@info.jelgava.lv vai vērsties
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Jelgavas maltītes īpašā garša
 Kristīne Langenfelde

«Latvietim visu vajag
daudz, ātri un lēti – paskatieties, kas ir mūsu
svētku galdā! Milzīgas
gadu gadiem gatavotas salātu bļodas, šmores, ko vakara gaitā
notiesāt praktiski nav
iespējams. Es gribu
jelgavniekiem parādīt,
ka var arī citādāk – atkāpties no ierastām
lietām, pamēģināt ko
jaunu, izbaudīt maltīti
nesteidzīgi un kvantumu aizstāt ar oriģinālu
kvalitāti,» īsi pirms
Līgo svētkiem uzsver
restorāna «Hercogs»
šefpavārs Andris Rūmītis.
Šajā nedēļā restorāns «Hercogs» atklāja grilsezonu, un
šefpavārs A.Rūmītis kopā ar
garšvielu tehnologu Vitāliju
Ļebedevu, savu kolēģi Arni
Bikšu, piedaloties Jelgavas mēram Andrim Rāviņam, grilēja
gaļu un gatavoja atspirdzinošu dzērienu pēc oriģinālām
receptēm. Šis bija pirmais šīs
sezonas grilēšanas pasākums,
taču turpmāk ikvienam, kurš
vien to vēlēsies, būs iespēja
pasūtīt šādu meistarklasi, kurā
speciālisti jūsu acu priekšā ne
tikai pagatavos labi grilētu
maltīti, bet arī dalīsies savās
zināšanās. «Mūsu mērķis ir
maltītei radīt pievienoto vērtību
– pēc labā kompānijā pavadīta
vakara jelgavnieks mājās aizies
ar krietnu zināšanu bagāžu un
iegūtos padomus, receptes varēs
izmēģināt savos dārza svētkos,»
uzsver A.Rūmītis.

Jelgavā ražotas garšvielas

Ideja par šādas meistarklases
radīšanu tapusi, satiekoties
diviem uzņēmējiem. «Pavisam
nesen Jelgavā darbu sāka garš
vielu ražotājs SIA «ViGa–RE».
Es labi atceros, kā man pašam
savulaik gāja, uzsākot biznesu
Jelgavā, tāpēc, redzot, ka manai
nozarei radniecīgā jomā kāds
vēlas sākt attīstīties, sapratu,
ka tur var iznākt veiksmīga
sadarbība. Jūs jau saprotat
– restorāns bez garšvielām ir tas
pats, kas ēdiens bez garšas. Un
kāpēc man nepamēģināt kaut

ko tādu, kas top tepat Jelgavā?
Tā radās tandēms – šefpavārs
un garšvielu tehnologs –, kuru
zināšanas kopā saliekot rodas
jaunas garšas, jaunas receptes.
Tieši ar to mēs arī esam gatavi
dalīties – savas zināšanas nodot
tālāk jelgavniekiem, lai ēst gatavošana prieku sagādātu ne tikai
mums,» saka A.Rūmītis.
Kā iepirkties, kā saplānot
laiku, kā pagatavot – A.Rūmītis
uzsver, ka jautājumu loks, uz
kuriem viņš gatavs atbildēt, ir
ļoti plašs. «Arī sīki knifiņi, par
kuriem cilvēks vienkārši nav
aizdomājies. Vēl nesen man kāds
jautāja, kāpēc, grilējot lasi folijā,
nekas nesanāca – lasis pielipis
pie folijas... It kā sīkums, bet
atliek vien foliju pirms cepšanas
iesmērēt ar eļļu, un lasis pie tās
nelips,» piebilst šefpavārs. Viņš
neuzskata, ka meistara zināšanas būtu komercnoslēpums, ko
izpaust nepiedien. «Es katru
gadu dodos smelties pieredzi
pie citu valstu šefpavāriem: vai
tā ir Itālija, Igaunija, Francija,
vai cita valsts – profesionāļi
labprāt ir gatavi ar tevi dalīties savās zināšanās. Tāpat arī
Latvijā mēs savā starpā tikai
veselīgi konkurējam, bet, ja ir
vajadzīgs padoms, viens otram
to nekad neliedzam. Jo tikai tā
mēs varam panākt, ka restorānu
kultūra un kvalitāte mūsu valstī
aug,» uzskata A.Rūmītis.

Lielākās svētku
galda kļūdas

Kādas ir latviešu lielākās
kļūdas, klājot svētku galdu?
A.Rūmītis kā pirmo min gatavas
produkcijas pirkšanu veikalā.
«Ar to taču nevienu nepārsteigsi! Tas ir mīts, ka ēst gatavošana
prasa visu svētku dienu pavadīt
pie plīts. Manuprāt, galvenais ir
laika un darba plānošana – man
nekad nav gadījies visu dienu
nīkt pie plīts, kamēr citi jau svin
svētkus. Ir virkne lietu, ko var
sagatavot iepriekšējā vakarā,
un tad nākamā diena ir diezgan
brīva. Protams, ja tu desmit
cilvēkiem gatavo kā simts, tad
var sanākt norauties, tāpēc es
uzsveru – labāk mazāk, bet
kvalitatīvi. Piemēram, siers. Kā
nu bez siera Jāņos?! Mēs parasti
sagriežam virkni siera šķirņu,
un tas uz šķīvjiem apkalst un
tā arī paliek neapēsts. Bet es
jau vairākus gadus Jāņu sieru

«Jau kopš pirmajām dienām, kad savā restorānā sākām piedāvāt Jelgavas īpašos ēdienus «Hercoga
bura» un «Šarlotes skūpsts», tie kļuvuši par pieprasītākajiem ēdieniem mūsu restorānā. Jelgavai ir
savs sātīgs otrais ēdiens, izsmalcināts saldais, bet kopš šīs nedēļas – arī savs atspirdzinošs dzēriens
«Jelgavas bellini», ko turpmāk varēs nobaudīt mūsu restorānā,» stāsta «Hercoga» šefpavārs Andris
Rūmītis. Dzēriena viena no galvenajām sastāvdaļām ir smiltsērkšķu sula, kas izmantota arī, gatavojot
«Hercoga buru» un «Šarlotes skūpstu». Pirmo reizi plašākai publikai jaunais atspirdzinošais dzēriens
tika piedāvāts grilsezonas atklāšanas svētkos šonedēļ, kad A.Rūmīša un viņa kolēģa Arņa Bikšus radīto
Foto: Ivars Veiliņš
atspirdzinājumu gatavoja arī pilsētas mērs Andris Rāviņš.
gatavoju pats – nelielu daudzumu, tā uz 300 – 350 gramiem.
Oriģināli, un noteikti katrs
gribēs pagaršot. Nekā sarežģīta
tur nav – droši pamēģiniet, un
es garantēju, ka sanāks: litrs
trekna lauku piena, 15 grami
etiķa, 10 olu dzeltenumi, ķimenes, sāls, pipari. Uzkarsē pienu
kopā ar olu dzeltenumiem,
garšvielām, pievieno etiķi un
nokāš marlē. Liek zem sloga
nospiesties – ātri, vienkārši, un
siers gatavs! Vēl paliek sūkalas,
kurās meitām muti nomazgāt,»
tā A.Rūmītis.

Laba tēma, par ko parunāt

«Gatavošana mājās vienmēr ir
arī tāds labs sarunu temats svētku reizēs, kad kopā sanāk ģimene un tuvākie. Re, man te Jāņu
siers uz ātro uzsiets – gribēs taču
radi zināt, kā tas sanācis! Vai arī
tā pati gaļiņa – kādu marinādi
tu lieto? Uzreiz ir ko apspriest
un pie viena izmēģināt. Tāpēc
jau es saku, ka nav viss vakars
saimniekam vai saimniecei pie
plīts jāpavada – jādara tā, lai
gatavošanas process būtu interesants visiem un ciemiņi tajā

iesaistītos. Citādi var sanākt tā,
ka Jāņu viesi atnāk pie klātiem
galdiem un sākas sarunas par
kaimiņu mājas 38. dzīvokļa
īrniekiem... Bet, manuprāt,
svētkos kopā būšana un kopā
darīšana ir svarīgākais,» uzskata A.Rūmītis.
Pēdējā laikā gan A.Rūmītis
arī ikdienā savā darbā novērojis, ka cilvēki kļūst nesteidzīgāki un arvien biežāk
pievērš uzmanību tam, ko un
kā ēd. «Vēl pirms pāris gadiem
bieži vien pie mums restorānā
«Hercogs» ienāca cilvēki ar
jautājumu: «Ko pie jums var
ātri un lēti apēst?» Tagad tādu
kļūst mazāk. Man gribētos, lai
cilvēks vairāk izprot ēšanas
kultūru, lai izbauda procesu un
garšas. Tos atsevišķos vakarus,
ko mēs izbrīvējam, lai aizietu
ārpus mājas kaut kur nesteidzīgi pasēdēt un pavakariņot,
nevajadzētu bojāt ar steigu.
Kāds labs itāliešu draugs nesen
mums gatavoja vakariņas – tās
ilga četras stundas, nobaudot
vairākus fantastiskus ēdienus.
Latvietim, protams, neierasti,
taču tu jau tur neaizej uz ātru

Dzēriens
«Jelgavas bellini»
Nepieciešamās sastāvdaļas
(4 porcijām):
– divi konservēti persiki;
– 0,1 litrs smiltsērkšķu sulas;
– smalkais ledus;
– dzēriens «Mežezers».
Pagatavošana:
Šampanieša glāzē ielej sablenderētu persiku, pievieno smiltsērkšķu sulu, pieliek smalko ledu (līdz
pusei) un apmaisa četras reizes.
Pielej «Mežezeru» un apmaisa
vienu reizi.
Dekorē ar svaigu zemeni.
Lai labi garšo!

roku kaut ko iekost – tu ej
baudīt! Un man gribētos, lai
arī mēs savus svētkus pārvērstu nevis pārēšanās dienā, bet
baudīšanā,» atzīst šefpavārs,
kura ģimenē Līgo vakarā kopā
ar draugiem tiek ne tikai gatavots un baudīts, bet arī dziedātas līgodziesmas, kurināts
ugunskurs, lēkts pār to, bet
pati galvenā tradīcija: «Jāņi
noteikti tiek svinēti kaut kur
laukos – ārpus pilsētas.»

Šefpavāra Andra Rūmīša padomi gaļas grilēšanā
Liellopu
gaļas grilēšana

Neviens cits gatavošanas
veids tik labi neizceļ liellopu
gaļas dabisko garšu kā grilēšana. Grilēšanai vispiemērotākais ir mīkstums, taču arī
sānu gabali, ja tiek pareizi
iemarinēti, būs ļoti garšīgi.
Lai iegūtu maigu un sulīgu
liellopu steiku, gaļai ļaujiet
20 – 30 minūtes pastāvēt istabas temperatūrā, pavisam
nedaudz uzkaisiet sāli un
piparus, turklāt tikai īsu brīdi
pirms likšanas uz grila, bet
pēc tam apsmērējiet ar labas
kvalitātes eļļu. Kad gaļa no
abām pusēm apcepta, atļaujiet
tai 5 – 10 minūtes nostāvēties.
Mazāk sulīgas gaļas gabalus
pirms grilēšanas iemarinējiet
ar kādu pirktu vai pašu gatavotu garšvielu maisījumu.
Ja izlemjat marinādi gatavot
paši, atcerieties, ka tās sastāvā
vajadzētu būt kādam skābi
saturošam produktam (citrona

sulai, etiķim, vīnam, kefīram
u.c.), jo skābā vide palīdz sašķelt gaļas olbaltumvielas, un
tā kļūst mīksta, sulīga. Gan
liellopu gaļu, gan citas gaļas
grilējot ieteicams apgriezt tikai
vienreiz, lai produkti nezaudētu
sulīgumu.

Cūkgaļas grilēšana

Ja vēlaties pagatavot garšīgas grilētas cūkgaļas ribiņas,
tās nevajadzētu iepriekš apvārīt. Vārot pazudīs vērtīgās
aromātvielas. Labāk iemarinēto ribiņu cepšanai vienkārši
veltīt mazliet vairāk laika.
Grilēšanai vislabāk piemērotas
ir apmēram 2,5 centimetrus
biezas vai mazliet biezākas
gaļas šķēles, piemēram, no
karbonādes gabala, jo tad tās
cepoties labāk saglabās sulīgumu. Pirms cepšanas iemarinētās šķēles nosusiniet un tad
viegli apziediet ar eļļu. Lieliski
cepšanai piemērota ir cūkgaļas
fileja. Ja gribat būt pavisam

drošs, ka gaļa ir gatava, tās
biezākajā vietā ieduriet cepeša
termometru – kad gaļas iekšienē temperatūra sasniegusi 70
grādus, noņemiet gaļu no grila,
apsedziet ar alumīnija foliju
un ļaujiet pastāvēt tai piecas
minūtes.

Putnu
gaļas grilēšana

Ņemot vērā daudzveidīgās
un ātrās gatavošanas iespējas,
nav brīnums, ka tieši putnu
gaļa ir neapstrīdami populārākais grilēšanas produkts. Sākot ar vistu stilbiņiem un fileju
un beidzot ar veselas vistas vai
kāda lielāka putna grilēšanu
– jūs varat būt drošs, ka atradīsiet recepti, kas apmierinās
tieši jūsu garšas kārpiņas. Arī
Latvijā arvien populārāka kļūst
tītara gaļa – varbūt nākamajā
grilēšanas reizē pamēģiniet to?
Grilējot vistas fileju, jāatceras,
ka tā ir gatava aptuveni 8 – 12
minūtēs – tad, kad gaļas sula

kļuvusi dzidra un gaļas
iekšienē mainījusi krāsu
no rozā uz
gaišu. Cepot
veselu fileju,
apgrieziet to
tikai vienreiz, lai samazinātu gaļas izžūšanu.
Vistas krūtiņas gabali
ar kauliem būs gatavi 30 – 40
minūtēs. Ja vēlaties, lai vistiņas āda būtu kraukšķīga, to
piecas minūtes pirms cepšanas
beigām apslaka ar vieglu sālsūdeni un grilē vidējā karstumā
ar ādu uz leju. Grilējot veselu
tītara kāju vai veselu vistu,
jāatceras, ka tā būs gatava, kad
biezākajā vietā iedurtais gaļas
termometrs rādīs 75 – 80 grādu
temperatūru. Mērot gaļas temperatūru, termometrs nedrīkst
pieskarties kauliem!

Pilsētnieks vērtē

Vai īsās brīvdienas
ietekmēs jūsu Līgo
svinēšanu?
Signe, konsultante:
– Man Līgo
dienā līdz
pulksten 18 jāstrādā, un tas
vien jau nozīmē, ka nekur tālu svinēt svētkus
nevarēšu braukt. Turklāt svētkos
parasti ir problēmas ar sabiedrisko
transportu, bet man nākamajā
dienā jābrauc uz darbu Rīgā, līdz ar
to plāni jāpakārto sabiedriskajam
transportam. Taču daudz par to
nebēdāju, jo algu maksā dubultā,
tāpēc varu arī īpaši nesvinēt.
Andrejs, jurists:
– Nē, īpaši nesatraucos par
to, jo patiesībā jau svin
tikai vienu
dienu – Līgo vakarā. Svētdien izgulies, bet pirmdien ej uz darbu!
Latvijā jau tauta pieradusi četras
piecas dienas «atlaist», taču tas
nav vajadzīgs. Manuprāt, divas
brīvdienas ir pietiekami – mēreni
pasvini, un viss.
Kristīne, strādā tirdzniecībā:
– Manuprāt,
divas dienas
ir pilnīgi pietiekami. Izdari
visu, ko esi vēlējies, un nav arī
liekas naudas izšķērdēšanas brīvdienās. Vēl pieredze rāda: jo vairāk
brīvdienu, jo lielākas problēmas.
Statistikas dati ir graujoši gan par
dzērājšoferiem, gan par bojāgājušajiem un traumas guvušajiem.
Kam tas vajadzīgs?! Pati pa dienu
strādāšu, bet vakarā mazliet atpūtīšos.
Ivars, loģistikas speciālists:
– Vēl domājam, ko darīsim. Skaidrs,
ka nekur tālu
nevarēsim aizbraukt, jo pārāk īss
ir svētkiem atvēlētais laiks, vismaz
vēl viena diena varēja būt klāt. Taču
nu, visticamāk, mājās pasvinēsim.
Ja tā padomā, arī divas dienas
atpūtai nav maz – gan jau pietiks
un svētkus nosvinēsim.
Dzintra, skolotāja:
– Neietekmēs
gan. Pie manis
brauks ciemos
bērni, radi,
draugi – kā
jau katru gadu. Nelauzīsim taču
tradīcijas tāpēc vien, ka tikai divas
brīvdienas. Kārtīgam līgotājam
pietiek arī ar Līgo vakaru – Jāņu
dienā atpūšas un 25. jūnijā jau
dodas uz darbu. Tie, kuri grib,
mācēs visu izdarīt arī divās dienās.
Īso brīvdienu dēļ cilvēki noteikti arī
tik daudz nedzers.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171

Jēra gaļas grilēšana

Jēra gaļa, cepot uz grila,
izdala salīdzinoši daudz taukvielu, tāpēc pirms cepšanas to
ieteicams kārtīgi nosusināt,
lai izvairītos no tauku degšanas. Grilēšanai izvēlieties
jēra gabalus ar kaulu, gaļai
jābūt maigi rozā, bet tā nedrīkst būt pārāk gaiša. Ja
grilējat karbonādi ar kauliņu,
ieteicams attīrīto kaulu aptīt
ar alumīnija foliju, lai tā neapdegtu.
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Raiņa ielā
sāk klāt asfalta virskārtu
 Sintija Čepanone

Šodien, 21. jūnijā, sākas asfalta virskārtas
izbūve Raiņa ielas posmā no Tērvetes ielas
līdz Pētera ielai. Asfaltēšanas darbu zonā
satiksme būs slēgta.
Kā informē pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā
projektu vadītāja Daina Done,
no šodienas satiksme būs slēgta
Pulkveža O.Kalpaka, Sakņudārza, Skolas un Jēkaba ielas
krustojumos ar Raiņa ielu un tiks
ierobežota piekļūšana asfaltēšanas darbu zonā esošiem objektiem. Darbus šajā posmā plānots
pabeigt sestdien, 23. jūnijā.
Visi transportlīdzekļi slēgtā
posma apbraukšanai var izmantot Mātera, Lielo, Dambja,
Sarmas, Tērvetes, Zirgu un Pētera ielu. Savukārt sabiedriskais
transports slēgto Raiņa ielas
posmu apbrauks pa Mātera,
Rūpniecības un Tērvetes ielu.
Asfaltēšanas darbu laikā tiks
slēgtas sabiedriskā transporta
pieturas Raiņa ielā pie bankas
«Citadele» un pie Pētera ielas,
un, kā informē SIA «Jelgavas
Autobusu parks», 4. autobusa maršrutā netiks izpildīts
maršruta posms Mātera ielā
no Rūpniecības līdz Raiņa ielas
krustojumam un Raiņa ielā no
Mātera ielas krustojuma līdz
Tērvetes ielas krustojumam.
Slēgto posmu 4. maršruta autobuss virzienā uz psihoneiroloģisko slimnīcu «Ģintermuiža»
apbrauks šādi: līdz autobusu pie-

turai «Mātera iela» uz Rūpniecības ielas maršruts virzīsies bez
izmaiņām, tālāk pa Rūpniecības
un Tērvetes ielu, no Tērvetes
ielas pagriezīsies uz Filozofu ielu
un tālāk pa ierasto maršrutu.
Tāpat arī pretējā virzienā tiks
izmantots apbraucamais ceļš.
Bet 9. un 16. autobusu maršrutā
netiks izpildīts maršruta posms
Tērvetes ielā no Rūpniecības
ielas krustojuma līdz Raiņa ielai
un Raiņa ielā no Tērvetes ielas
krustojuma līdz Mātera ielas
krustojumam. Slēgto posmu 9.
un 16. maršruta autobusi abos
virzienos apbrauks pa Rūpniecības ielu līdz Mātera ielas
krustojumam, pagrieziens uz
Mātera ielu līdz krustojumam
ar Raiņa ielu un tālāk pa ierasto maršrutu. Jāpiebilst, ka par
gaidāmajām izmaiņām pilsētas
iedzīvotāji informēti jau savlaicīgi – informācija par izmaiņām
izvietota autobusu pieturās.
D.Done norāda, ka arī turpmākie asfalta virskārtas ieklāšanas darbi Raiņa ielā organizēti pa posmiem un nākamais
paredzēts no Pētera līdz Pasta
ielai. «Autovadītājiem jārēķinās
ar to, ka šo darbu gaitā asfalta
virskārta tiks izbūvēta arī Pētera ielas posmā no Raiņa līdz
Svētes ielai – pagājušajā gadā
tur ieklāta tikai apakškārta,»
skaidro D.Done. Bet, turpinoties
Raiņa ielas rekonstrukcijai, nākamais darbu zonas posms būs
no Pasta līdz Katoļu ielai.
«Pilsētsaimniecība» atvainojas par sagādātajām neērtībām
un autovadītājus aicina ievērot
uzstādītās ceļa zīmes.

Jaunajā piena rūpnīcā
ierodas pirmās piena mašīnas

Jaunā piena rūpnīca ir pabeigta, un jau apmēram pēc nedēļas te sāks ražot vājpiena
koncentrātu. Jaunās rūpnīcas izveidē investēti 10,5 miljoni latu, no kuriem šobrīd
apgūts ir 7,1 miljons. Pārējie līdzekļi paredzēti siera ražošanas iekārtu iegādei,
Foto: Ivars Veiliņš
savukārt sierus Jelgavā plānots sākt ražot oktobrī.
No 1.lpp.

Otrkārt, te ir piemērota infrastruktūra un ērta piekļuve,
kas nav mazsvarīgi, ja dienā
plānots uzņemt 300 tonnas
piena jeb 15 lielās mašīnas.
Treškārt, pašvaldības ieinteresētība šajā projektā.

No 1.lpp.

Projektā plānots rekonstruēt dienesta viesnīcu, mācību
korpusu, sakārtojot iekšējās
inženierkomunikācijas, tiks
paplašināts arī ieejas tunelis no
Pulkveža O.Kalpaka ielas, kas
šobrīd kalpo kā pārejas gaitenis
no vienas ēkas uz otru, lai šeit
izvietotu vairākas laboratorijas
un četras mācību klases. Visām
ēkām tiks veikti energoefektivitātes pasākumi: nomainīti logi,
durvis un siltināta fasāde. Šajā
ERAF projektā skola tiks pieslēgta arī pilsētas kanalizācijas
sistēmai. Pagalmā tiks demontēta garāža un laboratorija, kurā
darbs vairs nenotiek, tā vietā
izveidojot stāvlaukumu. Bet
par vērienīgākajiem darbiem
direktore sauc divu laboratoriju būvniecību un aprīkošanu.
Proti, pie jaunām darbnīcām
tiks automehāniķi un jaunieši,
kuri mācās būvdarbu izglītības
programmā. Tāpat tiks sakārtota arī skolai piegulošā teritorija.
«Nauda ir paredzēta arī mācību
iekārtu un aprīkojuma uzlabo-

šanai visās izglītības programmās,» tā J.Rudzīte, piebilstot,
ka šobrīd vēl nav zināms, cik
procentu no finansējuma tam
drīkstēs izlietot.
«Šobrīd dažādu saimniecisko
jautājumu risināšana nereti novirza no pedagoģiskā darba, jo
infrastruktūra ir novecojusi un
mums nepieciešami uzlabojumi.
Sakoptā vidē ir daudz vieglāk
strādāt,» tā direktore, uzsverot,
ka kompetenču centra uzdevums
ir izglītot arī citu profesionālo
izglītības iestāžu izglītojamos
darbam ar jaunākajām tehnoloģijām. Uzlabojot infrastruktūru,
pavērsies plašākas iespējas sadarbībai. Jau šobrīd ir notikušas
sarunas ar LLU Meža fakultātes
vadību par to, ka, iespējams, 1.
kursa studenti varēs praktizēties Amatniecības vidusskolas
darbnīcās. «Tāpat būs ciešāka
sadarbība ar uzņēmējiem. Mums
būs moderna mācību bāze ar
jaunajām tehnoloģijām, lai sagatavotu profesionāļus reģionā un
valstī nepieciešamās nozarēs,»
tā direktore.

Jāatgādina, ka SIA «Latvijas
piens» dibināja piensaimnieku
kooperatīvi «Trikāta KS»,
«Dzēse» un «Piena partneri
KS», kas apvieno 600 zemnieku saimniecības visā Latvijā.
Investīcijas ražotnes izveidei
ir 10,5 miljoni latu, no ku-

riem 1,275 miljoni – zemnieku finansējums, 6,5 miljoni
– kredīts un 2,9 miljoni – ES
finansējums. Šobrīd apgūti
apmēram 70 procenti jeb 7,1
miljons latu, bet pārējais finansējums paredzēts siera
ražošanas iekārtu iegādei.
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Īsi
 «Jelgavas tirgus» administrācija informē, ka Jāņu un pēcjāņu dienā – 24. un
25. jūnijā – Jelgavas tirgus būs slēgts.
 Jūnijā un jūlijā Jelgavas pilsētas
kapsētās notiks draudžu organizētie
kapusvētki, informē pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība». Romas katoļu
baznīca 1. jūlijā pulksten 14 kapusvētkus organizē Zanderu kapsētā; 8. jūlijā
pulksten 14 – Miera kapsētā; 15. jūlijā
pulksten 14 – Meža kapsētā. Jelgavas
Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes
organizētie kapusvētki Meža kapsētā
būs 8. jūlijā pulksten 11; Zanderu kapsētā
– 22. jūlijā pulksten 11. Savukārt Jelgavas
Sv.Annas Evaņģēliski luteriskā draudze
Baložu kapsētā kapusvētkus rīko 30.
jūnijā pulksten 16, bet Bērzu kapsētā
– 30. jūnijā pulksten 14.30.
 Svētku brīvdienās, 23. un 24. jūnijā,
būs slēgts Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, kā arī
Ādolfa Alunāna muzejs. Piektdien abi
muzeji strādās par stundu mazāk – līdz
pulksten 16. Bet tornis apmeklētājiem
piektdien būs atvērts tāpat kā līdz šim.
Ekspozīcijas iespējams apskatīt līdz pulksten 18, bet skatu laukums un izstāžu
zāle būs atvērta līdz pulksten 22.
 SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) savā dzimšanas
dienā uzdāvināja prieku citiem – jau
tradicionāli JNĪP darbinieki ciemojās
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā, tā iemītniekiem sarūpējot leļļu
teātra izrādi «Lellīte Lolīte». Uzņēmu-

ZREA darbu novērtē Eiropā
 Ilze Knusle-Jankevica

Zemgales reģionālā
Enerģētikas aģentūra
(ZREA) par aktivitātēm
daudzdzīvokļu siltināšanas jomā tika nominēta
Eiropas Komisijas (EK)
balvai «ManagEnergy
Local Energy Action
Award». Lai gan galveno balvu ZREA neieguva,
aģentūras direktore Inga
Kreicmane uzsver: «Būtībā tas ir aģentūras un
namsaimnieku kopīgā
darba novērtējums.»
«Mēs priecājamies, ka Latvijas
dzīvojamā fonda problemātika ir
pamanīta ES līmenī. Pēcpadomju
telpas daudzdzīvokļu māju zemā

Valdība tomēr piešķir naudu
Amatniecības vidusskolai

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

energoefektivitāte rada ievērojamus enerģijas zudumus, oglekļa
dioksīda emisijas un nepieciešamību
iedzīvotājiem lieki pārmaksāt par
patērētajiem energoresursiem. Tāpēc mēs esam lepni un pagodināti
par EK enerģētikas ekspertu augsto
mūsu darba novērtējumu, strādājot
pie daudzdzīvokļu māju renovācijas
projektiem Zemgalē, Latvijā,» tā
I.Kreicmane. ZREA, sadarbojoties
ar namu apsaimniekotājiem, izstrādāti ap 60 projektu pieteikumu
daudzdzīvokļu māju siltināšanai
Jelgavā, Ozolnieku novadā, Jēkabpilī, Iecavā un citur Zemgalē.
Pretendentus izraudzījās kompetenta žūrija. Kopumā tika saņemti 64 pieteikumi no 23 valstīm.
ZREA bija viena no trim, kas
nominēti balvai «ManagEnergy
Local Energy Action Award».

Nominācijā, kurā tika izvērtēti dažādi ar enerģētiku saistīti projekti,
ZREA bija izvirzīta līdzās Lielbritānijas un Dānijas pārstāvjiem.
Galveno balvu saņēma Dānijas
projekts, bet I.Kreicmane norāda:
«Visi trīs projekti tika prezentēti
un saņēma uzslavas par paveikto.
Tāpēc varu teikt, ka Latviju esam
pārstāvējuši godam.»
«ManagEnergy» ir EK pro
grammas «Saprātīga enerģija
Eiropai» iniciatīva, kuras mērķis
ir sniegt atbalstu sabiedriskajā
sektorā strādājošajiem enerģētikas nozares speciālistiem, kas
nodarbojas ar enerģijas efektivitātes un atjaunojamo energoresursu
izmantošanas jautājumiem vietējā
un reģionālajā līmenī. Jāpiebilst,
ka ZREA tika dibināta tieši ar šīs
EK programmas atbalstu.

Absolventi saņem piemiņas nozīmītes
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ divpadsmitie
nokārtojuši pēdējo eksāmenu ķīmijā un Jelgavas
vidējās un profesionālajās izglītības iestādēs
sākušies izlaidumi. Pēc
Jelgavas Izglītības pārvaldes datiem, vidusskolas, ģimnāzijas un amatu
skolas šogad absolvē ap
800 jauniešu, kuri pirmo
gadu izlaidumā saņem
piemiņas nozīmītes no
pilsētas pašvaldības ar
Jelgavas logotipu, kas
stilizēti atveido pilsētas
nosaukumu.
Izlaidumi jau aizvadīti Jelgavas
6. vidusskolā, Spīdolas ģimnāzijā,
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā, 4. vidusskolā, Jelgavas Mūzikas vidusskolā, šodien izlaidums
notiks Valsts ģimnāzijā, Amatu
vidusskolā, rīt svētki būs Jelgavas
1. ģimnāzijā, 5. vidusskolā, savukārt pēc Jāņiem – Amatniecības
vidusskolā.
Ar šo gadu izlaidumos ieviesta
jauna tradīcija – lai stiprinātu jauniešos piederības sajūtu Jelgavai,
vidusskolu absolventi no pilsētas

Piemiņas nozīmīti ar Jelgavas logotipu, kas stilizēti atveido pilsētas nosaukumu, izlaidumā šonedēļ saņēma arī 40 Jelgavas 4.
vidusskolas absolventi.
Foto: Ivars Veiliņš
pašvaldības dāvanā iegūst nozīmī- ro mūsu pilsētu, Jelgavā notiekošo
ti. Kopā ar to ikviens vidusskolas un pašus jelgavniekus. «Jelgava
beidzējs saņem arī Jelgavas pilsētas – pilsēta izaugsmei!» būtība ir nedomes priekšsēdētāja Andra Rāvi- pārtraukta mainība uz augšu, kas
ņa apsveikumu.
dod iespēju ikvienam. Lepojies ar
«Jelgavas lielākā vērtība ir cil- Jelgavu, tā ir vieta, no kuras tu nāc,
vēki, kas pilsētā dzīvo, izglītojas kur vienmēr vari atgriezties, kur
un strādā. Ikvienam ir iespēja vari apliecināt sevi, kur smelties
atrast jomu, kurā darboties, gūt spēku jauniem izaicinājumiem.
zināšanas un prasmes, profesionāli Lai tavas labās domas, iegūtās
attīstīties un radoši izpausties. Mēs zināšanas un veicamais darbs
augam līdz ar pilsētu, sniedzot tai stiprina tevi, kalpo tavai un pilsēkatrs savu – īpašu – ieguldījumu. tas izaugsmei!» teikts apsveikumā
Izaugsme ir tā, kas vislabāk rakstu- absolventiem.

ma valdes loceklis Juris Vidžis norāda, ka
naudu izrādes apmaksai saziedojuši paši
darbinieki, un, pateicoties viņu iniciatīvai,
bērnunama bērni jau redzējuši tādas izrādes kā «Ērkšķrozīte», «Gudrais zobiņš».
Viņš aicina arī citus iepriecināt bērnus ar
dažādiem interesantiem pasākumiem.
«Ticiet mums, redzēt viņu laimīgās sejiņas
– tas ir tā vērts!» tā JNĪP. Un arī šajā reizē
vairāk nekā 20 bērnu priecājās un dziedāja kopā ar lellīti Lolīti. «Tradīcija sarūpēt
bērniem izrādi apliecinājusi, ka mazie
prot priecāties ne tikai par taustāmām
dāvanām, materiālām vērtībām, bet arī
par jauki kopā pavadītu laiku,» tā JNĪP
inženieris Anatolijs Čaplinskis.
 Lai uzlabotu Jelgavas pilsētas
pašvaldības speciālistu zināšanas par
papildu finansējuma piesaisti pilsētas
attīstībai un uzlabotu darbinieku
praktiskās iemaņas, sagatavojot un
īstenojot dažādus projektus, īstenots
ES atbalstīts projekts «Jelgavas pilsētas
pašvaldības kapacitātes stiprināšana
ES un citu ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansēto projektu sagatavošanā
un īstenošanā». Nu projekts tuvojas
noslēgumam, un tā laikā arī sagatavots
elektronisks pašvaldības īstenoto projektu apkopojums, kurā iekļauta informācija
par pilsētas attīstībai nozīmīgākajiem
projektiem. Materiālā sniegta informācija
par vairāk nekā sešdesmit projektiem dažādās nozarēs, taču kopumā Jelgavā īstenoto projektu skaits ir vēl lielāks. Drīzumā
apkopojums būs pieejams pašvaldības
mājas lapā. Projekta kopējais finansējums
ir 17 308,56 lati, un to pilnībā finansē
ES ar ESF starpniecību. Apakšaktivitāti
administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas fondu.

Ritma Gaidamoviča

SIA «INTRANSSERVISS»
piedāvā darbu:
Automazgātavā:
- automobiļu mazgātājam(-ai)
ar darba pieredzi.
- automazgātavas kasierim(-ei)
ar darba pieredzi.
Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā,
tālrunis 26160880.
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Attīstīties – tā ir standartdarbība
uzņēmumam
 Ilze Knusle-Jankevica

Manāmi pirmie signāli, ka
ekonomika mūsu pilsētā ir
sakustējusies. Un tie nav tikai
jauni veikali un pakalpojumu
sniedzēji, kas ienāk pilsētā,
bet gan nopietnu ražošanas
uzņēmumu attīstības plāni
un ieceres – vairāki uzņēmumi
plāno paplašināties, un interesi par Jelgavu izrāda arī jauni
spēlētāji.
Pēdējos gados ziņas par to, ka Jelgavā
ieplūdīs investīcijas un tiks izveidotas jaunas darba vietas, bija dzirdamas samērā
reti – daudz biežāk izskanēja, ka rūpnīcas
samazina strādājošo skaitu, veikali un
iestādes veras ciet. Tagad situācija ir
mainījusies un arvien vairāk atrodama
informācija, ka viens vai otrs uzņēmums
plāno paplašināties, būvēt jaunu ražotni.
Arī rūpniecības teritoriju attīstītāji norāda
– interese par Jelgavu aug, bet uzņēmēji
vēl ir piesardzīgi.

Pašvaldība piedāvā zemi

Lai gan valsts postulē, ka uzņēmējdarbība ir prioritāra un atbalstāma, turklāt
tas jādara arī pašvaldībām, realitātē
pašvaldības rokas ir visai sasaistītas un
tiešā mērā atbalstīt uzņēmējus, neradot
aizdomas par korupciju, ir teju neiespējami. Tomēr ir dažādi veidi, kā veicināt uzņēmējdarbības attīstību pilsētā, un viens
no tiem – ļaut uzņēmējiem ienākt Jelgavā,
piedāvājot zemi ražošanas attīstībai.
Pēdējā laikā pašvaldība izsludinājusi
divus konkursus par ilgtermiņa zemes
nomu, kas paredzēta ražotnes celtniecībai.
Viens zemesgabals atrodas Viskaļu ielā
76 (9936 kvadrātmetri), un par to interesi izrādījis metālapstrādes uzņēmums
«Mārupes metālmeistars», bet otrs – Laps
kalna ielā 47 (20 000 kvadrātmetri). Šis
konkurss tika izsludināts pēc SIA «Evro
Vak» iniciatīvas.

Negrib nomāt, grib paši savu

Konkurss par zemi Viskaļu ielā jau
noslēdzies, un šobrīd notiek pārrunas par
līguma nosacījumiem, norāda pašvaldības
komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste Līga Klismeta. «Mārupes
metālmeistara» valdes loceklis Jānis
Ziņģis stāsta, ka uzņēmums ir nolēmis
būvēt savu ražotni, pie viena to paplašinot
– šobrīd uzņēmums nomā telpas biznesa
parkā «NP Properties». «Pirms krīzes
atvērām ražotni Jelgavā, un mums ir izdevies iekarot lielāku tirgu,» viņš pamato
lēmumu paplašināties. J.Ziņģis gan atzīst,
ka radušies sarežģījumi, jo attiecībās ar
banku iestājusies nekonkrētība un ik pa
laikam nosacījumi tiek mainīti.
Plānotās ražotnes izmaksas ir 500 – 600
tūkstoši latu, un tajā varētu būt ap 50 darba vietu. Jāpiebilst, ka 2011. gadā «Mār
upes metālmeistara» apgrozījums bija 4,5
miljoni latu, kas ir par 16,9 procentiem
vairāk nekā 2010. gadā, bet peļņa – 72 698
lati. «Mārupes metālmeistara» ražotā produkcija – tērauda jumtu un sienu segumi,
ūdens noteksitēmas un citas lielgabarīta
metāla konstrukcijas – pazīstama ar preču
zīmi «Metalmaster».

Krievi gatavi investēt 10 miljonus

Viens no avotiem, kur uzzināt uzņēmumu jaunumus, ir Iepirkumu uzraudzības
biroja mājas lapa, bet tomēr ne visas
ieceres izdodas realizēt. Iespējams, tieši
tāpēc uzņēmēji ir visai māņticīgi un ne
pārāk grib teikt hop!, pirms pārlēkuši.
Nereti nākas dzirdēt: «Piezvaniet pēc
mēneša diviem, tad būs zināma atbilde.»
Šobrīd atbildi no Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras (LIAA) par Eiropas
finansējuma piesaisti gaida arī Jelgavas
Mašīnbūves rūpnīca. «Atbilde būs jūlija
sākumā, un no tās ir atkarīgs, vai Krievijas puse – Urālu kalnu metalurģijas
kompānija UGMK – investēs 10 miljonus

latu kopuzņēmuma ražošanas attīstībā,»
norāda rūpnīcas valdes loceklis Pēteris
Bila. Uzņēmums plāno ražot vara cauruļu savienojumus jeb fitingus. «Ko krievi
gaida no mums? Teritoriju, smadzenes un
vēlēšanos strādāt,» tā P.Bila, piebilstot, ka,
nesaņemot atbalstu, projekta īstenošana
būs apdraudēta.

Grib no pudelēm ražot pudeles

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas
un otrreizējo izejvielu pārstrādes uzņēmums «Eko Pet» atsācis darbu pie jaunas
ražotnes izveides – tā atradīsies līdzās jau
esošajai «NP Properties» teritorijā Aviācijas ielā 18. «Turpinām realizēt ieceri, kas
radās jau 2009. gadā, tikai ražotne tagad
būs jaudīgāka nekā plānots iepriekš un
ar augstāku automatizācijas pakāpi,»
stāsta «Eko Pet» valdes loceklis Daniels
Jeļisejevs. Ražotnes izveidei piesaistīts
Eiropas finansējums. Šobrīd ir izsludināts
iepirkums par ražošanas iekārtu iegādi.
D.Jeļisejevs norāda: saskaņā ar optimistisko plānu līgumi par iekārtu piegādi varētu
tikt noslēgti divu trīs mēnešu laikā.
Jaunajā ražotnē plānots pārstrādāt PET
pārslas, padarot tās piemērotas jaunu pudeļu ražošanai. Jāpiebilst, ka PET pārslas
ražo Jelgavas uzņēmums «PET Baltija»
un no tām izgatavo plēvi, plastmasas
lentes un audumus, bet, lai materiāls drīkstētu saskarties ar pārtikas produktiem,
tas jāattīra un jāapstrādā termiski.

Biznesa parks
aizņemts par 50 procentiem

NP Jelgavas biznesa parka valdes locekle Arta Nordmane norāda, ka daļa ražošanas uzņēmumu – parka nomnieki – plāno
paplašināties tuvākajā nākotnē, bet daļa
to jau izdarījuši pēdējā gada laikā. Šobrīd
«NP Properties» Jelgavas biznesa parkā
ir 16 nomnieki, no kuriem astoņi – ražošanas uzņēmumi. Aizņemti ir 50 procenti
no lietderīgajām ražošanas platībām, ko
parks var piedāvāt. «Līdz šim interesi
par iespējām izvērst darbību Jelgavas
biznesa parkā izrādījušas galvenokārt
starptautiskas kompānijas, kas pārstāv
metālapstrādes un mašīnbūves nozares,»
tā A.Nordmane, uzsverot – potenciālos
klientus uzrunā Jelgavas parka ģeogrāfiskā atrašanās vieta, plašais un elastīgais
industriālo telpu piedāvājums un attīstītā
infrastruktūra un komunikācijas, tostarp
ražošanas apjomiem nepieciešamās elektroenerģijas lieljaudas.
Pērn paplašinājies parka teritorijā esošais Somijas metālapstrādes uzņēmums
SIA «Ferroplan», kas nodarbojas ar transportieru, konveijeru, elevatoru ražošanu.
Uzņēmuma meistars Uldis Lācis stāsta,
ka no gada sākuma uzņēmums teritoriālajā ziņā paplašinājies apmēram par 50
procentiem un iegādājies jaunas iekārtas.
«Līdz šim mēs vairākus pakalpojumus pirkām, bet tagad daudz vairāk varam izdarīt
tepat uz vietas Jelgavā – iegādājāmies
lokāmo presi un plastmasas griezēju,» viņš
stāsta. Iekārtas pirktas, piesaistot struktūrfondu līdzekļus, un kopējās investīcijas
bijušas 140 – 150 tūkstoši latu. Tas ļauj
ietaupīt gan laiku, gan naudu un padarījis uzņēmumu konkurētspējīgu. Tiesa,
visa saražotā produkcija tiek eksportēta
uz mātes kompāniju Somijā, kas tālāk
nodarbojas ar noieta tirgus meklēšanu.
Jāpiebilst, ka šis uzņēmums Latvijā,
Jelgavā, strādā kopš 2005. gada. Jaunās
iekārtas radījušas vienu papildu darba
vietu: šobrīd uzņēmumā strādā septiņi
darbinieki, bet nākotnē darbs varētu būt
vēl trīs cilvēkiem – CNC operatoriem.

Baltijā lielākā ugunsdrošā
stikla ražotne – Jelgavā

No gada sākuma papildu ražošanas
jaudas ir arī celtniecības stikla pakešu ražotnē SIA «Glaskon», kas arī atrodas «NP
Properties» biznesa parkā. «Uzstādījām
otru stikla pakešu ražošanas līniju, bet pagaidām īpaša rezultāta nav, jo abas līnijas
strādā vienā maiņā, kaut gan maksimālā

Stikla pakešu ražotnē «Glaskon» šobrīd strādā ap 40 darbinieku, bet tuvākajā laikā skaits varētu palielināties vēl
par pieciem – sezonas dēļ. «Pagājušajā gadā mūsu ražošanas apjomi auga par 24 procentiem, un arī šogad, ja
būs pieprasījums, esam gatavi to kāpināt,» norāda uzņēmuma valdes loceklis Aleksandrs Zjatkovs, piebilstot, ka
saražotā produkcija tiek eksportēta uz Baltijas valstīm un Ziemeļeiropu.
Foto: Ivars Veiliņš
noslodze ir pa divām maiņām uz katras
līnijas,» stāsta uzņēmuma valdes loceklis
Aleksandrs Zjatkovs, piebilstot, ka vēl
arī īsti nav sezonas. Līdz ar jaunās līnijas
izveidi ražošanas jaudas palielinātas par
apmēram 70 procentiem, tomēr viss ir
atkarīgs no tirgus un pieprasījuma. «Jau
pērn ražošanas apmērus palielinājām par
24 procentiem, salīdzinot ar 2010. gadu,
bet esam gatavi tos kāpināt arī šogad,»
tā uzņēmuma pārstāvis. Viņš stāsta, ka
precīzu saražotās produkcijas apjomu ir
grūti pateikt, jo produkti ir dažādi un pēc
speciālas tabulas vajadzētu pārrēķināt
kvadrātmetros, bet ik nedēļu tiek ievestas
četras kravas izejmateriāla – stikla.
Jāpiebilst, ka «Glaskon» ražo arī
ugunsdrošu stiklu un ir šāda veida
lielākā ražotne Baltijā. Saražotā produkcija tiek eksportēta galvenokārt
uz Ziemeļeiropas un Baltijas valstīm.
Šobrīd uzņēmumā ir ap 40 darbinieku.

Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcai piederošā
teritorija Rūpniecības ielā 39 sāk «apdzīvoties» – tur ķīmiski šūtā polietilēna
un energoplēves ražotni plāno izveidot
uzņēmums «Smart Heat Solution».

Veidojas vēl viens biznesa parks?

Informācija Iepirkumu uzraudzības
biroja mājas lapā liecina, ka uzņēmums
«Smart Heat Solution» bijušās Lauksaimniecības mašīnbūves rūpnīcas teritorijā
Rūpniecības ielā 39, kur plāno atrasties
arī Jelgavas–Krievijas kopuzņēmums,
paredz veidot ķīmiski šūtā polietilēna
ražošanas un apstrādes līniju un energoplēves ražošanas līniju. Sludinājumā
norādīts, ka paredzamais līguma izpildes
termiņš ir 2013. gada 1. marts. «Smart
Heat Solution» valdes priekšsēdētājs
Juris Cēsnieks apstiprina, ka Jelgavā ir
iecerēts izveidot ražotni. «Eiropā ir viens
ķīmiski šūtā polietilēna ražošanas koncerns, bet energoplēvi neražo ne Eiropā,
ne Krievijā,» viņš stāsta. Jelgava izvēlēta
stratēģiski – pēc J.Cēsnieka vārdiem, te
ir labas transporta iespējas un teritorijā
ieiet dzelzceļš, kas ir svarīgi, jo uzņēmums
plāno sadarboties ar NVS valstīm, kā arī
izdevies atrast piemērotas telpas. «Mums
bija nepieciešamas 11 000 kvadrātmetru
plašas telpas ar augstumu desmit metri,
un ārpus Rīgas tādu nemaz nav daudz,»
tā viņš, papildinot, ka nule kā noslēgts
līgums par telpu nomu. Tagad sāksies teritorijas labiekārtošanas darbi – jāieklāj un
jāapstrādā grīdas, jāizveido biroja telpas,
jāievelk ūdens, elektrība un citas komunikācijas. Pagājušajā piektdienā noslēdzās
iekārtu iepirkums, un bija viens pretendents. Ja viss ritēs raiti, iekārtas varētu
būt jau septembrī, bet oktobrī plānots sākt
ražošanu. Plānotais darba vietu skaits
– 25. Šīs ražotnes izveidei tiek izmantots
privātais finansējums, bet uzņēmums
startē arī LIAA programmā «Augstas pievienotās vērtības investīcijas», lai nākotnē
piesaistītu Eiropas naudu.
Parka īpašnieks P.Bila norāda, ka kompleksā kopumā ir 20 000 kvadrātmetri

Plastmasas cauruļu ražotne «Evopipes» 2010. gadā investēja 1,5 miljonus
latu jaunā ražošanas līnijā. Nu uzņēmums plāno paplašināt noliktavu.
telpu, kuras tiek iznomātas, un interese dzirnavas», bet uzņēmuma valdes loceklis
par tām ir vairākiem uzņēmumiem.
Roberts Vilcāns pagaidām ir atturīgs un
plānus nekomentē. Savukārt SIA «LatRažošanas apjoms
vijas piens» veiksmīgi īsteno projektu
palielinās par 40 procentiem
par piena rūpnīcas izveidi Jelgavā un jau
Attīstības plāni ir arī citiem uzņēmu- mēneša beigās plāno sākt ražošanu testa
miem. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» režīmā.
jau rakstīja, ka automobiļu radiatoru
Pieaugot saražotās produkcijas apjoražotājs SIA «AKG Thermotechnik Let- miem, arī plastmasas ražotne «Evopipes»
tland» plāno būvēt jaunu ražotni, kas meklē iespējas paplašināt noliktavas teriļautu dubultot ražošanas apjomus un dotu toriju. «Mums ir jauni tirgi – Holande un
darbu apmēram 30 – 40 cilvēkiem. «Šobrīd Beļģija. Jau iepriekš periodiski strādājām
atrodamies plānošanas un projektēšanas uz šīm valstīm, bet nu sadarbība kļuvusi
stadijā, būvdarbi vēl nav sākušies,» norāda nopietnāka un regulārāka,» norāda uzuzņēmuma finanšu direktors Kaspars ņēmuma valdes priekšsēdētājs Edgars
Mazapšs, piebilstot, ka AKG grupas Viļķins, piebilstot, ka uzņēmums šogad
politika pagaidām liedz izpaust citu in- plāno palielināt ražošanas apjomus par
formāciju par šo projektu. Jāpiebilst, ka 40 procentiem, salīdzinot ar pērno gadu.
iepriekš «AKG Thermotechnik Lettland» «Mēs joprojām neesam izmantojuši visu
direktors Gerhards Ritcmans laikrakstam savu kapacitāti un šobrīd strādājam apmēnorādīja, ka jaunā rūpnīca darbu varētu ram par 60 procentiem no maksimuma,»
sākt 2014. gadā.
tā E.Viļķins, uzsverot, ka meklēt jaunus
Veikt būvniecības darbus, lai paplaši- tirgus un nemitīgi domāt par attīstību ir
nātu savas iespējas, plāno arī «Jelgavas uzņēmuma standartdarbība.
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Airētāju komanda zināma

BJSS un airēšanas klubs «KC» rīkoja iekšējās atlases sacensības, lai noskaidrotu
tos sportistus, kuri pārstāvēs pilsētu
Latvijas olimpiādē. Uz Limbažiem, kur
notiks smaiļošanas un kanoe airēšanas
sacensības, dosies: meitenes Karīna
Laure, Elīna Ēdole, Lāsma Zaķīte, Aina
Tomsone, Eva Pričiņa, Maija Ābele,
Kristīne Krista Lejniece, Inese Silkina un
Santa Daniela Kanaška; kanoisti Gatis
Pranks, Andrejs Gersamija, Valentīns
Lagzdiņš, Antons Knesis, Arkādijs Jefremovs, Kaspars Eihvalds un Romāns
Astapovs; smaiļotāji Marks Ozolinkevičs, Dāvids Gohbergs, Jānis Geidāns,
Rūdolfs Nartišs, Raivo Ločmelis, Mārcis
Laidiņš, Kalvis Kunigs, Jānis Liepiņš,
Andrejs Šimko un Mārtiņš Upītis.

Sveikti maija labākie

Par starptautiskiem sasniegumiem
maijā sveiktas orientēšanās kluba
«Alnis» pārstāves Māra Bolšteina un Velta Zjatkova
(2. vieta Eiropas čempionātā rogainingā
superveterānu klasē), orientieriste Krista
Strautniece (3. vieta jaukto junioru grupā
Eiropas čempionātā rogainingā), BMX
braucējs Kristens Krīgers (1. vieta Eiropas
čempionātā jauniešiem, pasaules čempionātā 2. vieta Cruiser braucienā un 9./10. vieta Challenge braucienā, Latvijas čempions)
un karatists Kalvis Kalniņš (2. vieta Eiropas
čempionātā karatē pieaugušajiem).
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sports
Būs strītbola turnīrs

Jūnija beigās sāksies Jelgavas pilsētas
2012. gada strītbola čempionāts, un
tajā pavisam būs trīs kārtas. Pirmā kārta
notiks 27. jūnijā no pulksten 18, otrā
kārta – 29. augustā no pulksten 18, bet
trešā kārta paredzēta 8. septembrī no
pulksten 11. Pirmās divas kārtas notiks
pie Jelgavas Sporta halles Mātera ielā
44a, bet trešā – Zemgales Olimpiskajā
centrā Kronvalda ielā 24. Pieteikšanās
– sacensību dienā 30 minūtes pirms
sacensībām. Sacensības notiks četrās
grupās: meitenes (līdz 16 gadiem), jaunietes (17 gadi un vecākas), zēni (līdz 16
gadiem) un jaunieši (17 gadi un vecāki).
Komandā jābūt trīs spēlētājiem, var būt
vēl trīs rezerves spēlētāji. Sacensības
organizē Sporta servisa centrs.

Basketbolistiem
olimpiāde iet secen

Jelgavas basketbolisti Latvijas
olimpiādes otrajā
kvalifikācijas kārtā,
piedzīvojot divus
zaudējumus un izcīnot vienu uzvaru,
apakšgrupā ierindojās 3. vietā. Līdz ar to jelgavnieki no cīņas
ir izstājušies, jo tālāk tiek tikai apakšgrupu
uzvarētāji – Ventspils un Gulbene –, bet
otrās vietas ieguvējiem (Saldus un Limbaži) būs papildiespēja. 2. kārtas rezultāti:
Jelgava – Saldus 93:97, Jelgava – Ventspils
91:102, Jelgava – Jūrmala 94:74. Komandas galvenais treneris Kaspars Vilcāns uzskata, ka spēlētājiem pietrūka spēka.

Hokejs ir sākot no lecamauklas
un beidzot ar boksu
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Ledus sporta skolā
(JLSS) vairāk nekā simts audzēkņu mācās spēlēt hokeju.
«Daudziem ir priekšstats, ka
hokejs ir tikai slidošana un,
ja māki slidot, vairāk neko
nevajag, bet tā nav. Hokejs
ir daudz vairāk – sākot no
lecamauklas un beidzot ar
boksu,» uzsver JLSS fiziskās
sagatavotības treneris Guntis Pujāts, kurš pats paralēli
spēlē virslīgas komandā
«Zemgale/JLSS».
Tieši ar to – lai mainītu gan audzēkņu, gan viņu vecāku uzskatu par šo
sporta veidu – G.Pujāts nodarbojās
savā pirmajā darba gadā JLSS. «Sākumā uz treniņiem nāca kādi seši, astoņi
puiši no 20, bet vēlāk – visa grupa.
Viņi lēnām sāk saprast, ka nepietiek
tikai prast slidot un uzkačāt muskuļus,
bet jāattīsta arī koordinācija, lokanība
un citas īpašības, jābūt vispusīgam,»
stāsta treneris, norādot – katrā grupā ir
vismaz trīs četri talanti un potenciālās
zvaigznes.

Sākumā visi grib uz NHL

Treneri uzskata, ka optimāls vecums,
kad sākt trenēties hokejā, ir septiņi astoņi gadi, kaut gan tagad slidot mācās
pat bērnudārznieki. «Tajos astoņos
deviņos gados, kad bērni sāk trenēties,
visi grib būt NHL vai KHL zvaigznes
– neviens nenāk tikai ripu padauzīt,»
stāsta U-10 un U-12 vecuma grupu
treneris Ainars Bērziņš. Viņaprāt, tā
kārtīgi pateikt, piemīt vai nepiemīt
talants, būs vai nebūs hokejists, varot tikai pēc kādiem četriem pieciem
treniņu gadiem, jo to īsto spēli sākot
mācīties tikai 17 – 18 gados. Būtībā
viss ir atkarīgs no katra paša ieguldītā
darba un motivācijas, tiesa, agrīnā
vecumā liela nozīme ir vecāku, nevis

bērna vēlmēm. «Ir ļoti būtiski, kādi
katram ir mērķi – kāds varbūt vēlas
tikai labi pavadīt laiku, cits slimo ar
hokeju, bet vēl kādam mācības ir prioritāras,» norāda vecāko grupu (U-14,
U-16 un U-18) treneris Juris Klodāns.
Turklāt hokejisti nav pasargāti no tīņu
vecuma ar visām no tā izrietošajām
sekām, tostarp interešu mainīgumu.
Lai gan konkrētu skaitļu, cik audzēkņu
hokeju pamet, nav, treneri atzīst, ka
tādi gadījumi ir arī ledus skolā.

Darba novērtējums vai pliķis sejā?

Pagājušā mācību gada sākumā JLSS
saskārās ar tādu problēmu kā migrācija – daļa audzēkņu pārgāja uz Rīgu.
Šajā jautājumā treneru domas atšķiras
– no vienas puses, tas ir kā viņu darba rezultāts, jo jaunieši jau zināmu
līmeni sasnieguši, bet, no otras puses,
– spļāviens sejā, jo daļa vecāku uzskata, ka Rīgā ir labākas iespējas, lielāka
izaugsme. Tomēr treneriem ir skaidrs:
ar varu nevienu nenoturēsi, tāpat kā
nepiespiedīsi darīt to, kas nepatīk. «Pēc
tam, kad daļa pārgāja uz Rīgu, mums
izjuka U-16 komanda – bija audzēkņi,
kas gribēja turpināt treniņus, bet komandu nokomplektēt neizdevās. Vēlāk
viņi izklīda kur kurais,» norāda trenere
Eva Dinsberga, piebilstot: jāstrādā ar
tiem, kas ir.
Tomēr vērojams arī process otrā virzienā – JLSS trenējas jaunieši ne tikai
no Jelgavas, bet arī topošie hokejisti
no Rīgas, Dobeles, Bauskas, Babītes,
Ozolnieku, Olaines, Jelgavas novada.

JLSS audzēkņi spēlē
Zviedrijā, Austrijā, ASV, Kanādā

Neskatoties uz grūtībām, gan JLSS
vadība, gan treneri tomēr lepojas ar
ledus skolas esošajiem un bijušajiem
audzēkņiem, kuriem izdevies gūt panākumus – iekļūt Latvijas izlasē vai kādā
ārzemju komandā. Piemēram, šogad
Latvijas U-18 izlasē bija iekļauti kādreizējie JLSS audzēkņi Matīss Gelažis
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Sporta pasākumi
 21. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensības «Alnis 2012» (Tērvetē).
 23. jūnijā pulksten 12 – Līgo regate
(Lielupē).
 24. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas atklātais čempionāts futbolā 7x7 (ZOC).
 26. jūnijā pulksten 17 – Zemgales
jaunatnes čempionāts futbolā U-17: JFC
«Jelgava» – Jelgavas BJSS (ZOC).
 26. jūnijā pulksten 18.30 – Latvijas 2.
līgas Zemgales zonas čempionāts futbolā:
JFC «Jelgava» – «Tukuma brāļi» (ZOC).
 27. jūnijā pulksten 13 – Latvijas čempionāts futbolā U-13: JFC «Jelgava» – SK
«Liepājas metalurgs 1» (ZOC).
 27. jūnijā pulksten 18 – futbola
virslīgas čempionāts: FK «Jelgava» – FK
«Ventspils» (ZOC).
 30. jūnijā pulksten 10 – Zemgales
bērnu čempionāts futbolā 2005. g.dz.
zēniem (ZOC).
 1. jūlijā pulksten 10 – Jelgavas atklātais
čempionāts futbolā (ZOC).
 1. jūlijā pulksten 19 – virslīgas čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – FC «Spartaks»
(ZOC).
 6. – 8. jūlijā pulksten 9 – starptautiskais
turnīrs futbolā «City Cup 2012» (ZOC).
 13. jūlijā – adaptētā triatlona sacensības (Daugavas stadionā).
 14. jūlijā – Latvijas Riteņbraukšanas
federācijas BMX kauss (ZOC).
 14. jūlijā – Kapteiņu kauss, regate
ķīļjahtām (Lielupē).
 14. jūlijā pulksten 16 – Latvijas 1. līgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava 2» – BFC
«Daugava» (ZOC).
 15. jūlijā – Zemgales Olimpiskā centra
kauss un open sacensības BMX (ZOC).
 15. jūlijā pulksten 19 – virslīgas čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – SK «Liepājas
metalurgs» (ZOC).
 17. jūlijā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāta biljardā 9. kārta (6. vidusskolā).

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

Jelgavas Ledus sporta skolā hokejā trenējas 134 audzēkņi, bet tikai neliela Meklē darbu
daļa no viņiem piedalās nometnēs un pilnveido savas prasmes. Šogad Latvijas izlases spēlētājs Oskars Bārtulis JLSS audzēkņiem māca, kā slidot, lai Elektriķis. Instalācijas. Tālrunis 28226522.
nebūtu tik liels nogurums, un dažādus trikus.
Foto: Ivars Veiliņš Celtnieks ar lielu pieredzi. Tālrunis 28873130.
(tagad spēlē Austrijā), Martins Lavrovs
(spēlē Zviedrijā) un Ģirts Zemītis (spēlē
Zviedrijā), bet U-20 izlasē – Ņikita
Koļesņikovs (spēlē ASV).
Skolas direktors min, ka jelgavnieki
savas hokeja prasmes parādījuši tādās
valstīs kā Austrija, Zviedrija, ASV, Kanāda. Pēc viņa rīcībā esošās informācijas, Austrijā trenējas Eduards Jansons,
bet Kanādā – Edvīns Jansons un Elvis
Jansons. Jāpiebilst, ka Jansonu ģimene
uz Kanādu pārcēlās tieši tāpēc, lai puiši
varētu pilnveidoties un īstenot savas
sportiskās ambīcijas.
Kā nākotnes mērķis skolai varētu
būt uzdevums panākt, lai jaunie kadri
gribētu šeit palikt. «Mums ir jātiecas uz
to, lai viņi nebrauktu prom, savukārt
tie, kuri jau devušies prom, atgrieztos.
Un to var izdarīt, uzvarot aizbraucējus
laukumā un pierādot, kas mēs te Jelgavā esam,» uzskata G.Pujāts.
Jāpiebilst, ka JLSS dibināta 2008.
gada 28. augustā.

Galvenais, lai ātri strādā galva

Lai gan hokejs ir demokrātisks sporta
veids un vieta laukumā atradīsies ikvienam, ir jaunieši, kas beigās tomēr izvēlas
darīt ko citu. A.Bērziņš min gadījumus,
kad viens audzēknis pārgājis uz basketbolu, bet cits paralēli hokejam trenējas
futbolā. Viņš pieļauj, ka sporta veids tiek
mainīts, apjaušot, ka bērnības sapņus
piepildīt neizdosies. «Daudzi uzskata, ka
hokejā galvenais ir ātri slidot, bet tā nav
– vissvarīgākais ir, lai ātri strādā galva,»
viņš ir pārliecināts, piebilstot, ka labs hokejists, kurš ātri mācās un izprot spēles
būtību, būs arī labs citā sporta veidā.

Jāuzlabo disciplīna

Runājot par to, kas JLSS darbā būtu
jāuzlabo, treneri piekrīt skolas direktora Andra Luksa viedoklim, ka ar vienu
ledus laukumu visu vajadzības nevar
apmierināt. Šobrīd JLSS ir 300 audzēkņi – hokejā trenējas 134, daiļslidošanā

74, šorttrekā 36, bet slidotapmācības
programmā trenējas 56 bērni. «Ledus
laukums ir tikai viens. Labi, hokeja
treniņā uz ledus vienlaikus var iziet un
strādāt 25 bērni, bet, piemēram, tādam
daiļslidošanas talantam kā Alīna Fjodorova vienai pašai nepieciešams viss
laukums,» norāda A.Bērziņš.
Otra lieta, uz ko norāda treneri,
– jāuzlabo disciplīna. «Te ir runa par
elementāru disciplīnu ārpus laukuma.
Tomēr domāju, ka šāda vaļība ir visas
jaunās paaudzes problēma, arī skolās
skolotāji un mājās vecāki ar viņiem cīnās,» spriež G.Pujāts. Viņaprāt, disciplīnu var ieaudzināt, ar jauniešiem runājot
un, ja nepieciešams, piemērojot katra
vecumam atbilstošu sodu, piemēram,
uzdodot papildus piepumpēties, izpildīt
liekus lēcienus ar lecamauklu, uzlikt
stienim smagāku svaru vai pārstumt pāri
laukumam hokeja vārtus.

55 g.v. sieviete ar medicīnisko izglītību
meklē kopējas darbu vecu cilvēku aprūpē.
Ir pieredze. Tālrunis 20472129.

Uzņemšana sāksies septembrī

Jumtu maiņa, fasādes apdare, siltināšana,
materiālu piegāde. T.22376653

A.Lukss norāda, ka audzēkņu uzņemšana sagatavošanas grupās sāksies
septembra sākumā. Vecākiem jāierodas
JLSS, jāuzraksta iesniegums, jāatnes
ģimenes ārsta zīme, kas apliecina bērna
veselības stāvokli un ļauj nodarboties
ar slidošanas pamatu apguvi, kā arī jāpievieno bērna fotogrāfija un personas
apliecinoša dokumenta kopija. Tomēr
viņš piebilst, ka iestāties Ledus sporta
skolā var arī mācību gada laikā.
Jāpiebilst, ka JLSS atrodas Rīgas
ielā 11; tālruņa numurs – 63007222,
20384690; e-pasta adrese: info@jlss.lv.
Hokejistu sasniegumi Latvijas
čempionātā 2011./2012. mācību gadā
U-10 pirmā komanda – 2. vieta
U-10 otrā komanda – 18. vieta
U-12 komanda – 14. vieta
U-14 komanda – 9. vieta
U-18 komanda – 5. vieta

Piedāvā darbu
Ogu lasītājiem. Tālrunis 29660598.

Pārdod
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 100.
29907466.
Sanbernāra šķirnes kucēnu T. 20497189.

Pērk
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.
Vīngliemežus. T.29282494.
Nolietotus ledusskapjus no Ls 3 – 5. Sadzīves tehniku. T.29784933.

Dažādi
Pļauju zāli. T.25994203
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» birojā 3. stāvā,
Skolotāju ielā 3, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
MAIGA BUNDZĒNA (dz. 1931. g.)
HENDRIKA DENEŠKĀNA (dz. 1933. g.)
ALDONA MARIJA ZARIŅA (dz. 1937. g.)
LIDIJA BĒRZIŅA (dz. 1928. g.)
MARIJA ŠUĻEPINA (dz. 1935. g.).
Izvadīšana 21.06. plkst.14 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Norauku kapsētu.
IRĒNA JANČUKA (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 22.06. plkst.14 Meža kapsētā.
AUSMA MIKIJANSKA (dz. 1930. g.).
Izvadīšana 22.06. plkst.12 Zanderu kapsētā.
ZANDA ŠTĀLE (dz. 1969. g.).
Atvadīšanās 21.06. plkst.11 Baložu kapsētas
Sēru namā.
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25. jūnijs, pirmdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 1.sērija.
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1434.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 86.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Kur pazudis Elvis?» Latvijas komēdija. 2008.g.
11.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.10 «Latgale atvērta sadarbībai». Dokumentāla filma.
12.30 «Laimīgai Latvijai».*
13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Šeit un tagad».*
14.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.00 «Rullē droši!» Videofilma.
15.30 «Ātrāk, Minhauzen, ātrāk!» Animācijas filma.
15.40 «Avārijas brigāde. Medības». Animācijas filma.
15.50 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 47.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 119.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1434.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 1.sērija.
19.30 «Smalkais stils». Seriāls. 1. un 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Māja Ītonpleisā». BBC seriāls. 3.sērija.
22.15 «Viss notiek».
22.45 «Papīrfabrikas stāsti». Līgatne.*
22.50 «Laipni lūgti cietumā!» Karosta.*
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Laika dimensija».
23.45 «Veiksmes ceļinieki. Nogalināt vai mirt». Dok. f.

LTV7
7.35 «The Verve» koncerts.*
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 20.(noslēguma) sērija.
10.40 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 2.sērija.
11.30 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr f. 11. un 12.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 «Zuši». Dokumentāla filma.
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. ¼ finālspēle.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.40 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 11. un 12.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Pierādījumi» (ar subt.). Seriāls. 2010.g. 20.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 9.sērija.
20.00 «Ceļojums uz Visuma malu». Dokumentāla filma.
1.sērija. Mūsu pasaule ir silta, omulīga un
pazīstama. Taču, ja pasperam soli sāņus un
palūkojamies augšup, drīz vien domas pamet
šo vietu. Vai mēs esam tikai sīkas niecības? Vai
Visums cilvēkam ir viesmīlīgs vai naidīgs? Tikai
100 kilometru uz augšu – stundas brauciena
attālumā no Zemes – sākas Visums.
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 «Motociklisti».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Krējums... saldais».*
23.25 «Mikrofona dziesmas».*
0.55 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 9.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Supernatural 4». ASV seriāls. 21.sērija.
10.00 «Briesmīgais Henrijs». Piedz. kom. ģimenei. 2011.g.
12.00 «Lapsa virtuvē».*
12.35 «Mans mīļais draugs».*
13.05 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 9.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 26. un 27.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 73.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Ekstrasensi kā detektīvi 3». Real. šovs. 8.sērija.
21.40 «Ceļa gals 3». ASV šausmu filma. 2006.g.
23.30 «Gangsteri maskās». Kriminālfilma. 2007.g.
1.50 «Ekstrēms tuvplānā».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 26. un 27.sērija.
4.35 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 73.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 260.sērija.

TV3
5.00 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). 24.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 74.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 42. un 43.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 120.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 16.sērija.
8.00 «Simpsoni 14». 9. un 10.sērija.
9.00 «Burvju vara». Piedzīv. f. ģimenei.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Esi gardēdis 2».*
11.55 «Divi burās».*
12.30 «Māmiņu klubs».*
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 299. – 301.sērija.
15.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 132.sērija.
16.15 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 96.sērija.
17.25 «Gandrīz ideālas vakariņas». 25. un 26.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ievas pārvērtības».
21.10 «Vīrietis, kurš gulēja 19 gadus». Dok. f. 2006.g.
22.15 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 169.sērija.

23.15 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 16.sērija.
0.15 «Norakstītais 3». Seriāls. 10.sērija.
1.10 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
2.05 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 74.sērija.
2.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 132.sērija.
3.40 «Sirds kaislības». Seriāls. 96.sērija.
4.30 «Simpsoni 14». Anim. seriāls. 10.sērija.
4.50 «Nakts joki».

26. jūnijs, otrdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 2.sērija.
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1435.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 87.sērija.
10.00 «Smalkais stils». Seriāls. 1. un 2.sērija.
11.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.20 «Būt latvietim». Dokumentāla filma. 4. un 5.sērija.
12.20 «Laipni lūgti cietumā!» Karosta.*
12.30 «Laimīgai Latvijai».*
13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Viss notiek».*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Gana laiks». Dokumentāla filma.
15.50 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 48.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 120.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1435.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 2. un 3.sērija.
19.30 «Smalkais stils». Seriāls. 3. un 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Kā radās iepirkšanās?» (ar subt.). Dok. f. 2.sērija.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Šeit un tagad». Tiešraide.
24.00 «Tuvu prom savā vietā». Latvijas dokumentāla filma. 2012.g. Reiz divi brāļi maskavieši
Venjamins un Grigorijs devās uz Tezē klosteri
Francijā, un viņus tur piemeklēja atklāsme. Kāds
uzdeva jautājumu par viņu dīvaini nekrievisko
uzvārdu Salnit, un izrādījās, ka brāļi cēlušies no
latviešiem. Dažus gadus vēlāk viņi kopā ar māti
Olgu pārcēlās uz Latviju. Filma stāsta par to, kā
ģimene, nezaudējot krievisko identitāti, iekļaujas
Latvijas darba un kultūras dzīvē un ir pozitīvs
cittautiešu integrācijas piemērs.

LTV7
7.35 «Mikrofona dziesmas».*
9.05 «Gaujas senlejas vilinājums». Turaida un Sigulda.
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 393.sērija.
10.40 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 3.sērija.
11.30 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 13. un 14.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
14.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā labākās spēles.*
16.10 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
16.40 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 13. un 14.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 393.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 10.sērija.
20.00 «Savvaļas Japāna». Dokumentāla filma.
21.00 «Tavs auto».
21.35 «Autosporta programma nr.1».
22.10 «Latvijas stāsti». «Post scriptum»
22.55 «Motociklisti».*
23.25 «Mikrofona dziesmas».*
0.55 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēr. f. 10.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 4». Seriāls. 22.sērija.
10.00 «Gaismas pilsēta». ASV piedzīvojumu filma. 2008.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 3».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 10.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 28.un 29.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 74.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Pelnrušķītes sapnis». Vācijas melodrāma. 2000.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 20.sērija.
23.35 «Londonas bulvāris». Krimināldrāma. 2010.g.
1.30 «Ekstrēms tuvplānā».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 28. un 29.sērija.
4.35 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 74.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 261.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 7.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 75.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 44. un 45.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 121.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 17.sērija.
8.00 «Simpsoni 14». 11. un 12.sērija.
9.00 «Modeles uzvedība». Komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 47.sērija.
11.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 42.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 302. – 304.sērija.
15.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 133.sērija.
16.15 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 97.sērija.
17.25 «Gandrīz ideālas vakariņas». 27. un 28.sērija.
19.00 «Bez tabu».

tv programma
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ievas pārvērtības».
21.10 «C.S.I. Maiami 10». Seriāls. 226.sērija.
22.10 «Melu teorija 3». Seriāls. 13.sērija.
23.10 «Mahinatori 2». Seriāls. 8.sērija.
0.10 «Norakstītais 3». Seriāls. 11.sērija.
1.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 7.sērija.
2.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 75.sērija.
2.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 42.sērija.
3.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 133.sērija.
4.20 «Simpsoni 14». Anim. seriāls. 12.sērija.
4.40 «Nakts joki».

27. jūnijs, trešdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 3.sērija.
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1436.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 88.sērija.
10.00 «Smalkais stils». Seriāls. 3. un 4.sērija.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.15 «Māja Ītonpleisā». BBC seriāls. 3.sērija.
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Laimīgai Latvijai».*
13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Jauna nedēļa».*
14.50 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
15.20 «Kas te? Es te!»*
15.50 «Suņu zvaigzne 2». Anim. f. ser. 17.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 121.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1436.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 4. un 5.sērija.
19.30 «Smalkais stils». Seriāls. 5. un 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 Filmas atjaunotā versija. «Purva bridējs».
Rīgas kinostudijas melodrāma. 1966.g.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.00 «Kur vēsture sastopas ar mākslu». Cēsis.
8.10 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
8.30 «Autosporta programma nr.1».*
9.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Tiešraide no Helsinkiem.
15.45 Eiropas meistarsacīkšu futbolā labākās spēles.*
17.50 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Tiešraide no Helsinkiem.
20.30 «Misija Londonā». Tieši mēnesis līdz Olimpisko
spēļu sākumam, un mūsu sportistu misija kļūst
arvien nopietnāka. Jau jābūt zināmam mūsu
delegācijas sastāvam. Šoreiz tuvplānā – atkal
atsevišķi sportisti, tāpat jaunumi no Londonas un
olimpiskā vēsture.
21.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Pusfinālspēle.
23.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».
0.15 «Ātruma cilts».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Universitāte». Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
10.05 «Lappušu pavēlnieks». Piedz. f. ģimenei. 1994.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 3».*
12.50 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 11.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 30. un 31.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 75.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Neizskaidrojamās mistērijas». Dok. ser. 13.sērija.
21.40 «Čūskas lidmašīnā». ASV trilleris. 2006.g.
23.50 «Labie puiši». ASV gangsterfilma. 1990.g.
2.20 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 19.sērija.
3.10 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 30. un 31.sērija.
4.40 «Universitāte». Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
5.25 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 75.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 8.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 76.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 46. un 47.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 122.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 18.sērija.
8.00 «Simpsoni 14». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
9.00 «Matilda». Komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 48.sērija.
11.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 43.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 305. – 307.sērija.
15.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 134.sērija.
16.15 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 98.sērija.
17.25 «Gandrīz ideālas vakariņas». 29. un 30.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ievas pārvērtības».
21.10 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
22.20 «Brīnumu paralēles». Latvijas dokumentālu filmu
cikls. 4.sērija.
22.55 «Izmeklēšanas noslēpumi 10». Ser. 25. un 26.sērija.
0.55 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
2.45 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 8.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 76.sērija.
4.15 «Simpsoni 14». Anim. seriāls. 14.sērija.
4.35 «Nakts joki».

Ceturtdiena, 2012. gada 21. jūnijs

28. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 4.sērija.
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1437.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 89.sērija.
10.00 «Smalkais stils». Seriāls. 5. un 6.sērija.
11.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.20 «Būt latvietim». Dokumentāla filma. 6. un 7.sērija.
12.20 «Gaujas senlejas vilinājums». Turaida un Sigulda.*
12.30 «Laimīgai Latvijai».*
13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Zebra».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 7.sērija.
15.30 «Poem pa kulšen». Animācijas filma.
15.45 «Dinozauru vilciens». Anim. f. ser. 34.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 122.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1437.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 6. un 7.sērija.
19.30 «Smalkais stils». Seriāls. 7. un 8.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Āksts un traģiķis Edgars Liepiņš». LTV videofilma.
22.15 «Valdība». Seriāls. 16.sērija.
23.20 Nakts ziņas.
23.35 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.15 «Valkyrie Limited». Dokumentāla filma.

LTV7
7.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.00 «Trīs Zemgales rozes». Bauska, Rundāle, Mežotne.
8.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.30 «Ātruma cilts».*
9.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Tiešraide no Helsinkiem.
13.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Pusfinālspēle.*
15.50 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
16.20 «Savvaļas Japāna». Dokumentāla filma.
17.15 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Tiešraide no Helsinkiem.
20.00 «Uz meža takas».
20.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā.
Pusfinālspēle.
23.45 «Pārcilvēki. Spēkavīri Skotijā». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Universitāte». Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.
10.05 «Arturs un mazmurkšķīši». Ģimenes filma. 2006.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 3».*
12.50 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 12.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 32. un 33.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 76.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.15 «Mentālists 3». ASV seriāls. 15.sērija.
22.10 «Viņpus». ASV un Kanādas seriāls. 2.sērija.
23.15 «11. stunda». ASV seriāls. 3.sērija.
0.10 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 3.sērija.
1.05 «Čūskas lidmašīnā». ASV trilleris. 2006.g.
2.00 «Ekstrēms tuvplānā».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 32. un 33.sērija.
4.35 «Universitāte». Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 76.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 9.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 77.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 48. un 49.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 123.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 19.sērija.
8.00 «Simpsoni 14». Anim. ser.
9.00 «Spoku mednieki». Komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 49.sērija.
11.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 44.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 308. – 310.sērija.
15.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 135.sērija.
16.15 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 99.sērija.
17.25 «Gandrīz ideālas vakariņas». 31. un 32.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ievas pārvērtības».
21.10 «Atradējs». ASV seriāls. 5.sērija.
22.10 «Algotnis». ASV spraiga sižeta filma. 2006.g.
0.10 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 35.sērija.
1.05 «Sāras sestais prāts». Mistikas trilleris. 2005.g.
2.45 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 9.sērija.
3.25 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 77.sērija.
4.15 «Simpsoni 14». Seriāls. 17.sērija.
4.35 «Nakts joki».

29. jūnijs, piektdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 5.sērija.
8.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 11.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 90.sērija.
9.55 «Smalkais stils». Seriāls. 7. un 8.sērija.
11.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.20 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 5.sērija.
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Laimīgai Latvijai».*

13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju
konkurss Balss pavēlnieks.*
15.30 «Rezgalības 2». Animācijas filma.
15.45 «Dinozauru vilciens». Anim. f. ser. 35.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 123.sērija.
17.05 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nebridis nezināsi, cik dziļš. Emilis Melngailis» (ar
subt.). Videofilma par komponistu E.Melngaili.
19.30 «Planēta Zeme 2».
BBC dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Midsomeras slepkavības 7» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 1.sērija.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Valdība». Seriāls. 16.sērija.

LTV7
7.35 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
8.30 «Tavs auto».*
9.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Tiešraide no Helsinkiem.
15.00 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Pusfinālspēle.*
17.05 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
17.35 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Tiešraide no Helsinkiem.
22.40 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
23.10 «Zveja» (ar subt.).
23.40 «Misija Londonā».*
0.10 «Izdzīvotāji 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
12.(noslēguma) sērija. Kad divi draugi dodas
izaicinošākajā kāpienā viņu mūžā, sniega vētra
Alpos liek piedzīvojumu meklētājiem cīnīties
par izdzīvošanu. Gadsimta lielākajā vētrā viņi ir
iesprostoti uz šauras klintsradzes, bez cerības uz
glābiņu. Patvērušies vēja necaurlaidīgos maisos,
viņi gaida, kad vētra pāries, jo nevēlas tikt glābti
draugiem par izsmieklu. Taču vētra nerimstas...

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Universitāte». Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
10.05 «Hanija». ASV muzikāla drāma. 2003.g.
12.00 «Degpunktā. Slepenās lietas».*
12.50 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 13.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 34. un 35.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 77.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Mis Slepenā aģente». ASV komēdija. 2000.g.
22.40 «Ardievu, mīļotais!» Kriminālkomēdija. 1998.g.
0.40 «Atpakaļceļa nebūs». ASV krimināldrāma. 1993.g.
2.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.00 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 34. un 35.sērija.
4.35 «Universitāte». Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 77.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 10.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 78.sērija.
6.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 50. un 51.sērija.
7.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 124.sērija.
7.35 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 20.sērija.
8.00 «Simpsoni 14». Anim. ser. 18. un 19.sērija.
9.00 «Spoku mednieki 2». Komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 50.sērija.
11.50 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). 45.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 311. – 313.sērija.
15.15 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 136.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 100. un 101.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ievas pārvērtības».
21.10 «Spēles plāns». ASV komēdija. 2007.g. Lomās:
D.Džonsons, M.Petisa, K.Sedžvika. Džo Kingmens
ir izcils pussargs, kuru gaida daudzsološa karjera
futbolā. Kingmens ir šokēts, uzzinot, ka kādai sen
aizmirstai jaunības dēkai ir paliekošākas sekas,
nekā viņš spējis iedomāties. Brīdī, kad gaidāms
kārtējais lēciens karjerā, Džo atklāj, ka viņam ir
astoņus gadus veca meita...
23.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.25 «Cilvēks no Kapucīnu bulvāra» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 1987.g.
3.30 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 10.sērija.
4.15 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls. 19.sērija.
4.35 «Nakts joki».

30. jūnijs, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Dinozauru vilciens». Anim. f. seriāls. 34.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 49.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mans zaļais dārzs».
11.30 «Midsomeras slepkavības 7» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 1.sērija.
13.20 «Latvija līgo Bauskā».*
16.10 «Projekts Vizuālā Latvija. Latvijas pilsētas».
Bauska.*
16.30 «Laiks vīriem?»

Ceturtdiena, 2012. gada 21. jūnijs
17.00 «Planēta Zeme 2». BBC dokumentāla daudzsēriju
filma. 2.sērija (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Raimonds Pauls. Dueti – Veronika Plotņikova un
Marts Kristiāns Kalniņš». Šoreiz vienā muzikālā
skatuves stāstā apvienojušies Marts Kristiāns
Kalniņš, Veronika Plotņikova, grupa Autobuss
debesīs un maestro Raimonda Paula skaistākās
un publikas iemīļotākās melodijas.
23.05 «Nakts ziņas».
23.15 «Mandelas kundze». Lielbritānijas un Francijas
biogrāfiska drāma. 2010.g.

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Tiešraide no Helsinkiem.
15.50 Eiropas meistarsacīkšu futbolā labākās spēles.*
17.55 «Zveja» (ar subt.).*
18.25 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
19.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Tiešraide no Helsinkiem.
23.00 «Nav dūmu bez stobriem».
Lielbritānijas kriminālkomēdija. 1998.g.
0.50 «Krējums... saldais».*

LNT
6.05 «Holivudas lutekļi».
6.55 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Bagātais Ričs». Ģim. komēdija.
12.20 «Mis Slepenā aģente». Komēdija.
14.30 «Detektīve Veronika Marsa 2». ASV seriāls. 1.sērija.
15.25 «Smolvila. Leģenda pa Supermenu». ASV seriāls.
21.sērija. Smolvilai tuvojas postošs tornado.
Klārks atrod pazudušu detaļu no kosmosa kuģa,
ar kuru viņš reiz nonāca uz planētas Zeme. Tieši
šī detaļa iedarbina visu mehānismu, un Klārkam
beidzot rodas cerība noskaidrot, no kurienes viņš
ieradies.
16.20 «Zvaigžņu basketbols».
ASV piedzīvojumu komēdija. 1996.g.
17.55 «Šanhajas skūpsts». ASV, Ķīnas un Honkongas
romantiska komēdija. 2007.g.
20.00 LNT ziņas; sporta un laika ziņas.
20.30 «Divas nedēļas, lai iemīlētos». ASV un Austrālijas
romantiska komēdija. 2002.g. Lomās: S.Buloka,
H.Grānts, A.Vita, R.Kleins. Lūsija šaubījās, pirms
piekrist ietekmīgā Džordža Veida darba piedāvājumam – vai tiešām kļūt par juridisko pārstāvi
tādā korporācijā, pret kādu viņa līdz šim pati
vienmēr protestējusi? Taču Džordžs ir šarmants
un prot apvārdot. Tomēr drīz vien jau Džordžs
prasa Lūsijas padomu ne tikai par likumiem, bet
par itin visu...
22.30 «Bīstamie sakari». ASV laikmeta drāma. 1988.g.
0.50 «Deivs». ASV komēdija. 1993.g.
2.40 «Labie puiši». ASV gangsterfilma. 1990.g.
5.00 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 11.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 79.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 3». 12.sērija.
7.00 «Rafteru ģimene». 15.sērija.
7.50 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 15.sērija.
8.30 «Gormiti». Anim. ser. 9.sērija.
8.50 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
10.00 «Esi gardēdis 2».
10.35 «Dinozauru mednieki 4». 2.sērija.
11.35 «Televeikala skatlogs».
11.50 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
13.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).*
15.10 «Spēles plāns». ASV komēdija. 2007.g.
17.25 «Bezcerīgā komanda». ASV ģimenes komēdija. 2005.g. Lomās: B.B.Torntons, G.Kiners,
M.G.Hārdena u.c. Bijušais profesionālais beisbola
spēlētājs Moriss Batermeikers, kuru savulaik
patrieca no komandas par uzbrukumu tiesnesim,
kļūst par Lāču treneri. Tā ir komanda, kas piedalās bērnu beisbola līgā un nemitīgi zaudē. Sākumā
neviens nelolo nekādas cerības, ka tur varētu
sanākt kas labs. Par spīti tam, drīz vien Morisam
ar bērniem izveidojas apbrīnojami labas attiecības, Lāči sāk gūt uzvaras un galu galā nonāk līdz
cīņai par čempionu titulu. Taču pretinieki ir viņu
visniknākie ienaidnieki...
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Smagi iemīlējies». Romantiska komēdija. 2001.g.
22.40 «Revolūcijas ceļš».
ASV un Lielbritānijas romantiska drāma. 2008.g.
1.05 «Slepenais logs». ASV mistikas trilleris. 2004.g.
2.55 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 11.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 79.sērija.
4.20 «Mūžam kopā 3». Seriāls. 12.sērija.
4.40 «Nakts joki».

1. jūlijs, svētdiena
LTV1
8.05 «Laika dimensija».*
8.35 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 35.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 50.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 75.sērija.

10.30 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 17.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Meksika». Dok. f. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Trīs Zemgales rozes». Bauska, Rundāle, Mežotne.*
13.40 «Dzied Inga un Normunds».*
14.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.15 «Eirobusiņš».*
16.45 «Francijas dabas stāsti».
Dokumentāla filma. 2011.g. 8.sērija.
17.45 «Olimpieša portrets».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Tiksimies Peipusa krastā».
18.50 «Mūžam 30» (ar subt.).
Vācijas romantiska komēdija. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.02 Laika ziņas.
21.10 Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī 2012.
23.15 «Nakts ziņas».
23.25 «Marta melodija».
Vācijas romantiska muzikāla komēdija. 2011.g.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.20 «The Verve» koncerts.*
12.55 Eiropas meistarsacīkšu futbolā labākās spēles.*
15.05 «Pārcilvēki. Spēkavīri Skotijā». Dokumentāla filma.
16.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā.
Tiešraide no Helsinkiem. Fināli 12 dažādās
disciplīnās un 110 m barjerskrējienā vīriešiem.
20.05 «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 4.sērija.
21.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes futbolā.
Finālspēle. Lielais fināls klāt, un šovakar tas tiks
aizvadīts Kijevā. Jau 30 spēles turnīrā notikušas,
un atlikusi tikai viena, toties vissvarīgākā. Milzīga
spriedze un arī līdzjutēju interese, pirms spēles
– arī Futbola studija un ekspertu viedokļi.
24.00 «Krējums... saldais».
0.30 «Motociklisti».*

LNT
6.05 «Holivudas lutekļi».
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
«Pīle Dodžers». 4.sērija; «Toma un Džerija
piedzīvojumi»; «Supervaroņu komanda». 9.sērija;
«Skubija Dū 13 spoki». 5.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.25 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). 11.sērija.
11.30 «Laimīgs un vesels».
12.00 «Aģents Čaks 2». 20.sērija.
12.55 «Divas nedēļas, lai iemīlētos».
ASV un Austrālijas romantiska komēdija. 2002.g.
14.55 «Skubijs Dū: Pirātiem pa pēdām».
ASV aninmācijas filma. 2006.g.
16.20 «Ekstrēms tuvplānā».
16.55 «Censoņas».
ASV piedzīvojumu komēdija jauniešiem. 2003.g.
19.00 «Manas lielās čigānu kāzas».
Realitātes šovs. Speciālizlaidums.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Betmens. Sākums». ASV un Lielbritānijas spraiga
sižeta piedzīvojumu filma. 2005.g. Lomās:
K.Beils, M.Keins, L.Nīsons, K.Holmsa, G.Oldmens
u.c. Pasaule ir pārāk maza, lai tajā pazustu tāds
kā Brūss Veins. Pēc vecāku nāves viņš ilgi bijis
projām Āzijā, tomēr tagad ir gatavs atgriezties,
lai pierādītu, ka Gotemas pilsētā tomēr nevalda
tikai ļaundari un krāpnieki. Te viņš kļūs par to,
kuru visa pasaule iepazīs kā leģendāro cīnītāju
ar ļaunumu.
23.05 «Arlabunakti!» ASV, Lielbritānijas un Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
0.55 «Šanhajas skūpsts». ASV, Ķīnas un Honkongas
romantiska komēdija. 2007.g.
2.40 «Bīstamie sakari». ASV laikmeta drāma. 1988.g.
4.35 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 12.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 80.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 3». 13. un 14.sērija.
7.25 «Leons». Anim. ser. 1.sērija.
7.45 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 52.sērija.
7.55 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 16.sērija.
8.30 «Gormiti». Anim. ser. 10.sērija.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 JAUNUMS! «Ar gardu muti».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Paņem 100 000… ja vari».
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
12.40 «Lielās nepatikšanas». Kriminālkomēdija. 2002.g.
14.10 «Smagi iemīlējies». Romantiska komēdija. 2001.g.
16.20 «Dejas ar viļņiem». Piedzīvojumu filma. 2002.g.
18.25 «Neiespējamā misija 3».
19.50 TV3 ziņas.
20.00 «Zirnekļcilvēks». ASV piedzīvojumu filma. 2002.g.
22.30 «Ērgļa acs». ASV trilleris. 2008.g.
0.45 «Gotika». ASV šausmu trilleris. 2003.g.
2.40 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 12.sērija.
3.20 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 80.sērija.
4.00 «Mūžam kopā 3». Seriāls. 13. un 14.sērija.
4.45 «Nakts joki».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
SIA «Jelgavas ūdens» informē
Grozījumi likumā «Par pievienotās
vērtības nodokli» paredz, ka, sākot
no 2012. gada 1. jūlija, sniegtajiem
pakalpojumiem PVN pamatlikme
tiek noteikta 21% iepriekš noteikto 22% vietā, tādēļ aicinām SIA
«Jelgavas ūdens» abonentus 2012.
gada 30. jūnijā precīzi nolasīt
ūdensskaitītāju rādījumus un līdz
2012. gada 6. jūlijam tos paziņot
Abonentu apkalpošanas dienestam.
Tālrunis: 63022886, 63007697;
fakss: 63007109, 63007100;
e-pasts: dati@ju.lv vai jelgavas.
udens@ju.lv.
Neskaidrību gadījumā lūdzam
zvanīt pa tālruni 63022886.
Sakarā ar uzņēmuma ražotās
produkcijas pieaugumu tiek
piedāvāts pastāvīgs darbs
dārzeņu griezējiem.

Salaspils maizes ceptuve «Roga-Agro» aicina pastāvīgā darbā MAIZNIEKUS.
Prasības:
• iemaņas strādāt, ievērojot tehnoloģiskās
instrukcijas;
• godprātīga attieksme pret darbu un
atbildības sajūta;
• pozitīva attieksme pret darbu un kolēģiem.

Ja nebaidies no darba un esi gatavs
jaunam izaicinājumam, droši pievienojies
mūsu komandai!
E-pasts: kaspars@nissi.lv
Tālrunis: 22016511

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola,
Skolotāju iela 8, Jelgava,
tālrunis 63021897,

aicina darbā
sociālo pedagogu.

Piedāvājam:
• darbu atpazīstamā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• profesionālas izaugsmes iespējas.

Darba laiks – pilna slodze (darbs maiņās).
Gaidīsim Jūsu CV un motivācijas vēstuli uz e-pastu: maize@rogasmaize.lv

Jelgavas 1. ģimnāzija 2012./2013. mācību gadā turpina uzņemt skolēnus
7. un 10. klasēs, kā arī brīvajās vietās visās pārējās klašu grupās.
7. klašu skolēniem tiks piedāvātas 2 jaunas izglītības programmas:
1. pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, kurā
padziļināti tiks piedāvāta informātikas apguve, savukārt fakultatīvajās stundās skolēniem būs daudzveidīgas iespējas mācīties trīsdimensiju projektēšanu, robotiku, ievadu
profesionālajā angļu valodā, netradicionālo matemātiku un iegūt citas mūsdienīgas
un aktuālas kompetences;
2. pamatizglītības profesionāli orientētu virziena programmu, kas dos skolēniem iespēju
padziļināti mācīties mājturību un tehnoloģijas, bet fakultatīvajās stundās un interešu
izglītības nodarbībās kļūt zinošiem kokapstrādē un metālapstrādē, prast darināt tērpa
aksesuārus, interjera elementus, praktiskas lietas utt.
10. klašu skolēniem skola piedāvā plašu vidējās izglītības programmu klāstu:
1. vispārizglītojošā virziena programmu;
2. humanitārā un sociālā virziena programmu, kurā iespēja apgūt 3 svešvalodas un
dabaszinības;
3. matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas programmu ar 2 novirzieniem: inženierzinātņu un matemātikas. Inženierzinātņu novirziena skolēniem ir vienreizēja iespēja mācīties
tehnisko grafiku, datorizēto projektēšanu, ievadu inženierzinātnēs un sadarbībā ar LLU
Tehnisko fakultāti iegūt priekšrocības mācīties šajā augstskolā.
Dokumentu iesniegšana – skolas kancelejā.
Informācija: www.1gim.jelgava.lv; 63020277, 63045548.

Pienākumos ietilpst:
• dažādu augļu un dārzeņu mazgāšana,
griešana, fasēšana.
No mūsu puses vari gaidīt:
• vienmēr algu laikā;
• sociālās garantijas;
• patiešām draudzīgu kolektīvu.
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Jelgavas Amatu vidusskola piedāvā
mācīties un kļūt par kvalificētu speciālistu šādās mācību programmās:
Kvalifikācija

Iepriekšējā
izglītība

Mācību
ilgums

Tērpu stila speciālists
9 klases
4 gadi
Mazumtirdzniecības
9 klases
4 gadi
komercdarbinieki
Ciparu programmas vadības 9 klases
4 gadi
darbagaldu iestatītājs
Maizes un miltu konditorejas 9 klases
4 gadi
izstrādājumu speciālists
Pavārs
9 klases
3 gadi
Konditors
9 klases
3 gadi
Frizieris
9 klases
3 gadi
Pavāru palīgs
8 klases
2 gadi
			
Montāžas darbu atslēdznieks 7 klases
3 gadi
			
Viesmīlis
12 klases
1 gads
Frizieris
12 klases
1 gads
Ciparu programmas (CNC)
12 klases
1,5 gadi
darbagaldu iestatītājs

Iegūstamais
Izglītības dokuments

Kvalifikācija

Diploms par profesionālo vidējo izglītību		
Diploms par profesionālo vidējo izglītību		

3.
3.

Diploms par profesionālo vidējo izglītību		
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Diploms par profesionālo vidējo izglītību		

3.

Atestāts par arodizglītību		
Atestāts par arodizglītību		
Atestāts par arodizglītību		
Apliecība par profesionālo pamatizglītību,		
apliecība par pamatskolas pamatizglītību
Apliecība par profesionālo pamatizglītību,		
apliecība par vispārējo pamatizglītību
Apliecība par profesionālo kvalifikāciju		
Apliecība par profesionālo kvalifikāciju		
Diploms par profesionālo izglītību		

2.
2.
2.
1.
1.
2.
2.
3.

Apstiprināti
ar Jelgavas pilsētas domes 26.04.2012.
lēmumu Nr.5/4
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 26. APRĪĻA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12-13 «KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK IZSNIEGTA
ATĻAUJA VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI JELGAVAS PILSĒTĀ»
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otro daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā komersantam
Jelgavas pilsētas pašvaldībā (turpmāk
– pašvaldība) tiek izsniegta atļauja vīna,
raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko
dzērienu (turpmāk – alkoholiskie dzērieni)
ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā
esošajos dārzos un dravās iegūtajiem
produktiem vai savvaļā augošiem augiem,
neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.
2. Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo
alkoholisko dzērienu ražošanai (turpmāk
– Atļauja) tiek izsniegta bez maksas uz
komersanta pieprasīto laiku, bet ne ilgāk
kā uz trim kalendārajiem gadiem.
3. Atļauju (pielikumā) paraksta pašvaldības
izpilddirektors.
II Atļaujas izsniegšanas kārtība
4. Atļaujas saņemšanai komersants pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā iesniedz iesniegumu (vai elektroniski e-pastā
dome@dome.jelgava.lv atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu), kurā norāda:
4.1. komersanta nosaukumu, nodokļu
maksātāja reģistrācijas numuru, juridisko
adresi, kontakttālruni;
4.2. ražošanas vietu (adresi);
4.3. ražošanai paredzēto:
4.3.1. saražotā vīna vai raudzēto dzērienu
kopējo apjomu (litros);
4.3.2. absolūtā alkohola daudzumu saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos

(litros).
5. Noteikumu 4. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
5.1. komersanta reģistrācijas apliecības
kopiju;
5.2. ražošanas vietas īpašuma vai lietošanas
tiesību apliecinoša dokumenta kopiju;
5.3. būves tehniskās inventarizācijas lietu ar
telpu plānu, eksplikāciju un aprakstu, kas
raksturo ražošanas vietu (ūdensapgādes,
ventilācijas, kanalizācijas u.tml. nodrošināšanu).
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde izvērtē 5.3. punktā iesniegtos
dokumentus par telpu atbilstību un sniedz
atzinumu.
7. Atļauja netiek izsniegta, ja:
7.1. komersants nav iesniedzis noteikumu 4.
un 5. punktā minētos dokumentus;
7.2. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
7.3. ražošanu plānots veikt vietā, kurā nav
iespējams to tehniski nodrošināt atbilstoši
noteikumu 6. punktā sniegtajam Būvvaldes
atzinumam;
7.4. ražošanu plānots uzsākt:
7.4.1. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
7.4.2. izglītības, sporta, kultūras un ārstniecības iestāžu teritorijā;
7.4.3. daudzdzīvokļu mājās.
III Atļaujas anulēšana
8. Izsniegtā Atļauja var tikt anulēta šādos
gadījumos:
8.1. komersants Atļaujas saņemšanai snie-

dzis nepatiesas ziņas;
8.2. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā
norādītajā vietā;
8.3. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā
norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko
kārtību, sadzīves apstākļus un citu personu
tiesību aizsardzību.
9. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam uz iesniegumā norādīto adresi.
IV Noslēguma jautājumi
10. Pašvaldības izdoto administratīvo
aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt un
pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
ATĻAUJA
VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO
ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI
JELGAVAS PILSĒTĀ
Komersanta nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese:
Ražošanas vieta (adrese):
Saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms (litros):
Absolūtā alkohola daudzums saražotajos
pārējos alkoholiskajos dzērienos (litros):
Atļaujas derīguma termiņš:
Pašvaldības izpilddirektors

/V.Uzvārds/
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Kultūras pasākumi
 21. jūnijā pulksten 21 – Saulgrieži.
Jāņu ielīgošana kopā ar Zemgales folkloras kopām. Saimnieku lomā – aģentūras
«Kultūra» folkloras kopa «Dimzēns».
Ieeja – bez maksas (Pils saliņā).
 23. jūnijā no pulksten 9 līdz 15

– Zāļu tirgus. Jāņu zāles, vainagi, siers,
alus, dažādi gardumi svētku galdam,
amatnieku izstrādājumi dāvaniņām
Jāņiem un Līgām. Kultūras programma ar
amatiermākslas kolektīviem. Pulksten 11
– domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveic
mazos jelgavniekus, pulksten 12 – konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts»

notikumi
apbalvošana (Hercoga Jēkaba laukumā).
 29. jūnijā no pulksten 18 līdz 20
– folkloras deju un mūzikas festivāls «Pa
Pēteriem». Novada diena. Piedalās: LU
deju folkloras kopa «Dandari», aģentūras
«Kultūra» folkloras kopa «Dimzēns», Viļņas
folkloras deju grupa «Ratilio», Kauņas
folkloras ansamblis «Linago», tradicionālās

Ceturtdiena, 2012. gada 21. jūnijs

mūzikas grupa no Polijas «Dom tanca».  Līdz 30. jūnijam – Ulda Rogas darIeeja – bez maksas (Uzvaras parkā).
bu izstāde «Citas bildes». Ieejas maksa
– Ls 0,80; skolēniem, studentiem, penIzstādes
sionāriem – Ls 0,40 (Svētās Trīsvienības
 No 29. jūnija – fotoizstāde no Sofijas baznīcas tornī).
muzejrezervāta (Kijeva, Ukraina) (Ģeder-  Līdz 3. jūlijam – Edmunda Glūdiņa
ta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas fotoizstāde «Saulgriežu laiks» (Zinātmuzejā).
niskās bibliotēkas galerijā).

«Nepiedodami, ja sētā aug tikai kartupeļi»
Jau kuro gadu Jelgavas pašvaldība konkursā «Sakoptākais pilsētvides objekts» meklē tos saimniekus, kuri pievilcīgu veido savu apkārtni, skaistāku
darot pilsētu kopumā. Sakoptāko objektu saimnieki sestdien, 23. jūnijā,
pulksten 12 Zāļu tirgū aicināti tikties pie Jelgavas kultūras nama, kur
pilsētas mērs Andris Rāviņš, pasniedzot pateicības rakstus un labākajiem
arī dāvanas, viņiem pateiksies par padarīto. Konkursa uzvarētājus žūrijas
komisija vēl izvērtē, taču «Jelgavas Vēstnesis» fotogrāfijās ļauj ielūkoties
saimnieku sētās, kuras pieteiktas konkursam, un redzēt gan to, kas skatam
paveras no ielas, gan to, kas garāmgājēju acīm mazliet apslēpts.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš

«Te mums ir naturālistu stacija – zirņi, burkāni, sīpoli, ķiploki, te – desmit upeņu
krūmi, te – atpūtas stūrītis, te – rožu dārzs, te – baseins, te – piparmētras un rudens
avenes, te – siltumnīca, te – ģerānijas...» savu teritoriju Palu ielā 23 izrāda nama
saimnieki Dzintra un Pēteris Kadiļi, kuru saimniecība pieteikta konkursam nominācijā
«Sakoptākās privātmājas teritorija». Un tas viss ietilpst tikai 600 kvadrātmetros. Paši
saimnieki ar smaidu saka: «Izmantojam katru brīvu stūrīti.» Dzintra un Pēteris šeit
saimnieko jau 35 gadus. Jautāta, bez kā viņas dārzs «nedzīvos», Dzintra atzīst, ka tās
noteikti ir lilijas, kuras viņai ir vairāki desmiti. «Tāpat ir jābūt siltumnīcai, kur izaudzēt
gurķus, tomātus pašiem un dēla ģimenei, kas dzīvo netālu kaimiņos. Tad zini – tie
būs vienmēr svaigi un bez ķīmijas,» tā Dzintra, piebilstot, ka drīz jau arī varēšot ēst
savus gurķus. Rosība šīs mājas pagalmā parasti sākas jau pēc pulksten 7.
«Šo māju mantojumā saņēmām pirms trim gadiem.
Te bija dobītes – auga kartupeļi, burkāni, sīpoli – un
siltumnīca. Skats ne visai
baudāms. Nolēmām tās
likvidēt un sākām saimniekot,» stāsta Egas ielas
19. nama īpašnieki Linda
un Haralds Spalvas, kuru
pagalmā dobīšu vietā tagad ir zāliens un puķes.
Pirmais, ko izdarījuši pašu
rokām, – izveidojuši žogu,
lai mazliet paslēptos no pārējiem. «Lai garāmgājēji mutē neskatās,» smaidot nosaka
Haralds. Tieši viņu žogu garāmgājēji arī pieteikuši konkursam «Sakoptākais pilsētvides objekts». Gar ielas malu tas ir no dēļiem, kas ir pašu veidots, bet no kaimiņu
teritorijas viņu zemi atdala zedeņu žogs. «Tā teikt, defektu padarījām par efektu, jo
aiz tā slēpjam nesakopto kaimiņu teritoriju. Arī šis ir mūsu roku darbs. Paši gājām
uz mežu, vācām zarus, pinām žogu,» tā Haralds. Lai būtu vienots stils, tieši pēc tāda
paša principa pagalmā izveidota arī terase.
Konkursam pieteikto
adrešu listē pēc vairāku gadu pārtraukuma
atkal atgriezies Dambja
ielas 76. nama pagalms,
kur kādreiz varēja priecāties par 400 dažādām
rozēm, bet šodien
te jau izskatās citādāk. Saimniece Indra
Dombrovska saka: «Es
te roku un pārstādu
nepārtraukti. Dārzs un
pagalms tāpat kā es
uz vietas nestāv,» tā Indra, kura pēc profesijas ir šuvēja, bet viņas aizraušanās ir floristika un dārza iekopšana. Indras dārzā ir ap 150 leduspuķu,
kas iegūtas bartera veidā, vairāki desmiti pašas audzētu samteņu, skujeņi,
efeju zābaks. «Vīrs jau smejas – rožu mode sāk atgriezties. Esmu iestādījusi
arī vairāk nekā desmit rozes,» tā saimniece, piebilstot, ka viņai visas puķes
mīļas. «Ja ir dārzs, tad jāmīl viss, kas tajā aug, un katru dienu ar augiem
jāaprunājas. Rušināšanās pa puķu dobēm mani uzlādē, un esmu ļoti priecīga, ka manu veikumu novērtē arī garāmgājēji,» tā Indra.

Parka ielā 42 saimnieko Dzintra un Ivars Saltumi. «Zinu, ka mani pieteica vedekla. Kad viņai jautāju, ko sliktu esmu izdarījusi,
ka viņa tā mani soda, Ritiņa teica: «Es gribu, lai tavu skaistumu redz arī citi!»,» stāsta saimniece, kurai sava māja ir piecus
gadus. Dzintra atzīst, ka pirms tam dzīvojuši vīramātes mājā un tur noteicēja bijusi viņa – saimes galvenā sieviete. Taču nu
Dzintrai ir sava karaliste. «Nenoliegsim, no ceļa mūsu teritoriju labi neredz, jo sastādījām krūmus, lai mazāk putekļu no ielas.
Taču tas, kurš grib, tāpat apskatās un izsaka komentārus,» tā saimniece. Viņas pārziņā ir rododendri, rozes, dažādi dārza
elementi, bet Ivaram ir savs kaktusu dārziņš, kurā aug arī Grieķijā izraktās agaves. Viņa darbs ir nedēļā reizi nopļaut zāli.
Pēdējais jaunums – saimniece ieviesusi dārza dizaina elementu un metāla vannā iestādījusi ķirbjus, kuri vīšoties pa pagalmu.
«Ivaram ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu iziet skaistā dārzā,» nosaka Dzintra, un pats saimnieks piebilst, ka visu dienu pagalmā
ir saule, te sanāk pavadīt daudz laika, tāpēc nevar iedomāties, ka būtu jāskatās uz nesakoptu vidi.
Nominācijā «Sakoptākās privātmājas teritorija» pieteikts arī Arāju ielas 4. un 6. nams, kuru pagalmi, lai būtu lielāka teritorija, ir apvienoti.
Te saimnieko Skaidrīte Vozņesenska un viņas meitas Zitas Zeidemanes ģimene. «Kad dzīvo mājā, ir nepiedodami, ja pagalmā aug tikai
kartupeļi, gurķi un sīpoli – ir jābūt puķēm, koptam zālienam. Nevar
taču vienmēr domāt tikai par vēderu, vajag arī kaut ko dvēselei!»
saka Skaidrīte. Šajā pagalmā ir gan puķu dobes, gan augļu dārzs,
gan pašiem savas bites un četri truši, kas ir dāvana mazdēlam Gustavam. Tieši viņš rūpējas par dzīvniekiem, tos pabarojot arī ar mammas
tikko iestādītajām smaržīgajām matiolām. «Te nekādu joku nav
– katram vajag savu māju,» tā savējiem reiz pateicis Gustavs, kuram
tagad arī ir pašam sava māja, pie kuras kastītēs puķes sastādītas.
Sākumā iestādītas zilas atraitnītes. «Bet Gustavs atnāca un pateica:
«Mammu, tās puķes slikti izskatījās, es iestādīju šīs!»,» atceras Skaidrīte. Koka puķu podus un dekorus dārzam sagādā Zitas vīratēvs.

Kārklu ielas 33. nama, kas pieteikts nominācijā «Sakoptākās
privātmājas teritorija», saimniece Zina Kazakeviča atzīst, ka viņai
visos laikos bijis ļoti svarīgi, kādā vidē dzīvo. To bērnībā iemācījusi mamma, un tagad jau desmit gadus pati saimnieko šajā
mājā. «Jau martā, tikko kā sniegs nokusis un var rušināties pa
zemi, atraitnītes ir pagalmā,» tā saimniece, gan bēdājoties, ka
šogad ziema skādi nodarījusi 300 rozēm. «Nezinu – tās izsala vai
kāda slimība piemeklēja, bet ko nu tur bēdāt?! Iestādījām 160
jaunas rozes,» tā Zina. Viņa atzīst, ka mājās palīgu ir daudz, taču
galavārdu vienmēr teikšot viņa. Lai aprūpētu savu dārzu, Zinas
kundze pagalmā ir jau ap pulksten 6, lai laistītu puķes, ravētu.
Viņas dārzā manāmas arī dažādas skulptūras. «Pagājušajā vasarā
bija arī stirnas, brieži, vistiņas, taču vienā naktī viss pazuda...
Zagļi aiznesa ne tikai tos, bet arī mākslīgās rozes,» tā Zina.
Garāmgājēji konkursam šogad izvirzījuši arī slimnīcas «Ģintermuiža» teritoriju, kurā uzslavu izpelnījusies 4. nodaļas apkārtne.
Izrādās, to iekopusi kaimiņu ielas iedzīvotāja, kurai pašai pieder
skaists dārzs, kas piedalās konkursā, Dambja ielas 76. saimniece
Indra Dombrovska. «Netālu no manas mājas dzīvo nodaļas vadītāja, kura ikreiz, ejot garām, priecājas par manu dārzu. Pirms trim
gadiem viņa mani uzaicināja palīdzēt iekopt nodaļas apkārtni. Tā
nu es tur strādāju – sākot no zemes rakšanas līdz pat puķēm un
dekoriem,» tā Indra. Viņas rokām darināti arī lielie bērzu zaru puķu
podi. Slimnīcas galvenais ārsts Uldis Čāčus atzīst: «Jo sakārtotāka
vide, jo mūsu klienti labāk jūtas. Līdzekļu tam nav atvēlēts daudz,
taču arī ar mazumiņu var panākt labu rezultātu. To apliecina tas,
ka esam pieteikti konkursam. Par to paldies saimnieciskā dienesta
darbiniekiem, arī mūsu pacientiem, kuri iesaistās darbos.» Jāpiebilst, ka slimnīcai jārūpējas par 12 hektārus plašu teritoriju.

