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Pilsētas ielās izbrauks
kartingi

Kartinga sacensību ceturtajam posmam Jelgavas ielās gatavojas
arī Jaunatnes tehnisko sporta veidu centra braucēji, tostarp
Kristaps Gasparovičs, kurš iepriekšējā posmā Madonas kartinga
trasē izcīnīja 1. vietu savā grupā. Viņš un komandas biedri no
centra šobrīd izvirzījušies šo sacensību līderos. Lai gan sacensības notiek pie mums Jelgavā, arī Kristaps trasi pirmo reizi
izbrauks tikai rīt, 27. jūnijā, treniņos.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

No 27. līdz 29. jūnijam Hercoga Jēkaba laukuma
apkārtnē un sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis»
notiks Inženieru dienas. To laikā piektdien un sestdien pilsētas centrā auto ielās nomainīs kartingi. Tur
norisināsies starptautisko kartinga sacensību «ProKart» 4. posms, kurā piedalīsies ap 200 braucēju.
Organizatori uzsver, ka šīs ir ekskluzīvas sacensības,
jo notiks nevis kartinga trasē, bet gan pilsētas ielās,
ko reti kad kāds apņemas organizēt. «No vienas puses, tas sagādā problēmas pilsētas iedzīvotājiem, jo
jāapstādina transporta kustība pilsētas centrā, taču,
no otras, – šādas sacensības ir daudz interesantākas
gan braucējiem, gan skatītājiem, arī pilsēta iegūst,
jo tas veicina tūristu pieplūdumu un popularizē
pilsētu, kurā sabrauc sportisti no dažādām valstīm,»
pārliecināts Jaunatnes tehnisko sporta veidu centra
vadītājs Ēriks Gasparovičs.
Jelgavniekiem, jo īpaši Hercoga Jēkaba laukuma apkārtnē
dzīvojošajiem, kartinga sacensību laikā jārēķinās ar būtiskiem
satiksmes ierobežojumiem.
Laikā no 27. jūnija pulksten 17
līdz 28. jūnija pulksten 19 būs
slēgti visu ielu posmi ap Hercoga Jēkaba laukumu. Organizatori ziņo, ka teritorija tiks
iežogota, un aicina izmantot apbraucamos ceļus. Iekļūšana un
izkļūšana no māju pagalmiem
būs iespējama tikai nakts laikā
un sacensību pārtraukumos.
Gājējiem un riteņbraucējiem
pie Jelgavas pilsētas kultūras
nama būs uzbūvēts tilts, pa

kuru nepārtraukti varēs pārvietoties.
Ē.Gasparovičs stāsta, ka jau
rīt Jelgavā būs ieradušies ap 200
sportistu, līdzi ņemot apkalpojošo komandu un līdzjutējus. Viņš
pieļauj, ka pilsētā varētu ierasties ap 2000 cilvēku. «Protams,
zināmas neērtības sacensības
radīs, taču būtiski apzināties, ka
ieguvēji būs daudzi. Vispirms jau
Jelgavas vārds būs atpazīstams
ne tikai pēc dažādām kultūras
dzīves norisēm, bet izskanēs arī
saistībā ar tehniskiem pasākumiem. Tāpat šī ir viena no iespējām parādīt kartingu kā sportu,»
atzīst Ē.Gasparovičs, uzsverot,

ka ieguvēji būs arī pilsētas uzņēmēji, jo cilvēki gribēs gan ēst,
gan arī pārnakšņot. Plānots, ka
piektdienas vakarā pulksten 18
sāksies treniņi, kas ilgs aptuveni
četras stundas, lai iemēģinātu
jauno trasi, kurā sestdien notiks
cīņa. Atklāšana – 28. jūnijā pulksten 12, bet pulksten 12.30 jau
gaidāms pirmais starts.
Viņš atzīst, ka noorganizēt
sacensības pilsētā ir grūti un
to uzņemas tikai spējīgākie.
Par labu šādam solim izšķīrusies arī Jelgava, kas gatava uz
diennakti satiksmei slēgt ielas
pilsētas centrā. Taujāts par to,
vai šādas sacensības ir drošas
pilsētas centrā, Ē.Gasparovičs
atzīst, ka jēdziens «drošs» ir ļoti
nosacīts, jo arī ikdienā, stāvot
ielas malā, var būt nedroši un
atgadīties kas neparedzēts.
«Pirms diviem gadiem šādas
sacensības notika Liepājas ielās,
un negadījumu nebija, lai gan
trase bija bīstama. Es gan gribu
aicināt skatītājus pašiem nebūt
pārgalvīgiem un nepārkāpt
nožogojumus, kā arī brīdī, kad
kartings ir ļoti tuvu, drošības
nolūkos pakāpties dažus soļus
atpakaļ,» tā Ē.Gasparovičs.
Ielas perimetrā apkārt Hercoga Jēkaba laukumam tiks
nožogotas, lai iekārtotu trasi,
kuras apļa garums būs aptuveni
950 metri. Atkarībā no vecuma

grupas dalībnieki brauks noteiktu apļu skaitu. Pašā Hercoga
Jēkaba laukumā būs uzbūvētas
tribīnes skatītājiem, un nokļūt
tur varēs tikai pa tiltiņu pie
kultūras nama. Savukārt pie
ģimenes restorāna «Hercogs»
būs mehāniķi, apkalpojošais
personāls, drošības dienesti un
mediķi.
Hercoga Jēkaba laukumā
28. jūnijā gaidāmas arī citas
aktivitātes – «Jelgavas trases
automodelisma kauss 2014»,
noskaidrojot Latvijas labākos
trases automodelistus, Ceļu
satiksmes drošības direkcija
rādīs «apgāzto mašīnu», kur
apmeklētājiem būs iespēja uzzināt vairāk par drošības jostu
nozīmi ceļu satiksmē. Dienas
noslēgumā – «Jelgavas nakts
orientēšanās 2014». Ņemot vērā
to, ka mērķis ir pievērst jaunās
paaudzes uzmanību tehnikai un
tehniskajai domāšanai, kas motivētu izvēlēties inženierzinātnes, pasākumā piedalīsies bērnu
un jauniešu centrs «Junda»,
Jelgavas tehnikums, Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskola un LLU
Tehniskā fakultāte, kas iepazīstinās potenciālos audzēkņus
ar savu piedāvājumu. Svētdien
aktivitātes «Rullītī» – ātruma
aplis, dragreiss, drifts, auto izdzīvošana. Plašāka programma
– mājas lapā mehiem.lv.
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Nākamnedēļ pasažierus
uzņems «Nameisis»
 Ritma Gaidamoviča

No 1. jūlija Jelgavā darbu
sāks vikingu liellaiva «Nameisis». Tā pasažierus
vizināšanai pa Driksu un
Lielupi uzņems Jāņa Čakstes bulvāra laivu piestātnē pulksten 10, 12, 14,
16 un 18. Laivā vienlaikus
var vizināties 20 cilvēki,
bet minimālais pasažieru
skaits, kad laiva izbrauks
no piestātnes, ir seši. Jau
šobrīd interesenti var
rezervēt braucienu.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka Pilsētas svētkos Jelgavā ieradās
vikingu liellaiva «Nameisis», kas
ir viens no šīs vasaras jaunajiem
tūrisma piedāvājumiem. Liellaiva
turpmāk vizinās pasažierus pa
Driksu un Lielupi, parādot Jelgavu
no cita skatpunkta. «Nameisis»
darbu sāks 1. jūlijā laivu piestātnē
Čakstes bulvārī.
Vikingu liellaivas «Nameisis»
kapteinis Aigars Pampe stāsta, ka
laiva pēc Daugavas ekspedīcijas
– «Nameisis» maijā mēroja ceļu no
Daugavas iztekas Krievijā līdz ietekai Baltijas jūrā un tālāk turpināja
ceļu pa Lielupi līdz Jelgavai – jau ir
sagatavota braukšanai un šobrīd interesenti var veikt brauciena rezervāciju mājas lapā mezmalasvikings.
lv vai pa tālruni 26161131.
Paredzēts, ka laiva pasažierus
uzņems katru dienu pulksten 10,
12, 14, 16 un 18, ja nebūs kāds īpašs
pasūtījums. «Brauciens ilgs aptuveni pusotru stundu, kurā dosimies
pa Driksu uz augšu līdz dzelzceļa
tiltam, tālāk pa Lielupi līdz Pils sa-

las galam, apskatot savvaļas zirgus,
un pa Driksu atpakaļ uz piestātni.
Kopējais maršruta garums – gandrīz 18 kilometri,» stāsta A.Pampe.
Jāpiebilst, ka liellaiva «Nameisis»
ir jaunākais šāda tipa ražojums
Zemgalē. Laiva ir 12 metrus gara
un 2,5 metrus plata, un to darbina
motors. Lai gan laiva peld pati vidēji
ar ātrumu astoņi kilometri stundā,
kapteinis atzīst: ja pasažieriem būs
vēlēšanās izmēģināt spēkus pašiem
airēt, arī to varēs sarunāt. «Tas
nebūs uzreiz, izbraucot no laivu
piestātnes, bet Lielupē, dodot iespēju izbaudīt laivotājiem, kā ir vadīt
tik lielu laivu,» tā kapteinis.
Jāpiebilst, ka vikingu liellaivas
«Nameisis» kapteinis A.Pampe
šogad beidza gidu kursus Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā un izstrādāja kursu noslēguma darbu, piedāvājot ekskursiju apkārt Jelgavas salām «Ap
salām Jelgavā senākajā buriniekā
«Nameisis»», ko viņš izmantos
arī liellaivas izbraucienos. «Viss
būs atkarīgs no braucēju interesēm. Esmu gatavs stāstīt gan par
Jelgavas vēsturi un vietām, kas
saredzamas no upēm, gan arī par
šodienu. Tāpat, ja būs interese,
dalīšos pieredzē par Daugavas
ekspedīciju,» tā kapteinis.
Jāteic gan, ka laiva no piestātnes
izbrauks tikai piemērotos laika
apstākļos un tādā gadījumā, ja būs
vismaz seši braucēji. Maksimālais
skaits, ko tā var uzņemt, ir 20 pasažieri. Brauciena cena pieaugušajiem
– astoņi eiro; skolēniem un pensionāriem – 5,50 eiro; pirmsskolas
vecuma bērniem – bez maksas.
Brauciena biļetes varēs nopirkt pie
kapteiņa laivu piestātnē.

Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»

aicina darbā fotogrāfu(-i).
Pienākumi:
• veidot fotomateriālus laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»
un portālam www.jelgavasvestnesis.lv;
• uzturēt iestādes fotoarhīvu;
• piedalīties citos iestādes projektos un iespieddarbu sagatavošanā.
Prasības:
• iepriekšēja darba pieredze fotomateriālu veidošanā
(priekšroka kandidātiem ar pieredzi darbā plašsaziņas līdzekļos);
• spēja elastīgi plānot savu darba laiku.
Piedāvājam:
• iespēju sevi radoši apliecināt;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
CV lūdzam sūtīt pa e-pastu birojs@info.jelgava.lv līdz 7. jūlijam.
Adrese: JPPI «Zemgales INFO», Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV – 3001.
Tālrunis 63048800.
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«UVZ Baltija» vadītājs:
«Ražošanu sāksim decembrī»
 Jānis Kovaļevskis

Uzziņai

«Esam pieņēmuši lēmumu trīskāršot sākotnējo
investīciju apjomu un
Jelgavas ražotnē ieguldīt
75 miljonus eiro. Tas nozīmē, ka rūpnīca kopumā
varēs nodrošināt līdz 350
darbavietām un gadā
saražot vairāk nekā 2500
dažādas modifikācijas
vagonu,» plānus iezīmē
bijušās cukurfabrikas
teritorijā topošās vagonbūves rūpnīcas AS «UVZ
Baltija» valdes priekšsēdētājs Andrejs Sačiks

• AS «UVZ Baltija» ir Krievijas metālrūpniecības
un mašīnbūves nozares pētniecības, ražošanas un loģistikas koncerna «Uralvagonzavod»
struktūras «UVZ International S.a.r.l.» meitas
uzņēmums
• Plānotais investīciju apmērs – 75 miljoni eiro
• Strādājošo skaits – 200 – 350
• Teritorija – 13,6 ha bijušās cukurfabrikas teritorijā
• Jelgavā plānots ražot dažāda tipa vilcienu
kravas vagonus, tajā skaitā platformas, cisternvagonus, konteinertipa vagonus, graudu hopervagonus, kompozītmateriālu vagonus un slēgtos
vagonus garumā līdz 21 metram
«Esam gandarīti, ka rūpnīcai
izvēlējāmies
Jelgavu – šī ir
strauji augoša
industriāla
pilsēta, kuras
attīstībā centīsimies dot arī
savu ieguldījumu, jo «UVZ
Baltija» ir sociāli atbildīga
kompānija ar
interesi strādāt
ilgtermiņā.
Mēs saviem
darbiniekiem
piedāvāsim
konkurētspējīgu atalgojumu
un sociālo nodrošinājumu,»
uzsver AS «UVZ
Baltija» valdes
priekšsēdētājs
Andrejs Sačiks.
Foto: Ivars
Veiliņš

«Stratēģiski esam pieņēmuši pareizu lēmumu par ražotnes attīstību
bijušās cukurfabrikas teritorijā, jo
RAF teritorijā, kur sākotnēji bija
plānots izvietot rūpnīcu, mums
nebūtu iespēju attīstīties. Šobrīd
paralēli sākotnēji iecerētajam ražošanas korpusam tiek projektētas vēl
divas ražošanas ēkas konteinertipa
un kompozītmateriālu vagonu ražošanai. Esam pētījuši tirgu un konstatējuši, ka pēc šāda tipa vagoniem
ir pieprasījums,» stāsta A.Sačiks.
Kādā stadijā šobrīd ir rūpnīcas projekts, un kad plānojat
uzsākt ražošanu?
27. jūnijā svinēsim spāru svētkus
galvenajam ražošanas korpusam.
Ar projekta realizāciju uz priekšu
virzāmies pietiekami strauji un
iekļaujamies sākotnēji plānotajos
termiņos. Jau decembrī ēkas tiks
nodotas ekspluatācijā un uzsāksim
ražošanas procesa sertifikāciju,
lai ar pilnu jaudu sāktu strādāt
2015. gadā. Paralēli turpināsies
darbs pie jauno ražošanas korpusu
būvniecības, kuros ražošana tiks
uzsākta 2016. gada sākumā. Vēlos
uzteikt mūsu projekta realizācijā
iesaistītos uzņēmumus, īpaši ģenerāluzņēmēju SIA «RUP», kuri
profesionāli tiek galā ar izvirzītajiem uzdevumiem.
Esat trīskāršojuši sākotnēji
plānoto investīciju apjomu – ar
ko saistīts šis lēmums?
Tas ir ekonomiski pamatots solis,
jo šobrīd pieprasījums pēc dzelzceļa
vagoniem pārsniedz piedāvājumu.
Īpaši tas attiecas uz tādiem «nišas»
produktiem kā konteinertipa vagoni ķīmisko kravu pārvadāšanai
un kompozītmateriālu vagoniem,
kuriem būs ievērojami mazāka pašmasa. Līdz šim neviena koncerna
«Uralvagonzavod» struktūrvienība
šādus vagonus neražo, mēs būsim
pirmie.
Kas pirks šos vagonus?
Galvenokārt orientējamies uz
NVS un Baltijas valstu tirgu.
Arī Krievijas dzelzceļa kravu
operatori būs ieinteresēti pirkt
mūsu saražotos vagonus ar savu
meitas uzņēmumu starpniecību,
jo Eiropas Savienības teritorijā
aizdevumi uzņēmumiem ir lētāki
nekā Krievijā, tādēļ par produkcijas noietu lielu bažu nav. Pēc
vagoniem ir stabils pieprasījums,

jo dzelzceļa kravu pārvadājumu
Vai esat izvērtējuši iespējas
apjoms pieaug.
sadarboties ar autobusu ražotājiem «Amo Plant»?
Cik labvēlīga, jūsuprāt, ir
Mums ir draudzīgas attiecības
Latvijas uzņēmējdarbības ar šīs rūpnīcas vadību, tomēr tiešā
vide?
veidā sadarbību neveidosim. «Amo
Līdz šim mums visus jautājumus Plant» ir moderna un mūsdienu
izdevies atrisināt veiksmīgi. Salīdzi- prasībām atbilstoša kompānija ar
not ar situāciju Krievijā, birokrātijas nākotni. Maskavas valdība ir ieinir mazāk, daudzi procesi notiek teresēta šīs kompānijas attīstībā,
centralizēti. Arī pārmaksātā PVN un jau tuvāko mēnešu laikā varētu
atmaksu saņemam laikā. Mums būt zināma virzība.
ir izveidojusies ļoti laba sadarbība
ar pašvaldību, kas realizē infraVai jau esat uzsākuši darbistruktūras attīstības projektu, lai nieku atlasi?
nodrošinātu ērtāku piekļuvi mūsu
Personāla atlasi uzsāksim tuvāražošanas korpusiem. Valsts re- kajā laikā, lai augustā varētu sākt
gulējums ir salīdzinoši samērīgs, apmācības. Esam vienojušies ar
un nekādas aizķeršanās projekta pašvaldību, ka apmācības organizēs
realizācijā birokrātisku šķēršļu dēļ Zemgales reģiona Kompetenču atmums nav bijis.
tīstības centrs. Galvenokārt mums
būs nepieciešami metālapstrādes
No kurām valstīm tiks piegā- speciālisti, metinātāji un atslēdzdātas vagonu komplektējošās nieki, tāpat arī krāsotāji un elekdetaļas?
triķi. Neiztiksim bez kvalificētiem
Galvenokārt no Krievijas, jo inženieriem, tomēr lielākā daļa
vagonbūve ir samērā specifiska strādājošo būs iesaistīti ražošanas
nozare, ar savām kvalitātes prasī- procesā. Daudzās jomās izmantosim
bām. Tomēr esam atvērti sadarbībai arī mātes kompānijas pakalpoarī ar citiem piegādātājiem, kuri ir jumus, piesaistot nepieciešamos
gatavi startēt šajā jomā un ieguldīt resursus. Precīzas vakances plānolīdzekļus ražošanas pielāgošanai jam izsludināt tuvākajā laikā, bet
mūsu prasībām, jo katrai vagona cilvēki darbam mūsu uzņēmumā
komplektējošajai detaļai jābūt atbil- var pieteikties jau šobrīd, sūtot savu
stoši sertificētai, lai mūsu vagoni at- pieteikumu un CV pa e-pastu info@
bilstu visām kvalitātes prasībām.
uvz-baltija.com.

Kā tiks organizēts rūpnīcas
darbs?
Sākuma posmā darbā pieņemsim
ap 200 cilvēku, kuri strādās vienā
maiņā. Ja pieprasījums pēc produkcijas pieaugs, esam izvērtējuši
iespēju strādāt arī divās maiņās.

Programma paredz atbalstu darbiniekiem un viņu ģimenēm vairākos
virzienos – sporta, veselības uzlabošanas un atpūtas jomā.
Vai viens no kritērijiem, lai
iegūtu darbu «UVZ Baltija»,
būs krievu valodas zināšanas?
Tas nav obligāti. Latvijā valsts
valoda ir latviešu, tādēļ primāri
vērtēsim darbinieku profesionālo
kvalifikāciju. Tomēr no savas puses esam gatavi apmaksāt krievu
valodas kursus tiem darbiniekiem,
kuri nepārvalda šo valodu. Arī mana
sieva pirms diviem gadiem, kad
šeit atbraucām dzīvot un strādāt,
pieteicās latviešu valodas kursos un
nokārtoja eksāmenu. Bērns skolā
arī mācās latviešu valodu.
Vai uz projekta realizāciju
kādu ietekmi varētu atstāt
sarežģītā situācija saistībā ar
krīzi Ukrainā?
Vagonbūves rūpnīca Jelgavā ir
ekonomisks projekts, savukārt
situācija Ukrainā vairāk ir saistīta
ar politiskiem lēmumiem. Eiropas
un Krievijas ekonomikas ir samērā
cieši saistītas, mums ir abpusēji
izdevīgi sadarboties, tādēļ nedomāju, ka sekos kādas ekonomiskās
sankcijas, kuru dēļ projekts būtu
«jāiesaldē» vai jāaptur. No savas
puses varu izteikt līdzjūtību Ukrainas tautai, kura pārdzīvo traģiskus brīžus un ir ierauta pilsoņu
karā. Interesanti, ka daļa no mūsu
rūpnīcas tehnoloģiskajām iekārtām tiek izgatavotas uzņēmumā
«Tohnomash» Ukrainas pilsētā
Kremeņčukā, Poltavas apgabalā.
Ekonomiskā sadarbība ar Ukrainu
joprojām notiek.

Vai esat pārliecināti, ka izdosies piesaistīt nepieciešamo
darbinieku skaitu?
Zinām, ka pēdējos gados daudzi
ekonomisku iemeslu dēļ ir pametuši
Latviju, bet domāju, ka šobrīd situācija ir stabilizējusies. Mēs saviem
darbiniekiem piedāvāsim konkurētspējīgu atalgojumu un sociālo
Kur atradīsies «UVZ Baltija»
nodrošinājumu, tādēļ problēmām centrālais birojs pēc ražošanas
nevajadzētu būt. Iespējams, kāds uzsākšanas?
izmantos šo iespēju un atgriezīsies
Centrālais birojs būs Rīgā, jo tā
Latvijā.
mums būs ērtāk risināt jautājumus
saistībā ar mātes kompāniju un
Ja nav noslēpums – ar kādu klientiem. Savukārt inženiertehnisvidējo atalgojumu varēs rēķi- kais personāls un ražošanas vadītāji
nāties jūsu darbinieki?
strādās Jelgavā. Projektā blakus raMēs neesam ieinteresēti pārvi- žošanas ēkai tiks izbūvēta atsevišķa
lināt darbiniekus no citiem uzņē- biroja ēka, un visi jautājumi saistībā
mumiem, bet domāju, ka attiecībā ar ražošanu tiks risināti Jelgavā.
uz atalgojumu mūsu darbinieki
nebūs vīlušies. «UVZ Baltija» ir soKā jūtaties Latvijā?
ciāli atbildīga kompānija ar interesi
Lieliski, jo šeit esmu dzimis un
ilgtermiņā strādāt Jelgavā. Uzņē- audzis. Savas dzīves pirmos 16
muma mātes kompānijai ir apstip- gadus pavadīju Liepājā. Domāju,
rināta darbinieku sociālā atbalsta ka Latvijā pavadīšu savu atlikušo
programma, kura veidota saskaņā profesionālo karjeru – biznesa jomā
ar uzņēmuma misiju un vērtībām. man šeit ir daudz izaicinājumu.

Pilsētnieks vērtē

Cik reižu mēnesī
jūs izmantojat
pilsētas sabiedrisko
transportu?
Viktors, pensionārs:
– Pilsētā ikdienā pārvietojos tikai ar
sabiedrisko
transportu.
Praktiski katru dienu sanāk kaut
kur braukt. Dzīvoju Ruļļu ielā un
visbiežāk braucu ar 12., 12.A un 8.
maršruta autobusiem. Tiesa, mani
ne visai apmierina lielie pārtraukumi starp autobusu kursēšanu
– viens autobuss brauc no rīta, bet
nākamais tikai pēcpusdienā – ap
pulksten 14, 15. Taču svarīgākais,
ka vispār autobusi kursē un cilvēki
ar tiem var braukt.
Inta, skolotāja:
– Ar sabiedrisko transportu
sanāk braukt
ļoti reti – mēnesī ne vairāk
par trim četrām reizēm, lai no savas
skolas – Tehnoloģiju vidusskolas
– nokļūtu līdz dzelzceļa stacijai
vai pie draugiem. Biežāk nav vajadzības, jo labprāt eju kājām. Taču
priecājos, ka internetā var atrast
autobusu kursēšanas sarakstu un
izpētīt maršrutus, uz kurieni katrs
brauc. Man arī patīk, ka sumina
mēneša labākos šoferus.
Zigurds, docents:
– Braucu katru darbdienu
un šad tad arī
brīvdienās. Tā
ir mana iespēja no gaisa tilta otras puses nokļūt
darbā LLU. Jāatzīst, ka satiksme
salīdzinājumā ar padomju laikiem
ir ļoti laba – es pats tad strādāju
Autobusu parkā. Tiesa, mani šobrīd uztrauc plānotais biļešu cenu
kāpums.
Natālija, bezdarbniece:
– Varbūt divas
vai trīs reizes
mēnesī braucu, ne biežāk.
Satiksme it kā
ir laba, bet man nav lielas vajadzības braukāt – pilsētu var izstaigāt
kājām. Dzirdēju, ka pacels autobusu biļešu cenu, un tā, lai gan
braucu reti, nav iepriecinoša ziņa.
Gaļina, jelgavniece:
– Vispār nekad neizmantoju pilsētas
autobusus.
Dēla skola – 2.
pamatskola – ir ļoti tuvu mājām,
tikai 15 minūšu gājienā, tāpēc nav
vajadzības braukt. Uz pulciņiem
varam izstaigāt tāpat, jo viss ir
pilsētas centrā. Man jau šķiet, ka
pilsēta nav tik liela un visur var
aiziet kājām. Turklāt tas ir veselībai
labāk.
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Sveic atraktīvākos Pilsētas
svētku gājiena dalībniekus

Īsi pirms Līgosvētkiem Zāļu tirgū Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš sveica atraktīvākos Pilsētas svētku gājiena dalībniekus. Šoreiz dažādās nominācijās par sevis parādīšanu Pilsētas
svētkos paldies tika teikts sešiem kolektīviem: Zemgales reģionālajam Tūrisma centram nominācijā «Pasaules elpa Jelgavā»; CBS
«Igate» un futbola klubam «Jelgava» nominācijā «Saliedētības
matrice»; SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» nominācijā «Vienoti,
stipri un smaidīgi»; modes namam «Tēma» (attēlā) nominācijā
«Radošais avangards»; Jelgavas 4. vidusskolai nominācijā «Optisko trubadūru maršs» un LLU Studentu teātrim nominācijā
«Maģiskās pārvērtības».
Foto: Ivars Veiliņš

Sveic 126 mazos jelgavniekus

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pretendējam uz Eiropas
Gada pašvaldības titulu

Foto: Ivars Veiliņš
Konkursa «Eiropas Gada pašvaldība 2014» 2. kārtā Jelgava pārstāvēs Zemgales plānošanas reģionu lielo pilsētu grupā – tā lēma konkursa vērtēšanas komisija, klātienē iepazīstoties ar mūsu pašvaldības ieguldījumu
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā. «Divu vienādu pašvaldību nav – katrā ir kas interesants, unikāls,
ko vērts būtu aizgūt citiem. Tiesa, iepazīstoties ar Jelgavu, nācās secināt, ka šajā pilsētā ir viss, ko vajag,
un pat vairāk,» Jelgavas uzvaru konkursa reģionālajā kārtā pamato vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs
Jānis Pelsis. Pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš uzsver, ka konkurss «Eiropas Gada pašvaldība»
ir nozīmīgs ar to, ka vēlreiz atgādina: pašvaldībām savā starpā ne tikai jāsacenšas, bet arī jāmācās vienai
no otras. «Mēs, pašvaldības, taču strādājam saviem iedzīvotājiem,» tā viņš, sakot paldies ikvienam, kas
Jelgavā palīdzējis radīt visu to labo, kas ir mūsu pilsētā un ko augsti novērtējusi konkursa vērtēšanas
komisija. Jāpiebilst, ka Jelgavā komisijas pārstāvji īpaši novērtēja bērnudārzā «Ķipari», Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā, kā arī bērnu un jauniešu centra «Junda» nometnē «Lediņi» sniegtās iespējas.
Pērn šajā konkursā mūsu pilsēta tika atzīta par Gada pašvaldību integrācijai un iekļaušanai.
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Īsi

Juris
Duplinskis
un Jānis Rimšāns ieguvuši labākā SIA
«Jelgavas
autobusu
parks» (JAP) autobusa vadītāja statusu maijā. J.Duplinskis apbalvots
par augstiem rezultātiem un izciliem
darba sasniegumiem maijā reģionālajos
starppilsētu pasažieru pārvadājumos.
Savukārt J.Rimšāns – par izciliem darba
rezultātiem Jelgavas pilsētas pasažieru
pārvadājumos. «Apsveicam un novēlam
noturēt savas sasniegtās pozīcijas! Paldies par kvalitatīvo un atbildīgo darbu!»
tā uzņēmums.
 Valsts prezidents Andris Bērziņš sveica gada
labākos skolotājus ekonomikā.
Par gada labāko
skolotāju ekonomikā šogad atzīta mūsu Spīdolas
ģimnāzijas skolotāja Dzintra Aploka,
kura ģimnāzijā vada Mazā biznesa
skolu. Deviņu gadu laikā viņa konsultējusi 99 skolēnu mācību uzņēmumus.
«Tas ir augsts darba novērtējums, kas
vēlreiz apliecina – to visu nedaru velti,»
atzīst skolotāja. Dz.Aplokas audzēkņi ir
praktiskās uzņēmējdarbības konkursu
laureāti, skolotāja izveidojusi interešu
izglītības programmu, kā arī inovatīvus
mācību materiālus, ko izmanto Latvijas
skolās.

Ritma Gaidamoviča

Lai saņemtu pabalstus līdz ar jauno mācību
gadu, tiem jāpiesakās līdz 15. augustam
 Sintija Čepanone

Simboliski uzņemot jelgavnieku saimē, Zāļu tirgus laikā Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš 126 mazuļiem dāvināja karotīti
ar pilsētas simboliku. Šie mazuļi piedzimuši laikā no Lieldienām līdz
Līgo. A.Rāviņš ģimenēm vēlēja audzināt īstus jelgavniekus, kuri
lepojas, ka dzimuši mūsu pilsētā, un vēlāk strādātu, lai kopīgi attaisnotu pilsētas saukli «Jelgava – pilsēta izaugsmei!». «Lai ģimenē
vienmēr valda mīlestība, cits par citu rūpējas,» tā mērs. Karotīti un
grāmatu «Mūsu bērns» Zāļu tirgū saņēma arī Eduards Čibulis, kurš
ir tikai nepilnus divus mēnešus vecs un ir pirmdzimtais ģimenē.
«Mums, vecākiem, šādu piemiņas dāvanu nebija. Mazliet žēl, ka
tā. Eduardam būs karotīte, ko noteikti saglabāsim un simboliski
dāvināsim 18 gadu jubilejā,» atzīst Eduarda vecāki Elīna Zeiza-ČiFoto: Ivars Veiliņš
bule un Edgars Čibulis.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 125 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri
piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
karogu ir publicēti 19. jūnija numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 8 pilsētas karogi. Pareizi
atbildēja 93 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Arnis Jaunsubrēns, Maruta Cēsniece, Evija Torne, Kaija Grīnblate, Anita Drapija,
Viktors Naumenko, Elizabete Ūtēna, Ligita Leite, Sanita Hercberga.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

1. jūlijā spēkā stāsies
grozījumi pašvaldības
saistošajos noteikumos
par sociālo palīdzību.
Būtiskas izmaiņas skar
skolēnu ēdināšanas pabalstus, tāpat jaunums
ir pabalsts individuālo
mācību piederumu iegādei – turpmāk dāvanu
karšu vietā tiks izmaksāts
pabalsts. Lai saņemtu
pabalstus līdz ar jauno
mācību gadu, tiem jāpiesakās savlaicīgi – ne vēlāk
kā līdz 15. augustam.
Sociālo lietu pārvaldes vadītājas
vietniece Jeļena Laškova skaidro,
ka pabalstu ēdināšanas pakalpojumu apmaksai skolēniem piešķir uz
kārtējo mācību gadu. Lai saņemtu
pabalstu no nākamā mēneša 1.
datuma, pabalsta pieprasītājam
iesniegums Sociālo lietu pārvaldē
jāiesniedz līdz kārtējā mēneša 15.
datumam. «Lai bērnam būtu brīvpusdienas no mācību gada sākuma,
aicinām savlaicīgi vērsties Sociālo
lietu pārvaldē. Uz šo pabalstu var
pretendēt trūcīgās un daudzbērnu
ģimenes, tajā skaitā daudzbērnu ģimenes ar pilngadību sasniegušajiem
bērniem līdz 24 gadu vecumam,
kuri mācās klātienē kādā no Izglī-

tības likumā noteiktajām izglītības
pakāpēm (pamatizglītība, vidējā
izglītība, augstākā izglītība) un/vai
profesionālās izglītības iestādē, kuru
dzīvesvieta deklarēta vienā mājoklī
un kuriem ir kopēji izdevumi par
uzturu un mājokli. Iepriekš brīvpusdienas varēja saņemt tikai daudzbērnu ģimeņu bērni līdz 18 gadu
vecumam,» norāda J.Laškova.
Grozījumi saistošajos noteikumos
arī paredz, ka jaunajā mācību gadā
pabalstu ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē, neizvērtējot ienākumus un materiālo stāvokli, piešķirs
visiem Jelgavas pilsētas pašvaldības
izglītības iestāžu 4. – 6. klašu izglītojamajiem, kuri norēķiniem par
ēdināšanas pakalpojumu izmanto
Jelgavas pilsētas skolēna apliecību.
Un arī šajā gadījumā, lai saņemtu
atbalstu ēdināšanas pakalpojuma
atmaksai, 4. – 6. klašu skolēnu vecākiem ar iesniegumu jāvēršas Sociālo
lietu pārvaldē. «Pabalsta apmērs ir
20 procenti no ēdināšanas pakalpojuma cenas izglītības iestādē, bet ne
vairāk kā 0,28 eiro dienā,» skaidro
vadītājas vietniece, piebilstot, ka šo
pabalstu plānots piešķirt kopumā
1770 izglītojamajiem un 2014. gada
budžetā šim mērķim paredzēts
38 281 eiro.
Savukārt pabalsts pirmsskolas
izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai, kas paredzēts
trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm,

no 1. jūlija tiek piešķirts ne vairāk
kā 43 eiro apmērā mēnesī un to
piešķir ne vairāk kā 11 mēnešus
kalendārajā gadā. Lai to saņemtu
no nākamā mēneša 1. datuma,
pabalsta pieprasītājam iesniegums
Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz līdz
kārtējā mēneša 15. datumam. «Izglītojamam no daudzbērnu ģimenes
pabalstu piešķir līdz kārtējā mācību
gada beigām – lai pabalstu saņemtu
vasaras mēnešos (jūnijs – augusts),
pabalsta pieprasītājam iesniegums
pārvaldē jāiesniedz līdz 15. maijam.
Savukārt ģimenēm, kuras pretendē
uz trūcīgas ģimenes statusu, iesniegums un iztikas līdzekļu deklarācija
jāsniedz ik pēc trīs mēnešiem,»
skaidro J.Laškova.
Sociālo lietu pārvalde vērš uzmanību, ka no 1. jūlija tiek ieviests
pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei: pabalsts mācību
līdzekļu iegādei natūrā – dāvanu
kartes veidā – vairs netiks piešķirts,
tādējādi turpmāk laika periodā no
1. jūlija līdz 30. septembrim pabalsta pieprasītājam iesniegumā jānorāda bankas konts, uz kuru pārskaitīt pabalstu individuālo mācību
piederumu iegādei. Jāatgādina, ka
uz šo pabalstu var pretendēt trūcīgas ģimenes, aizbildņu ģimenes ar
ienākumiem līdz 235 eiro mēnesī
uz vienu personu un ģimenes,
kurās nav darbspējīgu personu un
vidējie ienākumi katram ģimenes

loceklim mēnesī pēdējo trīs mēnešu
laikā nepārsniedz 205 eiro. Vispārējās izglītības iestāžu klātienes
izglītojamiem pabalsta apmērs ir
57 eiro, bet piecgadniekiem un sešgadniekiem, kuri apgūst obligāto
pirmsskolas izglītības programmu,
– 29 eiro.
Lai pretendētu uz pabalstiem,
vecāki un citi bērnu likumiskie pārstāvji aicināti vērsties ar iesniegumu
un nepieciešamajiem dokumentiem
Sociālo lietu pārvaldē Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9. Nokārtot nepieciešamās formalitātes pabalstu saņemšanai iespējams pirmdienās no
pulksten 9 līdz 12 un no 15 līdz 19,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12. Tālrunis
– 63048914, 63007224.
Jāpiebilst, ka grozījumi Jelgavas
pilsētas pašvaldības 2012. gada 29.
novembra saistošajos noteikumos
Nr.12-25 «Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi»,
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.
gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr.12-26 «Jelgavas pilsētas
pašvaldības pabalstu piešķiršanas
noteikumi» un Jelgavas pilsētas
pašvaldības 2012. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr.12-27
«Trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā»
publicēti pašvaldības portālā www.
jelgava.lv.

Pirms īrēt dzīvokli, jāpārliecinās, vai tas tiek izīrēts likumīgi
 Sintija Čepanone

pārliecinātos par pašvaldībai piederošo dzīvokļu, kas izīrēti kā pašvalPagājušajā nedēļā apdības palīdzība, stāvokli un īrnieku
sekojot 16 pašvaldības
atbildību, ievērojot īres līgumā
dzīvokļus, Īpašumu konnoteikto, pašvaldības speciālisti
versijas pārvaldes speregulāri veic to apsekošanu. Tiek
ciālisti sastādījuši divus
organizētas gan plānveida pārbauaktus – abos gadījumos
des, gan arī nekavējoties reaģēts
konstatēta nelikumīga
uz kaimiņu sniegto informāciju
pašvaldības dzīvokļa
un sūdzībām, ja tādas saņemtas
apakšīre, un nelikumīgapar pašvaldības dzīvokļa īrnieku.
jiem īrniekiem, kuri par
S.Beļaka atzīst, ka biežākie īrnieku
šo faktu bija pārsteigti,
pārkāpumi, kas fiksēti, apsekojot
noteikts divu nedēļu laipašvaldības dzīvokļus, laika gaitā
kā atbrīvot dzīvokļus.
būtiski nemainās. «Nelikumīga
pašvaldības dzīvokļa izīrēšana,
Īpašumu konversijas pārvaldes izīrētā dzīvokļa atstāšana, nenovadītāja Sigita Beļaka skaidro – lai kārtojot saistības, dzīvokļa neuz-

turēšana labā stāvoklī, parādi par
īri, pakalpojumiem – tās ir biežākās
problēmas, kas tiek konstatētas
pašvaldības dzīvokļu apsekošanas
laikā,» norāda Īpašumu konversijas pārvaldes vadītājas vietnieks
Edijs Mercs, gan piebilstot, ka,
sistemātiski kontrolējot situāciju,
daudzos gadījumos tās izdodas
novērst. Tā, piemēram, būtiski
izdevies samazināt gadījumus, kad
piešķirtais pašvaldības mājoklis nelikumīgi izīrēts trešajai personai un
tur mīt nevis cilvēks, kam dzīvoklis
pienākas kā pašvaldības palīdzība, bet gan cits, kurš oficiālajam
īrniekam vēl maksā īres naudu.
Tiesa, pēdējās apsekošanas laikā

atkal konstatēti divi šādi gadījumi,
par ko sastādīts akts. «Cilvēki,
kurus sastapām abos nelikumīgi
izīrētajos pašvaldības dzīvokļos,
par šo faktu bija pārsteigti – viņi
pašvaldības speciālistiem pat uzrādīja noslēgto īres līgumu. To,
ka mājoklis personai, kas dzīvokli
izīrējusi viņiem, patiesībā ir izīrēts
kā pašvaldības palīdzība un līdz ar
to viņi ir nelikumīgi apakšīrnieki,
šie cilvēki nezināja,» situāciju atklāj
E.Mercs. Lai izvairītos no šādām
nepatīkamām situācijām, viņš
cilvēkus, kuri Jelgavā vēlas īrēt
dzīvesvietu, aicina vērsties pašvaldībā, lai pārbaudītu, vai nolūkotais
mājoklis tiek izīrēts likumīgi.

Tāpat pēdējā laikā aizvien aktuālāks kļūst jautājums par uzkrātajiem parādiem un izīrētā dzīvokļa
atstāšanu, nenokārtojot saistības.
Nereti, reaģējot uz citu mājas iedzīvotāju sniegto informāciju, atklājas,
ka pašvaldības dzīvoklis tiešām stāv
tukšs, maksājumi nav nokārtoti,
bet parāds par īri un komunālajiem
pakalpojumiem turpina krāties.
Jāuzsver, ka pašvaldība nodrošina palīdzību dzīvokļa jautājuma
risināšanā, taču par komunālajiem
pakalpojumiem jāmaksā pašvaldības dzīvokļa īrniekam pašam.
Maksāšanas disciplīnas trūkums
ir viens no biežākajiem iemesliem,
kura dēļ sadarbībā ar nama pār-

valdnieku tiek uzsākta tiesvedība
par izlikšanu no īrētā dzīvokļa.
Tāpat jelgavnieki, kuriem dzīvoklis
piešķirts kā pašvaldības palīdzība, aicināti nekavējoties informēt
pašvaldību, ja mainījušies dzīves
apstākļi un līdz šim nodrošinātais
mājoklis kaut kādu iemeslu dēļ
vairs nav nepieciešams. Tādējādi,
ja pašvaldības dzīvoklis vairs nav
nepieciešams, nevajag gaidīt, kad
uzkrāsies parāds, jo rezultātā var
nākties segt gan parādu, gan tiesas
izdevumus. Pareizākais solis šādā
gadījumā ir pārtraukt līgumu ar
pašvaldību par dzīvokļa īri.
Pašvaldības īpašumā ir 1147 dzīvokļi un 106 sociālie dzīvokļi.
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Jelgavas tehnikuma ieguvumi:
• divas jaunas laboratorijas – automehāniķiem un būvdarbu
izglītības programmām;
• skola būs pieslēgta pilsētas kanalizācijas sistēmai;
• skolā tiks izbūvēts jauns siltummezgls;
• visās skolas ēkās nomainīti logi, durvis, izremontēti kabineti
un nosiltinātas fasādes;
• rekonstruēta un izveidota mūsdienu prasībām atbilstoša
dienesta viesnīca ar 306 vietām;
• paplašināts skolas ieejas mezgls no Pulkveža Oskara Kalpaka ielas;

• divas jaunas mācību programmas «Viesmīlības pakalpojumu speciālists» laboratorijas;
• sešas jaunas mācību klases, ģērbtuves;
• 500 kvadrātmetru plaša aktu zāle ar 400 vietām;
• trīs auto stāvlaukumi;
• labiekārtots laukums un atpūtas zona;
• jaunas mācību iekārtas un aprīkojums;
• skolas teritorijā būs izbūvēti septiņi pandusi un lifts, lai nodrošinātu
vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Ceturtdiena, 2014. gada 26. jūnijs
Vērienīgas pārmaiņas šobrīd piedzīvo Jelgavas tehnikums, kļūstot par modernu un mūsdienīgu profesionālās izglītības iestādi, ko atbalsta Eiropas
Reģionālās attīstības fonds (ERAF), īstenojot projektu «Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas tehnikumā».
Tehnikuma rekonstrukcijā tiks ieguldīti 15,5 miljoni eiro, no kuriem 14
procentus sedz valsts, bet pārējais ir ERAF finansējums. Darbi tur norit jau
no janvāra, kad paralēli mācību procesam celtnieki sāka pārbūvēt pusi no
dienesta viesnīcas un demontēja vecās ēkas, kuru vietā šobrīd top divas
jaunas mācību laboratorijas. No jūnija būvnieku rīcībā ir nodotas pilnīgi
visas tehnikuma ēkas, kurās šobrīd strādā vairāk nekā 100 būvkompānijas
«Arčers» un apakšuzņēmēju darbinieku. Šajā laikā paveikto reizē, kad tehnikuma jaunās laboratorijas pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu
nākamajām paaudzēm, atzinīgi novērtēja Izglītības un zinātnes ministrijas
valsts sekretāre Sanda Liepiņa. «Šogad līdzīgos notikumos piedalīsimies
vismaz 11 reizes. Tas nozīmē, ka pamazām profesionālā izglītība patiešām
attīstītās – varam cerēt, ka jau tuvākajos gados sasniegsim mērķi – vismaz
50 procenti jauniešu pēc pamatskolas turpinās izglītoties profesionālajās
izglītības iestādēs,» norāda S.Liepiņa. Jāpiebilst, ka šis ir viens no vērienīgākajiem pēdējā laika projektiem mācību infrastruktūras uzlabošanai
Jelgavā. Darbi pilnībā būs pabeigti tikai 2015. gada maijā, kad Jelgava
svinēs 750 gadu jubileju. Līdz šī gada septembrim gan jāpagūst savest
kārtībā pusi dienesta viesnīcas, mācību telpas izglītības programmai
«Kokizstrādājumi», izbūvēt ārējos inženierkomunikāciju tīklus un visas
ēkas nosiltināt. Jaunbūves ekspluatācijā plānots nodot pirmā semestra
beigās. «Jelgavas Vēstnesis» fotoreportāžā ļauj uzzināt, kādas pārmaiņas
notiek tehnikumā un ko tas projekta gaitā iegūs.

Jelgavas tehnikumā, ieguldot 15,5
miljonus, mainīsies pilnīgi viss
Pirmās aprises jau ieguvusi jaunā autotransporta laboratorija, bet tai blakus
pamati ielikti būvniecības specialitāšu mācību bāzei. Pamatos Pilsētas svētku laikā
guldīta kapsula ar vēstījumu nākamajām
paaudzēm. «Līdz šim gan automehāniķi,
gan būvnieki dalīja telpas ar kokizstrādājumu darbu tehniķiem, tagad katram būs
savs korpuss,» stāsta projektu vadītājs
Normunds Osīts. Pirmās nodarbības te
varēs notikt jau nākamā mācību gada
otrajā semestrī. Šis ir ļoti vērtīgs ieguvums
skolai, ja ņem vērā audzēkņu, kuri vēlas
apgūt automehāniķa profesiju, lielo skaitu
un arī augošo pieprasījumu pēc konkurētspējīgiem speciālistiem darba tirgū, kas
spēj strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām.
Jāpiebilst, ka laboratorijās tiks papildināta
materiālā bāze, kas nodrošinās daudz plašākas iespējas mācīties mūsdienīgā vidē.
Lai izbūvētu jaunās laboratorijas, nojaukts
«Fortum Jelgava» siltummezgls, kas tiks izbūvēts jaunās laboratorijas ēkā. N.Osītis piebilst, ka tehnikuma teritorijā rakšanas
darbu gaitā uzietas divas atslēgtas siltumtrases, kas atradās viena virs otras, un arī atslēgts gāzesvads, kas tika demontēts.
Sākusies arī teritorijas labiekārtošana. Tehnikumam tagad
būs savs, kā paši saka, asfaltēts sapulču laukums, kurā notiks svinīgās līnijas, sporta un citi pasākumi. «Pēc Zolitūdes
traģēdijas vēl aktuālāks kļuvis jautājums par drošību. Regulāri rīkojam mācību trauksmes, lai pārliecinātos, ka audzēkņi
un darbinieki zina, kā rīkoties neparedzētā situācijā. Līdz
šim saskaņā ar instrukciju, izdzirdot trauksmes signālu, bija
jāpulcējas skolas pagalmā, taču tur vieta bija ierobežota.
Laukums atrisinās arī šo jautājumu,» pārliecināts projekta
vadītājs Normunds Osīts. Teritorijā tiek izbūvēti arī bruģēti
celiņi, kas savieno visas ēkas, laukumu, un tiks uzbūvēta arī
lapene, kur atpūsties brīvajos brīžos. Šobrīd ap skolas teritorijā esošo dīķi tiek nozāģēti trupes bojātie un bīstamie vītoli.
No dienesta viesnīcas agrākajā izskatā palicis
vien karkass, jo tā tiek pilnībā pārbūvēta. Līdz
šim viesnīcā audzēkņi lielākoties dzīvoja pa
četriem cilvēkiem vienā lielā istabā, kas izkārtotas gaitenim abās pusēs. Uz stāvu bija viena
kopīga virtuve un labierīcības. Šobrīd istabas ir
pārbūvētas divu un trīs mazāku istabu blokos,
kur dzīvos pa diviem vai vienam cilvēkam, un
tas būs daudz ērtāk. Istabas no lielā gaiteņa
atdala mazs koridors, kurā uz trim istabām
izbūvēta viena labierīcību telpa. Bet uz stāvu
tiks izveidotas divas virtuves ar vairākām izlietnēm un sešām plītīm. Dienesta viesnīcas 1.
stāvā plānots ierīkot veļas istabu, dodot iespēju
audzēkņiem par pašizmaksu izmazgāt apģērbu,
kas līdz šim bija ierobežots pakalpojums. No
skolas ēkas uz viesnīcu tiks pārcelta bibliotēka un lasītava, veidojot informācijas centru.
Centra aprīkojums ļaus organizēt izstādes, arī
atpūsties, skatoties video koncertus un sporta
pārraides uz lielā ekrāna. Tāpat viesnīcas 1.
stāvā būs moderna aerobikas un trenažieru zāle – vecā savu jau bija nokalpojusi. Ziemeļu daļā dienesta viesnīcas
remontdarbiem jābūt pabeigtiem augustā, lai jaunajā mācību gadā uzņemtu audzēkņus. Jau tagad visā ēkā ir
nomainīti logi, inženierkomunikācijas, tāpat viena daļa jau sagatavota krāsošanai. Tehnikuma direktore Janīna
Rudzīte stāsta, ka pasūtītas arī mēbeles – iebūvējamie skapji, gultas, rakstāmgaldi un plaukti. Dienesta viesnīcā
vieta būs 306 audzēkņiem.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš

Jelgavas tehnikums cer, ka 1. septembra svinīgais pasākums jau varēs notikt jaunajā
500 kvadrātmetru lielajā aktu zālē, kas izbūvēta skolas 2. stāvā, paplašinot pārejas
gaiteni, kas savienoja skolas galveno ēku ar kokizstrādājumu laboratoriju. Šeit vieta
paredzēta 400 cilvēkiem. «Tā būs daudz plašāka, gaišāka, ērtāka un modernāka par
iepriekšējo,» uzsver skolas direktore Janīna Rudzīte. Bet agrākā zāle, kas atradās 1.
stāvā skolas galvenajā ēkā, pārtop par diviem mācību kabinetiem. Tur tiks ierīkotas
arī dušas un ģērbtuves audzēkņiem. Jāpiebilst, ka blakus jaunajai aktu zālei būvnieki
ceļ piebūvi, kurā atradīsies lifts, kāda līdz šim skolā nebija, lai viegli varētu pārvietoties
arī cilvēki ar īpašām vajadzībām, nokļūstot visos četros stāvos, un katrā stāvā būs
izbūvētas labierīcības – arī to iepriekš nebija.
Jelgavas tehnikuma ēka
celta 60. gados pēc tā laika plānojuma un nopietnu remontu vai pārbūvi
nav piedzīvojusi – veikti
vien nelieli kosmētiskie
darbi. Tehnikuma projektu vadītājs Normunds
Osīts stāsta, ka līdz ar
rekonstrukciju daļa profesionālo mācību priekšmetu kabinetu tiks pārcelti
uz jaunajām ēkām, kas
ļaus strukturēt pārējos
mācību kabinetus. Proti,
4. stāvā mācīsies datortehniķi un programmētāji, 3. stāvā tiks mācītas dabaszinības, 2. stāvā «dzīvos» administrācija, bet 1. stāvā tiks uzlabota skolas sporta zāle,
izveidojot mūsdienu prasībām atbilstošas garderobes, ģērbtuves, tiks izbūvētas
labierīcības un dušas, pārmaiņas piedzīvos arī skolas ēdnīca, kas reizē kalpos kā
mācību laboratorija.
Lielas pārmaiņas skar skolas
galveno ieeju no Pulkveža
Oskara Kalpaka ielas. Šobrīd jau ir nojaukta daļa no
pārejas tuneļa, kas savienoja
dienesta viesnīcu un skolu.
«Tas bija funkcionāli nepraktisks, tāpēc radām iespēju
pāreju paplašināt, lai tā
kalpotu ne tikai kā koridors
no kopmītnēm uz skolu, bet
1. stāvā varētu izbūvēt divas
jaunas laboratorijas viesnīcu
pakalpojumu specialitātes
audzēkņiem un 2. stāvā – četras mācību klases vispārējo priekšmetu apguvei,»
stāsta Jelgavas tehnikuma projektu vadītājs Normunds Osīts. Rūpējoties par vides
pieejamību, pie ieejas durvīm tehnikuma teritorijā tiks izbūvēti septiņi pandusi, kas
nodrošinās iespēju skolā iekļūt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. SIA «Arčers» būvdarbu vadītājs Aldis Dambis stāsta, ka, jaucot nost pāreju, zem zemes atrasti veca
skursteņa pamati, kuru likvidēšanai bija nepieciešams speciāls skaldāmais āmurs,
kas strādāja veselu diennakti.

Ceturtdiena, 2014. gada 26. jūnijs

Pretinieki – 5. stiprākā
Krievijas komanda

Luksemburgā notika Eiropas kausa volejbolā izloze, kurā noskaidrots: VK «Biolars/
Jelgava» Eiropas CEV Izaicinājuma kausa
1. kārtā tiksies ar Krievijas komandu «Guberniya Nizhniy-Novgorod». Latvijas Volejbola federācija informē, ka nākamajā kārtā
tiks tā komanda, kas uzvarēs divu spēļu
summā. Zināms, ka pirmo spēli «Biolars/
Jelgava» aizvadīs izbraukumā no 4. līdz 6.
novembrim, bet atbildes spēli Jelgavā – no
18. līdz 20. novembrim. Šī pāra uzvarētāji
2. kārtā tiksies ar Bulgārijas «CVC Gabrovo»
un Turcijas «Arkas Izmir» dueļa zaudētāju.
Komanda «Guberniya Nizhniy-Novgorod»
aizvadītajā sezonā izcīnīja 5. vietu Krievijas
čempionātā, savukārt «Biolars/Jelgava» ir
Latvijas vicečempioni.

«Ghetto» futbola
otrais posms

26. jūnijā pulksten 16 pie Jelgavas 6. vidusskolas tiks aizvadīts «Ghetto Football» turnīra otrais posms jauniešiem vecumā līdz 25
gadiem. Kopumā turnīrā šovasar paredzēts
aizvadīt sešus posmus un dalībniekiem
būs iespēja startēt trīs vecuma grupās.
Pirmajā grupā startēs 2000. gadā dzimušie
un jaunāki, otrajā grupā – 1998. un 1999.
gadā dzimušie, bet vecākajā grupā – no
1989. līdz 1997. gadam dzimušie. Pirmajā
posmā vecākajā dalībnieku grupā uzvarēja
komanda «RAF», bet grupā līdz 16 gadu
vecumam triumfēja komanda «Ožuha». Pasākumu organizē sporta klubs «Pērkons SK»
sadarbībā ar Jelgavas Sporta servisa centru,
Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldi un
biedrību «Streetbasket».
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sports
Startēs Lūša kausa izcīņa
šķēpmešanā

26. jūnijā no pulksten 17 Zemgales Olimpiskā centra stadionā norisināsies Jāņa
Lūša kausa izcīņas elites grupas sacensības šķēpmešanā. Pulksten 17.30 startēs
sievietes, bet 18.30 – vīrieši. Sacensībās
piedalīsies tādi pazīstami Latvijas šķēpmetēji kā Ainārs Kovals, Vadims Vasiļevskis,
Zigismunds Sirmais, Madara Palameika un
Sinta Ozoliņa-Kovala, kā arī šķēpmetēji no
Baltkrievijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas,
Ukrainas un Uzbekistānas. Savukārt jau
no pulksten 11 sacentīsies jaunieši piecās
vecuma grupās. Šī būs jau otrā reize,
kad J.Lūša kausa izcīņa norisinās Jelgavā.
Pērn sacensībās kopumā piedalījās vairāk
nekā 200 sportistu. Elites grupā uzvarēja
S.Ozoliņa-Kovala un Rolands Štrobinders.

FK «Jelgava» dublieri iesit
deviņus vārtus

Aizvadītajā nedēļā futbola kluba «Jelgava»
dublieri savā čempionātā aizvadīja divas
spēles. Pirmā no tām – 19. jūnijā izbraukumā Kauguros – izdevās ļoti rezultatīva:
ar 9:4 tika pārspēti FC «Jūrmala» dublieri.
Vārtus jelgavnieku labā šajā spēlē guva
Artis Jaudzems (2), Ričards Girgensons
(2), Pāvels Hohlovs (2), Kristaps Soloveiko,
Aldis Trukšāns un Artis Staļģis. Savukārt
22. jūnijā mūsējie ZOC stadionā uzņēma
«Daugava Rīga» komandas dublierus. Lai
gan jelgavniekiem šajā spēlē bija pārsvars,
uzvarēt neizdevās un nācās samierināties
ar bezvārtu neizšķirtu 0:0. Nākamā spēle
dublieriem – 7. jūlijā, kad ZOC laukumā
pulksten 16 tiks uzņemti Jūrmalas «Spartaka» dublieri.

FK «Jelgava» spēlēs pret
titulēto norvēģu «Rosenborg»
 Krišs Upenieks

Līgodienā Šveices pilsētā Nionā norisinājās 2014./2015.
gada UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra pirmās un
otrās kārtas izloze. Futbola
klubs «Jelgava» Eirokausos
startēs ar spēli pret spēcīgo Norvēģijas komandu no
Trondheimas «Rosenborg».
3. jūlijā mūsējiem paredzēta
spēle viesos, bet nedēļu vēlāk
komandas tiksies atbildes
spēlē Zemgales Olimpiskā
centra stadionā.
Latviju UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā pret zviedru «Malmo» šogad
pārstāvēs Ventspils futbola komanda,
bet Eiropas līgas turnīrā startēs Rīgas
un Daugavpils «Daugavas», kā arī šī
gada Latvijas kausa ieguvējs FK «Jelgava». Debija mūsējiem uz Eiropas
līgas skatuves bija 2010. gadā, kad arī
triumfējām kausa izcīņā, bet kvalifikāciju mūsējie sāka uzreiz ar otro kārtu, kur
divu spēļu summā (0:1 un 2:1) piekāpās
spēcīgajiem norvēģiem «Molde».
Jāatzīst, ka izloze jelgavniekiem bijusi
diezgan skarba, jo no savas 5. grupas pretī varēja dabūt titulēto Norvēģijas klubu
«Rosenborg», kas savas valsts čempio-

nātā uzvarējis 22 reizes, «Differdange»
no Luksemburgas, «Brommapojkarn»
(Zviedrija), «Linfield» (Ziemeļīrija),
īru «Derry City», kā arī igauņu «Nomme
Kalju». Pašlaik Norvēģijas čempionātā
mūsu 1. kārtas pretinieks ieņem ceturto vietu, bet līdere ir «Molde», kas
«Rosenborg» apsteidz par deviņiem
punktiem. Pērn «Rosenborg» čempionātu noslēdza otrajā pozīcijā, bet
Norvēģijas kausa izcīņas finālā ar 2:4
piekāpās «Moldes» futbolistiem.
FK «Jelgava» galvenais treneris Vitālijs Astafjevs uzreiz pēc izlozes neslēpa,
ka pretinieki, protams, būs favorīti:
«Spēcīgs pretinieks. Būs interesanti ar
viņiem cīnīties. Zinām norvēģu futbolu
– tas ir taktisks, daudz cīņu. Viņi māk
spēlēt gan pa gaisu, gan bumbu pieliekot pie zemes. Ilgi viņi bija čempioni
Norvēģijā, tad notika pārmaiņas, bet
tagad atkal atgriežas elitē. Protams,
ka viņi būs favorīti šajā cīņā, taču
mēs pavisam noteikti nebaidāmies no
pretinieka.»
Mūsu komandas galvenais treneris
pozitīvi vērtē to, ka pirmā spēle 3. jūlijā
notiks pie pretiniekiem, bet atbildes
mačs 10. datumā – Jelgavā: «Domāju, ir
labi pirmo spēli aizvadīt viesos. Mums
ir iespēja panākt to, lai Jelgavā varam
izšķirt cīņas likteni. Ļoti svarīgi labi nospēlēt izbraukumā, pēc iespējas līdzīgāk,

«Man patīk pārvarēt grūtības, un četri kilometri ir
pietiekami liela distance,»
saka Dmitrijs Žigunovs, kurš
kopā ar vēl dažiem domubiedriem pirms Jāņiem,
21. jūnijā, bija apņēmības
pilns veikt četru kilometru
izturības peldējumu pa Liel
upi no Jelgavas Jahtkluba
līdz Pilssalas galam. Tiesa,
līdz galam Dmitrijs netika
– divi kilometri pietrūka –,
taču trīs «roņi» veica visu
distanci.
Peldējuma mērķis nebija sacensties
citam ar citu, bet gan pašiem ar sevi,
pārbaudot, vai pietiks spēka un izturības nopeldēt distanci, kas ir garāka par
tām, kas tiek peldētas sacensībās. Kaut
arī sākotnēji tika lēsts, ka izturības
peldējumā piedalīsies 10 – 15 dalībnieki, savus spēkus pārbaudīja vien seši,
galvenokārt ziemas peldētāju kluba
«Jelgavas roņi» pārstāvji. Taču šajā
reizē jelgavniekiem pievienojās arī Agris Vītoliņš no Saldus ziemas peldētāju
kluba «Akva vitamīns». Viņš bilst, ka
Latvijā atklātie ūdens peldējumi nav
izplatīti, tāpēc cenšas iesaistīties visās
aktivitātēs, kas popularizē peldēšanu
– gan ziemā, gan vasarā.

21. jūnijā laikapstākļi peldēšanai nebija īsti pateicīgi – brīžiem lija un pūta
auksts vējš –, taču tas peldētājiem bija
papildu izaicinājums, turklāt ūdenī
šajā dienā bija siltāks nekā laukā – termometrs laukā rādīja vien 13 grādus,
taču ūdenī – 16 grādus pēc Celsija.
Četri vīri pirms starta bija apņēmības pilni veikt visus četrus kilometrus,
taču tas pa spēkam bija vien trijiem
– Aleksandram Jakovļevam no «Jelgavas roņiem», A.Vītoliņam no Saldus
un Agrim Samcovam, kurš peldējumā
piedalījās individuāli.
Izturības
peldējuma
dalībnieki
spriež, ka
galvenais
jau ir satikties ar līdzīgi
domājošiem
un atbalstīt
šādas aktivitātes. To
apliecina arī Nataia Petušoka, kura
ar ziemas peldēšanu aizraujas jau gadus septiņus, stāstot, ka garo distanci
nekad nav peldējusi un arī šajā reizē
kādu gabaliņu plāno papeldēt tikai
sava prieka pēc. Viņa nopeldēja trīs
etapus pa desmit minūtēm. «Galvenais jau nav uzvarēt, bet piedalīties!»
tā viņa. Nataia šajā «roņu» aktivitātē
piedalījās kopā ar vīru A.Jakovļevu un

Sporta pasākumi
 26. jūnijā pulksten 11 – olimpiskā
čempiona Jāņa Lūša kausa izcīņas
sacensības šķēpa mešanā (ZOC).
 26. jūnijā pulksten 16 – «Ghetto
Football» sacensību 2. posms (Jelgavas 6. vidusskolā).
 27. jūnijā pulksten 13 – Latvijas
Jaunatnes futbola čempionāta spēle
U-14 grupā: JFA «Jelgava» – «Jūrmalas
FC» (ZOC).
 28. jūnijā pulksten 10 – skriešanas
koptreniņš (Jelgavas Sporta hallē).
 28. jūnijā pulksten 10 – «ProKart»
kartinga kausa izcīņas 4. posms (Hercoga Jēkaba laukumā). Treniņi – 27.
jūnijā pulksten 18.
 30. jūnijā pulksten 18 – futbols: FK
«Jelgava 2» – FK «Liepāja 2» (ZOC).

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

SIA «Spectre Latvia» ir daļa no
starptautiska dāņu uzņēmuma AS
«Spectre», kas specializējas aktīvās atpūtas un sporta apģērbu
ražošanā.

Uzņēmums aicina pieteikties šuvējas(-us)
darbam Kalnciemā.
Uzņēmums nodrošina:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas (nodokļu nomaksa, apmaksāts
atvaļinājums u.c.);
• apmaksātu ikdienas transportu no Jelgavas uz Kalnciemu un atpakaļ;
• daļēji apmaksātas pusdienas;
• labiekārtotu darba vidi, mūsdienīgu darba aprīkojumu;
• medicīnas izdevumu apmaksu;
• kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
• draudzīgu kolektīvu.
Prasības:
• precizitāte un augsta atbildības izjūta;
• pieredze šūšanā.
Sīkāka informācija – pa tālruni 26382329
vai e-pastu kristine.elste@spectre.lv.

Meklē darbu
Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.

FK «Jelgava» Eiropas līgas kvalifikācijas 1. kārtā cīnīsies ar titulēto «Rosenborg» Pārdod
no Norvēģijas pilsētas Trondheimas. Komandas treneris Vitālijs Astafjevs
uzsver, ka pretinieks neapšaubāmi būs favorīts, tomēr, ja izdosies veiksmīgi Granti mūrēšanai ar piegādi.
T.26733853, 29669007
aizvadīt pirmo spēli izbraukumā 3. jūlijā, tad mājas spēlē 10. jūlijā būs laba
iespēja pacīnīties par uzvaru divu spēļu summā.
Foto: Ivars Veiliņš Labu melnzemi un smiltis.
lai paliek iespējas spēlē savā laukumā.»
Komanda nopietni pievērsīsies Norvēģijas kluba izpētei. Treneris stāsta,
ka jau tagad ir sākusies gatavošanās,
tiks skatīti pretinieku komandas videoieraksti. Drīzumā būs arī sastāva

papildinājums. Lai labāk sagatavotos
Eiropas līgas spēlēm, maču pret Liepāju
jelgavnieki aizvadīs 29. jūnijā izbraukumā pulksten 17, nevis 30. jūnijā
Zemgales Olimpiskā centra stadionā,
kā tas bija plānots iepriekš.

Līdz Pilssalas galam tiek trīs «roņi»
 Sintija Čepanone
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T.26733853, 29669007

Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Bērza kantainās briketes ar piegādi,
130 EUR/t. T.27029553
Šāļus, malku, zāģmateriālus,
bērza skaidu briketes. T.26488881
Smiltis, šķembas, melnzemi, granti. T.26782868

Pērk
Steidzami un dārgi – apaļas un ovālas,
necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336
Sudraba un zelta monētas,
armijas nozīmes. T.28850080
Dzintara rotas. T.22062049
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā.
T.29884983
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā
uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.

Dažādi
Celtniecība un remonts. Tālr.20017992
Pļauju zāli, mauriņus. T.26395804
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.

Četru kilometru izturības peldējumā pa Lielupi no
Jelgavas Jahtkluba līdz Pilssalas galam kopumā
piedalījās seši peldētāji, taču distanci pievārēja vien
trīs – Aleksandrs Jakovļevs no «Jelgavas roņiem»,
Agris Vītoliņš no Saldus ziemas peldētāju kluba «Akva vitamīns», kā arī individuālais dalībnieks Agris Samcovs. Dalībnieki gan uzsver, ka peldējuma mērķis
bija pārliecināties par savu varēšanu, nevis uzvarēt.
Foto: Ivars Veiliņš
desmitgadīgo dēlu Aleksandru junioru,
kas bija jaunākais izturības peldējuma
dalībnieks. «Lielākais gabals, ko līdz
šim esmu nopeldējis, ir viens kilometrs
un 530 metri. Peldēju Lielupē kopā ar
tēti,» saka Aleksandrs juniors, kurš
šajā reizē vēsajā ūdenī nopeldēja gan-

drīz puskilometru.
A.Jakovļevs piebilst, ka šis bija
otrais gads, kad Lielupē organizēts
izturības peldējums – arī pērn četru
kilometru distanci nopeldēja trīs dalībnieki – A.Jakovļevs, D.Žigunovs un
Valērijs Kisļakovskis.

Pļauju zāli. T.25994203.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
VELGA JURKONE (1944. g.)
GENOVEVA BURKUS (1930. g.)
KONSTANTĪNS ČAIKINS (1943. g.)
GAĻINA VOLODJKO (1933. g.)
ALINA SURMAČA (1936. g.)
ASTRA GRĪNBERGA (1929. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 30. jūnijs
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 4.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1839.sērija.
9.35 «Mēness un ezers». Itālijas drāma. 2006.g.
11.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Kinotēka».*
12.05 «Vertikāle».*
12.35 «Eksotiskās salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
13.35 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.50 «Pavisam īsta mīlestība». Ģimenes filma. (ar subt.).
15.25 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.40 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1839.sērija.
16.40 «Jakari». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».* Ģ.Ķesteris.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 6.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNUMS! «Izsauciet vecmāti! 3». Seriāls. 1.sērija.
22.10 «Saldā indes garša». 1.sērija. LTV videofilma.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
0.05 «Atentāts. Sarajeva, 1914». Vēsturiska drāma. (ar subt.).
1.55 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 9.sērija.
6.35 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma. (ar subt.).
7.30 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
7.40 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.00 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* 1/8 finālspēle.
13.20 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».*
13.50 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
16.20 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.10 «Spots».*
18.10 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». 1/8 finālspēle.
21.15 «Sporta studija».
22.00 ««1000 jūdzes» Ķīnā». 10.sērija.
22.30 «Vai Rīga jau gatava?»
22.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». 1/8 finālspēle.
1.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «R.Pilčere. Septembris». Drāma. 1996.g. 1.sērija.
11.35 «Galileo 2».
11.55 «Runā Rīga! 2».
12.30 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 148.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 JAUNUMS! «Mīlestība nekad nebeidzas». Seriāls. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Seriāls. 2013.g. 2.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 149.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 JAUNUMS! «Galileo 3». Misija – vilciens pret «Ferrari».
21.10 «Jāņa Petera un komponista Raimonda Paula dziesmu
koncerts «Sanāciet, sadziediet…»».
23.10 «Latvijas faili. Manai Dzimtenei». Dokumentāla filma.
0.05 «Sirds aicinājums». Vācijas melodrāma. 2009.g.
1.50 «900 sekundes».
3.20 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
4.05 «Galileo 2».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 147.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 20. un 21.sērija.
6.40 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.10 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.55 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
8.50 «Rēgu bruņinieks 2. Atriebes gars». Spraiga sižeta fantastikas filma.
10.50 «Māmiņu klubs».
11.25 «Rīta pikniks».
11.55 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 22. un 23.sērija.
13.00 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.35 JAUNUMS! «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
14.00 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 626. un 627.sērija.
15.10 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 41.sērija.
16.10 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
16.50 «Voroņini 3». Krievijas seriāls (ar subtitriem). 1. un 2.sērija.
17.55 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
21.00 JAUNUMS! «Bīstamā paradīze». Seriāls. 1.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris 4». ASV seriāls. 5.sērija.
23.55 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
0.50 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.45 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 41.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 147.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 1. jūlijs
LTV1
5.00 «Etnosi. Tolerance.LV».*
5.30 «Kinotēka».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1840.sērija.
9.35 «Izsauciet vecmāti! 3». Seriāls. 2014.g. 1.sērija.

10.25 «Dzimis Eiropā».*
10.55 «Austrijas Republikas prezidenta Hainca Fišera oficiālā
valstsvizīte Latvijā». Oficiālā sagaidīšanas ceremonija pie
Melngalvju nama.
11.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Tracis ap trīnīšiem». Vācijas komēdija. 2010.g. (ar subt.).
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Rīga – Novosibirska – Latvija».*
14.30 «Ielas garumā».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1840.sērija.
16.15 «Jakari». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».* Aktrise K.Nevarauska.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 7.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Pasaules vēsture». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
22.15 «Radām novadam». Biznesa projektu konkurss.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Aktrise Ragārēs». LTV iestudējums. 1.–3.sērija.
1.35 «100 g kultūras. Personība».* Aktrise K.Nevarauska.

LTV7
5.00 «Sporta studija».
5.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» Zelta krastā». 10.sērija.
6.35 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
7.05 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā».*
7.40 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* 1/8 finālspēle.
13.20 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
13.50 «SeMS. Laboratorija».*
14.25 «Džosera piramīdas noslēpumi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
15.25 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 1.sērija.
16.20 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.15 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls. 2013.g. 1.sērija.
18.10 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». 1/8 finālspēle.
21.00 «Spots».*
22.00 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
22.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». 1/8 finālspēle.
1.05 ««Ghetto Games»».*
1.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Negaidīts pavērsiens». Vācijas melodrāma. 2004.g.
11.55 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 2011.g. 5.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 149.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Seriāls. 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Seriāls. 4.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 150.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Galileo 3».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Sieviešu pasaule». Romantiska drāma.
23.10 JAUNUMS! «Nikita 3». ASV seriāls. 1.sērija.
0.10 «Zēnus pie malas». ASV un Francijas komiska drāma.
2.15 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
3.00 «900 sekundes».
4.30 «Galileo 2».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 148.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 22. un 23.sērija.
6.35 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
8.50 «Lizija Magvaira». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
10.50 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
11.50 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 24. un 25.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 628. un 629.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 42.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Krievijas seriāls (ar subtitriem). 3. un 4.sērija.
17.50 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
21.00 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
22.10 «Kurjers». ASV seriāls. 6.sērija.
23.15 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 18.sērija.
0.10 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
1.10 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 15.sērija.
1.35 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 42.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 148.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Trešdiena, 2. jūlijs
LTV1
5.00 «Etnosi. Tolerance.LV».*
5.30 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 1.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1841.sērija.
9.30 «Radām novadam».*
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 7.sērija.
11.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Vienas vasaras zieds». 1.sērija. LTV iestudējums.
12.20 «Es – savai zemītei».*
12.50 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.10 «Vai Rīga jau gatava?»*
13.30 «Pasaules vēsture». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
14.30 «Mans zaļais dārzs».*
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1841.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.

tv programma
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».* Grupa «Instrumenti».
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 8.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tēvs Brauns 2». Lielbritānijas detektīvseriāls. 2.sērija.
22.10 «Fotogrāfija ar sievieti un mežakuili».
Rīgas kinostudijas detektīvfilma. 1987.g.
23.55 «Nakts ziņas». 0.04 Sporta ziņas. 0.06 Laika ziņas.
0.10 «Zebra».
0.25 «Kinotēka».*
0.55 «Tracis ap trīnīšiem». Vācijas komēdija. 2010.g. (ar subt.).

LTV7
5.00 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
5.45 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 1.sērija.
6.35 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
7.05 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā».*
7.40 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.00 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* 1/8 finālspēle.
13.20 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.50 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 1.sērija.
14.45 «SeMS. Laboratorija».*
15.20 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 2.sērija.
16.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.05 «Džosera piramīdas noslēpumi». Dok.filma. 2.sērija.
18.05 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 2.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 TV PIRMIZRĀDE. «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dok.filma. 1.sērija.
20.05 «Globalizācija 3000. «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 1.sērija.
21.25 «Ekstrēmie izaicinājumi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
22.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 11.sērija.
23.35 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 1. un 2.sērija.
1.20 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 1.sērija.

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Sieviešu pasaule». Vācijas romantiska drāma. 2011.g.
11.55 «Viesnīca «Grand Hotel»». Spānijas seriāls. 2011.g. 6.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 150.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 6.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 151.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Galileo 3».
21.10 «Policists no pagātnes 2». Vācijas seriāls. 2010.g. 17.sērija.
22.10 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
23.10 «Varenā sirds». ASV un Lielbritānijas biogrāfiska drāma.
1.20 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
2.15 «Galileo 2».
2.40 «900 sekundes».
4.10 «Šodien novados».
4.20 «Zīlniece». (ar subt.).
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 149.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 24. un 25.sērija.
6.35 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
8.50 «Bāgātību salas bērni: Bagātību salas kauja». Animācijas filma.
10.50 «Kobra 18». Vācijas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
11.50 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 26. un 27.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 630. un 631.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 43.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 17.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Krievijas seriāls (ar subtitriem). 5. un 6.sērija.
17.50 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 17.sērija.
21.00 «Virtuve». Krievijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos 2». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
23.15 «Citplanētiešu iebrukums». ASV un Kanādas seriāls. 5.sērija.
0.10 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 17.sērija.
0.40 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 43.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 149.sērija.
3.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 17.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 3. jūlijs
LTV1
5.00 «Etnosi. Tolerance.LV».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 2.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1842.sērija.
9.35 «Tēvs Brauns 2». Detektīvseriāls. 2.sērija.
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 8.sērija.
11.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Savējie».* Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.15 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Simfoniskās mūzikas koncerts.
15.00 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1842.sērija.
16.15 «Muks». Animācijas seriāls.
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Sveika, Robij!» Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «100 g kultūras. Personība».* Rakstniece Dace Rukšāne.
19.35 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 9.sērija.

Ceturtdiena, 2014. gada 26. jūnijs
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subtitriem). 7.sērija.
22.15 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 7.sērija.
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 TV PIRMIZRĀDE. «Tango». Ksenijas Sidorovas koncerts LNO.
1.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
1.20 «100 g kultūras. Personība».* Rakstniece Dace Rukšāne.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 2.sērija.
6.35 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
7.05 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā».*
7.40 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.00 «TV mozaīka. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Anglija – Itālija.
11.25 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Brazīlija – Meksika.
13.20 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
13.50 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 2.sērija.
14.45 «SeMS. Laboratorija».*
15.20 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 3.sērija.
16.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.05 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.05 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 3.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.35 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.05 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
20.35 «Kāpēc mēs pērkam?» Dokumentāla filma.
21.40 «Ātruma cilts».
22.10 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.40 «Motociklisti».
23.10 «Zinātniskās fantastikas pravieši». Dok.filma. 1.sērija.
0.00 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 3. un 4.sērija.
1.45 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 2.sērija.

LNT

1.25 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
1.55 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 4. un 5.sērija.
3.30 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 3.sērija.
6.35 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
7.05 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
7.20 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.40 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.00 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.00 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
9.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Spānija – Čīle.
11.25 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* Urugvaja – Anglija.
13.20 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.50 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 3.sērija.
14.45 «SeMS. Laboratorija».*
15.20 «Mežonīgās sirdis 7». Seriāls. 4.sērija.
16.15 «Rīga 2014. Portrets. Lisenko».*
16.20 «Rīga 2014. Portrets. D.Sīmanis».*
16.25 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.15 «Bezvēsts pazudušie». Seriāls (ar subt.). 2013.g. 4.sērija.
18.10 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». 1/4 finālspēle.
21.05 «Anekdošu šovs 2». Izklaidējošs raidījums.
21.45 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 18.sērija.
22.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». 1/4 finālspēle.
1.05 «Ekstrēmie izaicinājumi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.55 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
2.25 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
2.55 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
3.50 ««SeMS» piedāvā... Mika».*
4.10 «Pekina 2008. Latvijas stāsts».

LNT

5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Zem baltajām burām». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 151.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 8.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 152.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Galileo 3».
21.15 «Dzīves krustcelēs». 4.sērija.
22.15 «Šķiršanās amerikāņu stilā». ASV romantiska komēdija.
0.25 «Negaidīts pavērsiens». Vācijas melodrāma. 2004.g.
2.15 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
3.00 «900 sekundes».
4.30 «Galileo 2».

5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Zīlniece». (ar subt.).
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Basketbols TV».
9.40 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Šķiršanās amerikāņu stilā». ASV romantiska komēdija.
12.05 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī». Dok.seriāls. 23.sērija.
12.35 «Karamba!» Humora raidījums.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 152.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Runāsim atklāti!» Latvijas sarunu šovs.
15.40 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 9.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 10.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 153.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Galileo 3».
21.10 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 «Blēži». Francijas kriminālkomēdija. 2008.g.
1.10 «Zem baltajām burām». Vācijas melodrāma. 2005.g.
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Zīlniece». (ar subt.).
4.45 «Šodien novados».

TV3

TV3

5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 150.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 26. un 27.sērija.
6.35 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
8.50 «Bāgātību salas bērni 2: Bagātību salas briesmonis».
Jaunzēlandes animācijas filma. 2006.g.
10.35 «Virtuve». Krievijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
11.50 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 28. un 29.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 632. un 633.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 44.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 18.sērija.
16.40 «Voroņini 3». Krievijas seriāls (ar subtitriem). 7. un 8.sērija.
17.50 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 18.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Pārkers». ASV spraiga sižeta filma.
0.20 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 19.sērija.
0.55 «Radu būšana 3». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
1.50 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 44.sērija.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 150.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 18.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 151.sērija.
5.40 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 28. un 29.sērija.
6.35 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.00 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
7.25 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 21. un 22.sērija.
8.50 «Bāgātību salas bērni 3: Bagātību salas noslēpums». Anim.filma.
10.50 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
11.50 «Laimīgi kopā 5». Seriāls (ar subtitriem). 30. un 31.sērija.
12.55 «Smurfi». Animācijas seriāls.
13.20 «Spēka reindžeri samuraji». Animācijas seriāls.
13.55 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 634. un 635.sērija.
15.05 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 45.sērija.
16.05 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 19.sērija.
16.40 «Bens un Keita». ASV komēdijseriāls. 2012.g. 7.sērija.
17.10 «Voroņini 3». Seriāls (ar subtitriem). 9. un 10.sērija.
18.20 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 5.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 19.sērija.
21.00 «Izdzīvošanas skola». ASV komēdija. 2008.g.
23.05 «Mazbudžeta aģents». ASV un Kanādas komēdija. 2006.g.
0.50 «Simpsoni 24». Animācijas seriāls. 21. un 22.sērija.
1.40 «Alkas pēc laimes». Vācijas seriāls. 2013.g. 45.sērija.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 151.sērija.
3.15 «Viņas melo labāk 2». Latvijas seriāls. 2014.g. 19.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Piektdiena, 4. jūlijs
LTV1
5.00 «Etnosi. Tolerance.LV».*
5.30 «Vertikāle».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 3.sērija.
7.00 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 1.sērija.
9.30 «Dzintara puse».*
10.30 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 9.sērija.
11.20 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Mūsu Čārlijs 11». Seriāls. 4. un 5.sērija.
13.15 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Latvijas Televīzijas mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss
«Balss pavēlnieks»».*
15.15 «Vai Rīga jau gatava?»*
15.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.05 ««Top-Shop» piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
16.40 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
17.10 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Rīga 2014. Koncerta «Žanis un Johanna»
pirmatskaņojums».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Kultūras dīvāns».
21.30 «Inspektors Lūiss 7». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subtitriem). 7.sērija.
0.25 ««Daudz laimes» piedāvā... Dārza dziesmas».*

Sestdiena, 5. jūlijs
LTV1
5.02 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
7.00 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Zoodārzu mazuļi». Dokumentāla filma. 9.sērija.
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Pinokio». Filma bērniem. 1.sērija (ar subt.).
12.10 «Radīti mūzikai».*
13.55 «Skārleta». Vēsturiska melodrāma. 1.sērija (ar subt.).
15.35 ««Amber Songs». Kora «Kamēr...» koncerts».*
17.05 «Liels, lielāks, lielākais 3». Dokumentāla filma. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.30 TV PIRMIZRĀDE. «Ar savu tautas dziesmu. Dzejnieks Jānis
Peters». LTV filma.
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 TIEŠRAIDE. «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī.
«Latvijas šlāgeraptaujas» noslēgums».
0.15 «Inspektors Lūiss 7». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.55 «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas seriāls. 7.sērija.
2.40 «Starptautiskais izpildītāju konkurss «Sopota 2012»».
4.30 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
4.40 «LTV portretu izlase». Dzejnieks un mūziķis Imants Daksis.

Ceturtdiena, 2014. gada 26. jūnijs

LTV7
5.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.20 «Gribas drusku pablēņoties. Koncerts». Studija «Dauka».
7.20 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt.).
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas. Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.»
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā».* 1/4 finālspēle.
14.20 «Sporta studija».
15.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
15.35 «Ātruma cilts».*
16.05 «Kāpēc mēs pērkam?» Dokumentāla filma.
17.05 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.50 «Ekstrēmie izaicinājumi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». 1/4 finālspēle.
21.05 «Motociklisti».*
21.35 ««Ghetto Games»».*
22.10 ««1000 jūdzes» Ķīnā». 10.sērija.
22.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa futbolā». 1/4 finālspēle.
1.05 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
1.35 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 3.sērija.
2.05 «LTV7 piedāvā... «SeMS» svin 7!»*
3.45 «Ātruma cilts».*
4.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».
4.45 «Makšķerē kopā ar Olti!»*

LNT
5.00 «Ģimenes drāmas». Realitātes šovs (ar subt.).
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 20.sērija.
7.05 «Galileo 3».
7.35 «Jauniņā». ASV komēdijseriāls. 2011.g. 22.–24.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Dzīves krustcelēs». 4.sērija.
12.00 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 13.sērija.
13.00 «Netīšām precējusies».
ASV romantiska komēdija. 2012.g.
14.50 «Glābiet mūsu ģimeni!» Realitātes šovs (ar subt.).
16.40 «Policists no pagātnes 2».
Vācijas seriāls. 2010.g. 17.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «R.Pilčere. Septembris». Drāma. 1996.g. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 2».

«Vārds uzņēmējiem»
«Labumtirgus» – 28. jūnijā Blaumaņa ielā 1

28. jūnijā notiks Pētera dienai veltīts «Labumtirgus». Pasākuma
laikā sadarbībā ar labdarības fondu Ziedot.lv notiks ziedojumu
vākšanas akcija «Mazajām sirsniņām Zemgalē 2014».
Laipni gaidīti visi, kuri grib tirgoties vai pirkt! Pēteri varēs tirgoties
bez maksas. Pasākuma norises laiks un vieta: 28. jūnijā
no pulksten 9 līdz 15 Jelgavā, Blaumaņa ielā 1.
Rezervēt tirgošanās vietu var pa tālruni 20371014.
Papildinformācija – mājas lapā www.labumtirgus.lv.

21.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 7.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.50 «Netīšām precējusies». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
2.25 «LNT brokastis».
3.55 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 20.sērija.
4.35 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 152.sērija.
5.40 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
6.45 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.10 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.00 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «Zentas brīvdienas». Komēdijseriāls. 5.sērija.
11.10 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.10 «Mīlestība savvaļā». ASV realitātes šovs. 2011.g. 1.sērija.
14.10 «Izdzīvošanas skola». ASV komēdija. 2008.g.
16.10 «Doktors Dūlitls». ASV komēdija. 1998.g
18.00 «Saimnieks meklē sievu 2». Realitātes šovs. 2013.g. 5.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Vidusskolas mūzikls». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
21.40 «500 vasaras dienu». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
23.45 «Koru kari 3». Muzikāls šovs.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 152.sērija.
3.35 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
4.20 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 6. jūlijs
LTV1
5.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
7.00 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.35 «Muks». Animācijas seriāls.
8.00 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30  «Jakari». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. «Nacionālās ģeogrāfijas» pasaule».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Eksotiskās salas». Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.

Aicina darbā
JURISTU(-I)/IEPIRKUMU SPECIĀLISTU(-I).
Darba apraksts:
• sagatavot un pārbaudīt iepirkuma dokumentāciju;
• piedalīties iepirkumu procedūrās;
• kontrolēt līgumu izpildi;
• sūdzību par iepirkuma procedūras laikā pieļautajiem
pārkāpumiem sagatavošana u.c.
Prasības kandidātiem:
• augstākā izglītība;
• vēlama praktiskā pieredze darbā ar iepirkumu
procedūrām;
• zināšanas par iepirkumu procedūru regulējošajiem
dokumentiem un izpratne par sagādes procesiem;
• ļoti labas latviešu, krievu un, vēlams, angļu valodas
zināšanas;
• izcilas komunikācijas un pārliecināšanas prasmes;
• labas analītiskās spējas.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi «Jurists/iepirkumu
speciālists» sūtīt pa e-pastu personals@komunalie.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti
nākamajai atlases kārtai.

BSA Jelgavas filiālē

uzsākta uzņemšana 2014./2015. m.g.
2. LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS
Studiju forma – dienas un vakara
Studiju valoda – bilingvāli (latviešu un krievu valodā)

TIESĪBU ZINĀTNE

Iegūstamā kvalifikācija – juriskonsults

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Iegūstamā kvalifikācija – uzņēmējdarbības vadītājs

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS
(Public Relations)

Iegūstamais grāds – profesionālais bakalaurs
tirgzinībās un mārketingā

TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS VADĪBA

Iegūstamā kvalifikācija – profesionālais bakalaurs
tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbībā
MŪSU KONTAKTI:
Skolas iela 4b, Ozolnieku novads, LV-3018;
tālrunis: +371 63050533, +371 63046029;
www.jelgava.bsa.edu.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Geto stāsti. Rīga». Dokumentāla filma.
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.15 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 1.sērija.
16.30  TV PIRMIZRĀDE. «Īsta pīļmetrāžas filma».
Dokumentāla filma (ar subt.).
17.30 «Dzimis Eiropā».
18.00 «Dienas ziņas» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)» (ar subt.).
18.50 «Svešinieka vēstule» (ar subt.). Vācijas melodrāma.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Tiekamies koncertā «Dzimuši Rīgā»!»
Tiešraide no Latvijas Nacionālās operas skvēra.
22.00 «Dzimuši Rīgā. Latvijas klasiskās mūzikas zvaigžņu koncerts». TIEŠRAIDE no Latvijas Nacionālās operas skvēra.
0.10 «Liels, lielāks, lielākais 3».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
1.00 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Atklāšana.*
2.10 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Latvijas studentu koncerts.*
3.10 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Lietuvas studentu koncerts.*
4.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Mikrofona» dziesmas».*
7.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». 1/4 finālspēle.*
14.20 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 18.sērija.
15.10 «Bilija Konolija 66.ceļš». Dokumentāla filma. 1.sērija.
16.05 «Anekdošu šovs 2».*
16.35 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.
17.25 «Dāvā man laimi!» (ar subt.). Vācijas romantiska komēdija.
19.05 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
19.35 «Patriarhs». Vācijas drāma. 2005.g. 1.sērija.

SIA «KULK» piedāvā kvalitatīvus ceļu būves, bruģēšanas, būvuzraudzības, inženierkomunikāciju izbūves, kā arī transporta pakalpojumus. Veicam teritoriju labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus.

Aicinām darbā
CEĻU BŪVES NOZARES MEISTARU(-I).
Prasības:
• iepriekšējā darba pieredze būvobjektu vadīšanā;
• derīgs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā;
• iemaņas tāmēšanas darbos;
• ļoti labas latviešu valodas zināšanas;
• labas datorprasmes;
• lojalitāte, godīgums, precizitāte un augsta atbildības izjūta;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Uzņēmums piedāvā:
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• profesionālās apmācības un izaugsmes iespējas;
• pilnu darba slodzi;
• darba vietu Jelgavā.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi «Ceļu būves nozares
meistars» sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti
nākamajai atlases kārtai.

21.20 «Tu satiksi slaidu, nepazīstamu tumšmati» (ar subt.).
ASV un Spānijas romantiska komēdija. 2010.g.
23.10 «Pasaules stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls» (ar subt.).
23.40 «Skārleta» (ar subt.). ASV, Francijas, Vācijas un Itālijas
vēsturiska melodrāma. 2013.g. 1.sērija.
1.25 ««1000 jūdzes» pa ledāja pēdām». 4.sērija.
1.55 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana».
Dokumentāla filma.
2.15 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma (ar subt.).
3.15 «Kapelas «Bumerangs» 20 gadu jubilejas koncerts».
1. un 2.daļa.*
5.00 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
5.15 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Dienas apskats.

LNT
5.00 «Karamba!»
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 21.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Jauniņā 2». ASV komēdijseriāls. 1.–3.sērija.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Superbingo».
11.00 JAUNA SEZONA. «Ražots Eiropā 3».
11.30 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2».
Austrālijas seriāls. 7.sērija.
12.40 «Vampīra dienasgrāmatas 2». ASV seriāls. 14.sērija.
13.45 «Iepazīstieties, Deivs!» ASV fantastikas komēdija. 2008.g.
15.40 «Dzintara dziesmas 2».
16.40 «Dauntonas abatija 3». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «Latvijas faili. Čigāni Latvijā». Latvijas dokumentāla filma.
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21.10 «Viesnīca «Grand Hotel»».
Spānijas seriāls. 2011.g. 7. un 8.sērija.
23.10 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.
0.05 «Laiks nogalināt». ASV krimināltrilleris. 1996.g.
2.50 «Iepazīstieties, Deivs!» ASV fantastikas komēdija. 2008.g.
4.10 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 153.sērija.
5.40 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
6.35 «Simpsoni 9». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.00 «Redakai». Animācijas seriāls.
7.30 «Darbarūķis Menijs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
8.20 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Rīta pikniks».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Runā Rīga! 2».
11.35 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Latvijas iepazīšanās šovs.
13.35 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
14.05 «Vidusskolas mūzikls». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
16.05 «500 vasaras dienu». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
19.00 «TV3 ziņas».
19.10 «Mīlestība savvaļā». ASV realitātes šovs. 2011.g. 2.sērija.
20.10 «Neatkarības diena». ASV fantastikas filma. 1996.g.
23.05 «Amēlija». ASV un Kanādas drāma. 2009.g.
1.15 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija 5»».
2.05 «Šefpavāru cīņas 3». ASV realitātes šovs.
2.55 «Saimnieks meklē sievu 2». Realitātes šovs. 2013.g. 5.sērija.
3.45 «Mīlestības sirdspuksti 2». Vācijas seriāls. 153.sērija.
4.20 «Saikne». ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
4.50 «TV3 ziņas».
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Sakopto sētu saimnieki:
«Mēs esam par pastāvīgu skaistumu»
Zāļu tirgus laikā aizvadītās nedēļas nogalē Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sumināja tos saimniekus,
kuri šovasar īpaši centušies, sakopjot savas mājas, uzņēmuma
apkārtni vai izdaiļojot balkonu. Viņu veikumu novērtējuši arī
garāmgājēji, piesakot konkursam «Sakoptākais pilsētvides objekts». Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks žūrijas komisijas
priekšsēdētājs Jurijs Strods atzīst: ir patīkami, ka cilvēki tā cenšas.
«Manuprāt, šis konkurss ir ļoti vērtīgs – novērojām, ka veidojas
tāda labvēlīga kaimiņu sacensība, jo visi grib dzīvot skaistā vidē,»
tā J.Strods, piebilstot, ka dažās nominācijās bijis grūti izšķirties
par uzvarētājiem. Viņš īpaši uzteic daudzstāvu nama Jāņa Čakstes bulvārī 13 iedzīvotājus, kuri ar savu rīcību pierādījuši, ka ir
ne tikai sava nama īpašnieki, bet arī īsti saimnieki. Iedzīvotāji
sakārto piebraucamos ceļus, stāda puķes, iekārto atpūtas stūrīti, tādējādi sakārtojot vidi sev apkārt. «Jelgavas Vēstnesis»
fotogrāfijās ļauj pabūt dažos sakoptākajos objektos un smelties
padomus no to saimniekiem.

«Teritorija liela, darba daudz,» žūrijas komisijai stāsta bērnudārza «Pasaciņa» vadītāja Zinta Strika. Šogad no jauna iekārtots stūrītis pie baseina,
teritorijā «iebraukuši» divi metāla velosipēdi, kas kalpo kā puķupodi.
«Nogāzām arī lielo vītolu, kam rasts funkcionāls pielietojums. Bluķus
izmantojam kā krēslus, bet uz celma izkārtoti puķupodi. Tie sakārti arī
nokaltušajos ceriņos,» stāsta Z.Strika. Viņa spriež – lai uzturētu pastāvīgu skaistumu, pateicīgākās ir ziemcietes, kas arī
finansiāli ir lētāk. Taču bez vasaras puķēm arī neiztikt, citādi neesot krāšņuma. Vadītāja sniedz padomu arī citiem – nestādīt teritorijā papeles vai sēru vītolus, kas it kā ir skaisti, taču neizturīgi. «Šogad savu dārzu papildinājām ar sarkano
lazdu. Mēs lepojamies ar to, ka teritorijā aug visi koki, kuri jāzina pirmsskolas vecuma bērnam. Varam dabā parādīt, kāda
izskatās liepa, kļava, bērzs vai egle,» tā vadītāja.

Raibās dobes – blakus aug pētersīļi un citi garšaugi kopā ar lauvmutītēm – joprojām
ir modē, pārliecināta Ganību ielas 31a saimniece Ārija Mūrniece. Viņa ziemā ada,
bet vasarā nododas dārzam. Par sava dārza favorītiem viņa sauc kadiķi, čūskegli un
egli, kurai skujas veļas uz augšu, kas ir mūžam zaļas un daudz necimperlējas. Patīk
arī visas puķes, īpaši rozes. «Ar rozēm gan ir grūti, taču zinu, ka labākais līdzeklis, lai
kupli ziedētu, ir pabarot ar kūtsmēsliem,» padomu dod Ā.Mūrniece. Viņa arī izrēķinājusi, ka mājās audzēt stādus ir neizdevīgi – labāk atrast uzticamu saimnieku, no
kā tos pirkt. Tāpat, ja ir pacietība ilgāk gaidīt, veikalos nav jāvaktē atlaides tūjām, jo
tās paši no spraudeņiem var izaudzēt.
Kas to būtu domājis, ka aiz skaisti sakoptā pagalma Rīgas ielā 36 otrpus mājai slēpjas 2000 kvadrātmetrus liela teritorija, kur ir
īsta puķu paradīze. Izrādās, šīs mājas saimnieks Roberts Dzerkalis ne tikai skaistu dara savu sētu, bet arī rūpējas par citiem. Viņš
audzē un pārdod puķu stādus. Pagalmā atrodamas desmitiem dažādu krāsu petūnijas, leduspuķes, samtenes… R.Dzerkalis kā
puķu audzētājs zina teikt, ka uz balkona izturīgākās ir pelargonijas, taču skaisti izskatās arī petūnijas un begonijas. Saimnieks
gan rosina ik pa laikam tās apgriezt – uzpucēt kā pie friziera, nogriežot garākos zarus. Pēc divām nedēļām puķe atkal būs
smuka. Bet slinkākām saimniecēm, kuras negrib daudz ravēt, viņš iesaka sastādīt leduspuķes, kas ir skābas un nepatīk nezālēm.
Izrādās, leduspuķu ziedus var arī ēst – tie garšo pēc zaķskābenēm, bet no begoniju ziediem var gatavot vīnu.

Šis krāšņais balkons Garozas ielā 24 – 13 pieder Ingrīdai Raģei. «Kad pirms
diviem gadiem pārcēlos uz šejieni no Svētes un uz balkona iznesu pirmās
puķes, kaimiņu reakcija bija: «Vai jūs traka?! Nebaidāties, ka nozags vai
salauzīs?!», uz ko es atbildēju: «Es ar vietējiem sarunāju, ka nedrīkst postīt!»,» stāsta saimniece, atzīstot, ka arī uz kaimiņu balkoniem puķes parādās
arvien biežāk. Par piemērotākajām balkona puķēm viņa viennozīmīgi uzskata
pelargonijas, kas lietū, vējā un saulē ir izturīgākās. Bet samtenes atbaida
kukaiņus. «Visas puķes vienu reizi nedēļā obligāti jāpabaro ar «Vito», bet
katru rītu un vakaru – jāaplaista,» tā viņa.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš

Pasākumi pilsētā
 29. jūnijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju zālē).
 6. jūlijā pulksten 12 – Nīderlandes karaliskās armijas orķestra «Fanfare
Korps Nationale Rezerve» koncerts. Diriģents – kapteinis Harijs Vijenbergs.
Dalība – bez maksas (Hercoga Jēkaba laukumā).
 No 8. līdz 11. jūlijam no pulksten 11 līdz 19 – apskatāms smilšu
skulptūru tapšanas process. Ieejas maksa – € 2 (Ls 1,41); bērniem, studentiem, pensionāriem – € 1 (Ls 0,70).
 12. jūlijā – 8. starptautiskais smilšu skulptūru festivāls «Summer
Signs» par tēmu «Kino». Parks atvērts no pulksten 10 līdz 1; pulksten 11
– «Pasaku nama» rotaļu uzvedums ģimenēm, pulksten 18.30 – festivāla

«Te jau nekā
nav!» saka Platones ielas 87a
saimnieks Sergejs Sergejevs,
kurš ar ģimeni
šeit saimnieko
septiņus gadus. Par viņu
lepnumu var
uzskatīt skaisti
iekopto zālienu
aptuveni 2000
kvadrātmetru
platībā. «Divas
stundas jau paiet, kamēr nopļauj. Taču mums ar sievu ir sēdošs
darbs, tāpēc zāles pļaušana ir lieliska atpūta,» stāsta saimnieks,
atzīstot, ka viņam apkārtējā vide ir ļoti svarīga. «Diezgan bieži
nākas izvēlēties – darīt kaut ko pie mājas vai doties izklaidēties,»
stāsta S.Sergejevs. Skaisti iekoptais zāliens diviem dēliem esot arī
labs futbola laukums. «Mēs ar gadiem esam sapratuši, ka labākā
metode ir nopļaut, taču neskraidīt ar kasti apkārt un nevākt zāli
uzreiz, bet gan ļaut tai izžūt un vēlāk sagrābt,» tā S.Sergejevs.

atklāšana un apbalvošana. Piedalās «Tirkizband», Jelgavas popkoris, «Benefice», Jelgavas Jaunais teātris; pulksten 19 – Roberto Meloni koncerts,
pulksten 20.30 – grupa «Otra puse», pulksten 22 – Aijas Andrejevas
koncerts, pulksten 23 – šamota kvēlskulptūru atklāšana, pulksten 23.20
– nakts balle ar Dj Erminass un video dejas. Ieejas maksa: līdz pulksten
19 – € 2, bērniem, studentiem, pensionāriem – € 1; no pulksten 19 –
€ 4, bērniem, studentiem, pensionāriem – € 2. Skolēniem, uzrādot Jelgavas skolēna apliecību, – € 1. Bērniem līdz septiņiem gadiem ieeja – bez
maksas (Uzvaras parkā).

Izstādes
 Līdz 13. jūlijam – Jūrmalas mākslinieku grupas izstāde (Ģederta

Pilsētas sakoptākie objekti

• Uzvarētāji nominācijā «Zaļākais lodžijas vai balkona
noformējums»: Garozas ielas 24 – 13, Kronvalda ielas
3 – 24, Mātera ielas 31 – 85 un Asteru ielas 14a – 33
saimnieki. Par konkursa laureātiem atzīti Tērvetes ielas 90
– 30 un Zvejnieku ielas 15 – 5 dzīvokļu īpašnieki.
• Uzvarētāji nominācijā «Sakoptākā privātmājas teritorija»: Ganību ielas 31a, Palu ielas 18, Zileņu ielas 60,
Brīvības bulvāra 2a, Platones ielas 87a, Zileņu ielas 69,
Kārklu ielas 33 māju saimnieki. Veicināšanas balva – Rīgas
ielas 36. mājas saimniekiem.
• Laureāti nominācijā «Interesantākais žoga risinājums» – Garozas ielas 4 un Kalnciema ceļa 94a privātmāju
saimnieki.
• Labākie sētnieki – Tatjana Kolibelkina, kas rūpējas par
Kronvalda bulvāra 5 un Brīvības bulvāra 17 namu teritoriju, Nadežda Zaharova, kas apkopj Dobeles šosejas 94,
96 un 98 nama teritoriju, kā arī Ludmila Prokofjeva, kas
rūpējas par kārtību Puķu ielas 5. nama apkārtnē.
• Uzvarētāji nominācijā «Sakoptākā iestāde, ražošanas uzņēmums vai sabiedriskais objekts»: pirmsskolas
izglītības iestāde «Pasaciņa» un «Vārpiņa», apģērbu veikals «Kante», Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrs, Zemgales Olimpiskais centrs un VSIA «Slimnīca
«Ģintermuiža»» motivācijas centrs.

Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 29. jūnijam – izstāde «Juta Rindina. Keramika» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. jūnijam – Kates Seržānes zīmējumu izstāde «Savējie».
Izstādē var novērtēt mākslinieces darbus, kas 2013. gada augustā
eksponēti Barselonā, Spānijā, kā arī pavisam jaunus zīmējumus,
kas veidoti tieši šai izstādei. (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas
tornī).
 Līdz 30. jūnijam – fotokonkursa «Caur fotoobjektīvu raugos
es...» dalībnieku darbu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 1. jūlijam – Ulda Rogas zīmēšanas studijas dalībnieku
gada noslēguma izstāde (kultūras namā).

