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Parkā – gatavais «Cirks»

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

Noslēdz līgumu par
Čakstes bulvāra rekonstrukciju
 Sintija Čepanone

Šonedēļ Jelgavas pašvaldība noslēdza līgumu ar
SIA «Tilts» par Čakstes
bulvāra rekonstrukciju. Kopējā līgumcena – 
6 198 133,90 lati. Šis ir
pēdējo gadu lielākais ielu
rekonstrukcijas līgums
pilsētā.

Trīs patiesas skatītāju emocijas,
kādas pārņem, skatoties cirku, Uzvaras parkā atspoguļos Ulda Zariņa
radītā skulptūra «Ej tu nost».
Foto: Krišjānis Grantiņš
 Sintija Čepanone

«Cirks ir ilūzijas, cirks ir apmāns... Cirks ir pat laika apstākļi,
kādos top mūsu darbi, jo, tikko tu skulptūru «nopako»,
lai pasargātu no lietus, tā uzspīd saule, tikko atbrīvo no
plēves, tā tūlīt atkal sāk līt,» veidojot smilšu skulptūru
«Triks», saka Krievijas māksliniece Natālija Čistjakova,
piebilstot, ka ideja smiltīs atveidot sievietes pārzāģēšanas
triku radusies, vēloties izbēgt no klišejām un ierastajām
pirmā mirkļa asociācijām par tēmu «Cirks». Jau rīt – 5.
Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla atklāšana!
Atšķirībā no iepriekšējiem festivāliem, šogad ikviens klātienē var
vērot, kā top smilšu mākslas darbi
festivālam, un pirmajās dienās šo
iespēju izmantojuši jau vairāk nekā
sešdesmit interesentu. «Tas taču ir
ellīgs darbs!» vērojot mākslinieku
pūliņus, saka jelgavnieks Anatolijs
Vlasovs, kurš kopā ar draugiem

no Rīgas Uzvaras parkā atnācis
skatīties «Cirka» aizkulises. Viņš
spriež, ka, no vienas puses, šī gada
festivāla tēma ir pateicīga, jo jauni
personāži nav jāizgudro – cirks paliekot cirks –, taču, no otras puses,
izdomāt un no irdenām smiltīm
izveidot kompozīciju, kurā tēliem
iekļauties, tomēr ir grūti.

To, ka smiltis tik viegli nepadodas, apliecina arī mākslinieki.
Tiesa gan – viņuprāt, lai materiāls
būtu ideāls, smilti vēl vajadzētu
tikai izsijāt. «Šī ir ļoti laba smilts
– tai nekā netrūkst, drīzāk ir par
daudz! Piemēram, māla pikas.
Ja tāda trāpās, tad no tās grūti
tikt vaļā, un vienmēr gadās, ka
tie māla gabali uzrodas vietā,
kur viņus vismazāk vajadzētu,
teiksim, skulptūras tēla acī. Gatavais cirks!» nosaka mākslinieks
no Krievijas Oļegs Popovs, kurš,
radot skulptūru «Saules klauns»,
smiltīs atveido savus pirmos iespaidus par cirku bērnībā. Viņš
Latvijā ir pirmo reizi, taču jau pēc
pāris šeit pavadītajām dienām
atzīst, ka noteikti centīsies piedalīties arī Jelgavā notiekošajā

Ledus skulptūru festivālā: «Te ir
fantastiski!»
Un tieši šādā draudzīgā un darbīgā atmosfērā Uzvaras parkā šonedēļ
top lielā demo skulptūra un smilšu
bārs, kā arī piecpadsmit konkursa
skulptūras – visiem mākslas darbiem jau rīt jābūt pabeigtiem. Kopumā pārstāvētas astoņas valstis,
un katrs mākslinieks skulptūrās
centies atspoguļot savas asociācijas
par cirku. Visbiežāk tās, kas saglabājušās no bērnības, jo tieši tad daudzi
no viņiem cirku «dzīvajā» vērojuši
pēdējo reizi. «Zilonis nekad neaizmirst», «Mākslinieki», «Atpūta»,
«Kauliņi ir mesti», «Ej tu nost» – tās
ir tikai dažas no skulptūrām, kuras
skatītājus aicinās vilkt paralēles ar
savām asociācijām par cirku.
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Kā informē Jelgavas pašvaldība,
ielas rekonstrukciju veiks projekta
«Ielu infrastruktūras attīstība un
Driksas upes krastmalas sakārtošana» gaitā.
Projekta 1. kārta paredz Čakstes
bulvāra rekonstrukciju posmā no
Raiņa ielas līdz Lielajai ielai. Šajā
kārtā plānots rekonstruēt ielas
brauktuvi un ietves, gar brauktuves
malām izbūvējot autostāvvietas
īslaicīgai automašīnu novietošanai,
izbūvēt gājēju pārejas un promenādi ar veloceliņu gar Driksu. Tiks
izbūvēti krasta nostiprinājumu
konstruktīvie risinājumi un gājēju atpūtas zona, atjaunoti esošās
koku alejas stādījumi, izbūvēts
gājēju tilts pār Driksu uz Pasta salu,
pontona tilts zem Driksas tilta un
rekonstruēts tilts uz Pasta salu pāri
kanālam. Sakārtots tiks arī ielu apgaismojums. Līgums ar SIA «Tilts»
noslēgts uz diviem gadiem.
Savukārt 16. jūnijā jau noslēgts
līgums ar akciju sabiedrību «Ceļu
inženieri» par Čakstes bulvāra
1. kārtas rekonstrukcijas darbu
būvuzraudzību, kopējā līgumcena
ir 170 556 lati, bet 20. jūnijā ar SIA
«3C» noslēgts līgums par Čakstes

bulvāra 1. kārtas rekonstrukcijas
autoruzraudzību, un kopējā līgumcena ir 104 066 lati.
Jāatgādina, ka jau 2. maijā pašvaldība noslēdza līgumus par Raiņa ielas rekonstrukciju posmā no Sarmas
ielas līdz Čakstes bulvārim. Raiņa
ielas rekonstrukcijas būvdarbus veic
SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība
«Igate»».
Projekta «Ielu infrastruktūras
attīstība un Driksas upes krastmalas
sakārtošana» mērķis ir izveidot kvalitatīvu apakšzemes un virszemes
infrastruktūru pilsētas centrā, rekonstruējot trīs centra daļas ielas un
labiekārtojot Driksas upes krastmalu. Līdz ar projekta realizāciju pilsētā
būs nodrošināta efektīva transporta
plūsmas caurlaidība, mazinot satiksmes negadījumu skaitu un veidojot
pievilcīgu dzīves vidi.
Projekta gaitā tiks veikta Raiņa
ielas, Čakstes bulvāra rekonstrukcija gar Driksas upes krastu un
Pilssalas ielu un Lielās ielas rekonstrukcija posmā no Dambja ielas līdz
Čakstes bulvārim. Rekonstrukcijas
darbu gaitā izbūvēs vairākus jaunus
lietus ūdens kanalizācijas kolektorus, rekonstruēs ielu brauktuves
un ietves, gar brauktuves malām
izbūvēs autostāvvietas īslaicīgai
automašīnu novietošanai.
Projektu plānots ieviest trīs gadu
laikā paralēli Kohēzijas fonda līdzfinansētajam projektam «Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu
attīstība Jelgavā, 2. kārta».
Projekta kopējās plānotās izmaksas – 13 435 060 lati, tajā skaitā
ERAF līdzfinansējums ir 85 procenti
jeb 11 419 800 latu.

Kurš ir 2011. gada otrā
ceturkšņa populārākais
sportists Jelgavā?

Līdz 18. jūlija pulksten 17
nobalso par savu favorītu portālā

Turpinājums 3.lpp.

Pie «Kanclera nama» ierīkos bērnu rotaļu laukumu
 Ilze Knusle-Jankevica

Uzņēmums SIA «Kanclers plus» pie tirdzniecības
centra Katoļu ielā 7 vēl šovasar plāno ierīkot bērnu
rotaļu laukumu, kura aptuvenās izmaksas tiek lēstas ap 8000 latu. «Mēs rēķināmies ar šo summu un
esam gatavi visu paveikt paši, tomēr ļoti priecātos,
ja arī citi pilsētas uzņēmēji un iedzīvotāji iesaistītos
un atbalstītu – ne tikai finansiāli, bet arī ar darbu,
materiāliem,» tā SIA «Kanclers plus» valdes priekšsēdētājs Edmunds Barkāns.
Uzņēmējs stāsta, ka laukumā
tirdzniecības centra priekšā
sākotnēji plānots uzstādīt trīs
rotaļu elementus – šūpoles, kas
paredzētas gan mazākiem, gan

lielākiem bērniem, karuseli un
kompleksu vidēja vecuma bērniem. Ideja radusies jau pērn,
redzot, cik ģimenes atvases labprāt izmanto rotaļu laukumus,

bet tikai tagad var sākties reāli
darbi, jo skice apstiprināta Būvvaldē. Tā kā vēl ir jānoskaidro,
kur un kā iegādāties inventāru,
jāatrod uzņēmumi, kas labiekārtos teritoriju, E.Barkāns
nenosauc precīzu laiku, kurā
laukums tiks ierīkots, bet to
plānots izdarīt šajā vasarā.
«Tas ir solis uz priekšu, lai
īstenotu mūsu konceptu, kas
ļautu «Kanclera nama» kā vietu
izveidot par Jelgavas sirdi,» tā
E.Barkāns, norādot, ka šobrīd
tiek īstenota vērienīga «Kanclera nama» rekonstrukcija, lai
līdz 25. jūlijam pārceltu uz šīm

telpām arī Lielās ielas veikalu.
Tāpat jau ir panākta vienošanās ar «Čili picu» par picērijas
izveidošanu tirdzniecības centra
telpās. Bērnu rotaļu laukums
būs paredzēts ne tikai veikala
apmeklētājiem, bet visiem jelgavniekiem, tāpēc E.Barkāns
aicina pilsētvides sakopšanā
iesaistīties arī citus. Viņš stāsta, ka pēc līdzdarbības principa
Jelgavā tika izveidots arī rotaļu
laukums Ozolskvērā pie Pulkveža O.Kalpaka ielas, kura idejas
iniciators bija «JCI Latvija»
Jelgavas nodaļa, bet otrās kārtas
realizāciju veica pašvaldība. «Ja

pašvaldība nebūtu iesaistījusies,
Ozolskvēra laukums nebūtu
tik skaists kā ir tagad. Pirmajā
kārtā Jelgavas uzņēmēji savāca līdzekļus smilšu laukuma
izbūvei ar esošajiem rotaļu elementiem, bet tālāko, kas ietvēra apgaismojuma un tualešu
ierīkošanu, veica pašvaldība,»
norāda uzņēmējs. Tāpēc viņš
arī šoreiz aicina atsaukties tos,
kam nav vienalga, kas notiek
Jelgavā, piebilstot, ka arī pie šī
rotaļu laukuma tiks izvietots informatīvs stends ar atbalstītāju
sarakstu.
Zeme, uz kuras laukumu plā-

nots izveidot, pieder pašvaldībai,
un tā jau devusi akceptu šāda
laukuma ierīkošanai. Teritorija
ir pietiekami plaša, lai nākotnē
šo laukumu attīstītu un paplašinātu. «Tikai tad vajadzēs demontēt centrālo ietvi uz veikalu
– tā tāpat tiek maz izmantota.
Veikala apmeklētāji un pilsētas
iedzīvotāji vairāk izmanto sānu
celiņus,» tā E.Barkāns.
Jāpiebilst, ka SIA «Kanclers
plus» darbību sāka 2000. gada
augustā, tirgojot kancelejas
preces un iepakojamos materiālus. Pašlaik uzņēmumā ir 50
darbinieki.
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«Jelgavas ielās strādājam
ar īpašu atbildības sajūtu»
 Jānis Kovaļevskis

«Salīdzinoši bieži izskan
pārmetumi, ka «Igate»
uzvar lielākajā daļā no
pilsētā izsludinātajiem
iepirkumiem ceļu būves
jomā. Tomēr tiem nav
nekāda pamata, jo mēs
šo gadu laikā esam uzkrājuši nozīmīgu pieredzi
šajā nozarē, nodrošinot
pilnu ražošanas ciklu, sākot no minerālmateriālu
ieguves un asfaltbetona
saistvielu sagatavošanas,
beidzot ar asfalta ieklāšanas darbiem. Par to,
ka esam konkurētspējīgi
ne tikai darbu izpildes
kvalitātes ziņā, bet arī
izmaksās, liecina kaut vai
tas, ka spējam uzvarēt
konkursos arī tādās pilsētās kā Rīga, Jēkabpils,
Dobele, Saldus. Esam
spējuši pārvarēt krīzi un
nu jau jūtamies pietiekami stabili, lai atkal domātu par attīstību,» atzīst
SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»» valdes priekšsēdētājs Māris
Peilāns.
Šogad CBS «Igate» darbus pilsētā, rekonstruējot Dobeles šoseju un
Raiņa ielu, veiks par vairāk nekā
sešiem miljoniem latu. Par to, kāda
ir situācija ceļu būves nozarē un cik
kvalitatīvi tiek būvētas Jelgavas ielas, – sarunā ar uzņēmuma vadītāju
M.Peilānu.
Pēc VAS «Latvijas valsts ceļi»
sniegtās informācijas, ceturtā
daļa no Latvijas ceļiem ar asfaltbetona segumu vērtējami
kā sabrukuši. Vēl sliktākā stāvoklī ir grants ceļi, no kuriem
sabrukuši esot pat 38 procenti
no kopējā apjoma. Vai situācija
tiešām ir tik bēdīga?
Jāapzinās, ka ceļu būves jomā
visus šos gadus katastrofāli ir trūcis
naudas, jo politiķiem vienmēr bijis
jāizšķiras starp līdzekļu novirzīšanu
sociālajām vajadzībām, veselības
aprūpei vai infrastruktūras attīstībai. Diezin vai naudas kādreiz būs
pietiekami, tādēļ piekrītu atziņai,
ka pašreizējos apstākļos mūsu ceļu
tīkls ir diezgan liels, lai to kvalitatīvi spētu uzturēt tik ierobežots
nodokļu maksātāju skaits. Jānāk
talkā Eiropai. Līdz ar to diezin vai ir
kādi unikāli paņēmieni, kā īsā laikā
situāciju uzlabot. Grūti spriest, vai
uzņēmēji stāvēs rindā, lai iesaistītos
publiskās un privātās partnerības
projektos, jo finanšu sektors šādus
projektus nav gatavs finansēt.
Būtu arī naivi domāt, ka nāks
ārvalstu kompānijas un uzbūvēs
mums labus ceļus – tāpat strādās
vietējās firmas, bet ārzemnieki tikai
«nosmels» peļņu. Mums jau bija
piemērs, kad Brīvības bulvārī Jelgavā strādāja lietuvieši, vienlaikus
asfaltējot arī apbraucamos ceļus,
– Aviācijas ielā «Igate» asfaltbetona
segumu neklāja, un pēc gada ekspluatācijas tas jau bija bojāts, kaut
gan tika izmantota tā pati tehnoloģija, kuru citās ielās izmantojam
mēs. Jāturpina mērķtiecīgi strādāt
un izmantot ES struktūrfondu
līdzekļi, īpašu uzmanību pievēršot
būvniecības kvalitātei, lai vismaz
par sakārtotajām ielām un ceļiem
galva vairs nesāp.

«Virkne būvniecības jomā
strādājošo uzņēmēju šogad
meklē iespējas, kā lauzt agrāk
noslēgtos līgumus, jo viņiem
sadārdzinājuma dēļ tie vairs
nav izdevīgi. Mēs par to pat
neesam aizdomājušies, jo
katram jāuzņemas arī savs
biznesa risks,» uzsver CBS
«Igate» valdes priekšsēdētājs
Māris Peilāns.
Foto: Krišjānis
Grantiņš

iesaistīta daudzos no pilsētā
realizētajiem ielu un ceļu rekonstrukcijas darbiem. Kā paši
vērtējat paveikto un kā raksturotu pilsētas ielu stāvokli?
Uzskatu, ka Jelgavā situācija nav
tik bēdīga kā citur Latvijā, jo pašvaldība visus pēdējos gadus ir plānveidīgi strādājusi, lai rekonstruētu
un atjaunotu ielu segumu. Mums
vienmēr bijusi svarīga uzņēmuma
reputācija, tādēļ saviem objektiem
sekojam līdzi arī pēc garantijas
termiņa beigām, analizējam, kad
parādās pirmās plaisas, lai saprastu,
kura tehnoloģija un saistmateriāli
mūsu pilsētā kalpo visilgāk. Ne
mazāk svarīgi ir
arī tas, kā šīs rekonstruētās ielas
tiek uzturētas,
jo, pareizi veicot
uzturēšanas darbus, var būtiski
paildzināt seguma kalpošanas
laiku. Jāuzteic
arī pašvaldības
aģentūra «Pilsētsaimniecība»,
kurai ir profesionāla komanda un
pieredze darbu
vadīšanā. Jelgavā
teju visi materiāli, kas tiek noņemti
no atjaunojamajiem ielu posmiem,
tiek lietderīgi izmantoti, piemēram,
drupinātais asfalts un grunts tiek
izmantota, lai sakārtotu mazākas
nozīmes ielas un ceļus. Arī nozāģētie koki sadarbībā ar pilsētas Sociālo
lietu pārvaldi tiek izmantoti kā
malka maznodrošināto jelgavnieku
vajadzībām. Ar šādu praksi citur
neesam sastapušies, tādēļ šo saimniecisko pieeju varu tikai uzteikt.

labākus laikus vai turpināt strādāt
un ciest zaudējumus. Bija zināms
spīts, nevēlējāmies padoties, tādēļ izvēlējāmies otro variantu un
turpinājām strādāt. Tādēļ 2009.
gadu noslēdzām ar 1,5 miljonu
latu lieliem zaudējumiem, toties
saglabājām darba vietas un savu
reputāciju, norēķinoties ar visiem
piegādātājiem un pakalpojumu
sniedzējiem.
Kā kopumā pārdzīvojāt krīzi?
Bija brīdis, kad izskatījām iespēju
lūgt tiesisko aizsardzību. Finanšu
sektors stagnēja, kā jau lielākajai
daļai uzņēmumu, arī mums
bija problēmas
ar apgrozāmajiem līdzekļiem.
Diemžēl nevarējām atrast
kopsaucējus ar
bankām, kuras
mūs tobrīd finansēja («DnB
Nord» banka un
«Swedbank»).
Šīs bankas neatzina pat Latvijas
Valsts garantiju
aģentūras sniegtās garantijas. Daļēji par to, ka uzņēmums izdzīvoja, varam pateikties
«Citadeles» bankai, kura sniedza
atbalstu, lai varētu norēķināties ar
kreditoriem. Pamatā šīm finanšu
problēmām bija tas, ka izšķīrāmies
saglabāt darba vietas un turpināt
strādāt par dempinga cenām.
Diemžēl lielai daļai uzņēmumu tas
beidzās liktenīgi.

«Aviācijas ielā asfaltu ieklāja lietuvieši,
bet pēc gada tas
jau bija bojāts, kaut
gan tika izmantota
tā pati tehnoloģija,
kuru citās ielās izmanto «Igate».»

Pagājušajā gadā noslēdzāt
līgumu par Dobeles šosejas
rekonstrukciju, paredzot, ka
darbi jāpabeidz divu gadu laikā. Šogad vērojama tendence,
ka būvniecības darbu izmaksas
aug – vai spēsiet iekļauties iepriekš apstiprinātajās tāmēs?
Līdz šim nevienu projektu neesam atstājuši pusratā, arī Dobeles
šosejā visus līgumā paredzētos
darbus paveiksim līdz rudenim, kā
iepriekš bija plānots, neskatoties uz
izmaksu pieaugumu. No finansiālā
viedokļa daudz neizdevīgāks mums
bija Lielās ielas un Dobeles šosejas
rekonstrukcijas projekts no Dambja
ielas līdz Atmodas ielai. 2009. gadā
tirgus situācija bija tāda, ka par
reālajām cenām nevienā konkursā
uzvarēt nebija iespējams. Arī mums
CBS «Igate» kā ģenerāluzņē- nācās izšķirties par to, vai atlaist
mējs vai apakšuzņēmējs bijusi visus darbiniekus un nogaidīt

Kuras pozīcijas šogad visvairāk ir ietekmējušas pašizmaksu ceļu būvniecības darbos?
Ceļu būvē lielākā daļa izmaksu
piesaistītas naftas produktu cenām, jo līdz pat 50 procentiem no
asfalta cenas veido saistvielas jeb
bitumens, kuru importējam no
Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas un
Ukrainas. Augot maksai par naftas
produktiem, aug arī bitumena cena.
Tāpat palielinājušās transporta
izmaksas un minerālmateriālu,
piemēram, grants, šķembu, cenas.
Arī konkurence starp piegādātājiem
ir mazinājusies, jo daudzi, kaut
vai tie paši transporta uzņēmumi,
pēdējo gadu laikā neizturēja krīzi,
bet palikušie vairs nevēlas strādāt
par zemām cenām. Līdz ar to šobrīd
cenas ceļu būves jomā ir gandrīz
atgriezušās tajā līmenī, kāds tas bija
pirms krīzes. Savukārt izmaksas
uz darbaspēku nav mainījušās.
Gluži otrādi – cilvēki par to pašu

algu padara vairāk un kvalitatīvāk.
Mums nav problēmu ar darbaspēku, jo maksājam tirgus situācijai
konkurētspējīgu atalgojumu.
Vai zināmas priekšrocības
pret konkurentiem nodrošina
tas, ka paši ražojat asfaltbetonu, bruģi un citus ceļu būvē
nepieciešamos minerālmateriālus?
Tas dod drošības sajūtu, jo mums
vienmēr ir pieejami visi nepieciešamie materiāli, tomēr jārēķinās,
ka pieprasījums pēc bruģa un
minerālmateriāliem ir ievērojami
krities. Līdz ar to pārdodam tikai ap
20 procentiem no kopējā materiālu
apjoma, pārējo izmantojam savos
objektos. Turklāt jārēķinās ar to,
ka mūsu darbs ir sezonāls, bet cilvēkiem darba vietas jānodrošina visa
gada garumā. Tad nu meklējam iespējas, kur šos cilvēkus nodarbināt
arī ārpus ceļu nozares.
Viens no lielākajiem ceļu
darbiem pilsētā šogad ir Raiņa
ielas rekonstrukcija. Arī šajā
objektā uzvarējāt iepirkumā
par ceļa seguma atjaunošanu
un lietusūdens kanalizācijas
izbūvi. Darbi jāveic paralēli
ūdenssaimniecības komunikāciju izbūvei, par ko atbild cits
uzņēmums. Kā organizējat šos
darbus, jo rezultātu taču vērtēs
pēc tā, cik gluda būs iela pēc tās
atjaunošanas?
Raiņa ielas projektā «Igate» ir
ģenerāluzņēmējs, tādēļ darīsim
visu, lai iekļautos noteiktajā termiņā un nodrošinātu kvalitāti. Bieži
tiekamies ar «Pilsētsaimniecības»
un «Jelgavas ūdens» speciālistiem,
lai darbi ritētu bez aizķeršanās.
Mūsu pieredze apliecina, ka lielā
mērā projekta veiksmīga realizācija atkarīga no tā, cik kvalitatīvus
apakšuzņēmējus piesaista «ģenerālis». Tam pievēršam īpašu
uzmanību, pētām gan uzņēmumu
bilances, gan iepriekšējo pieredzi
līdzīgu projektu realizācijā. Šis
ir pietiekami sarežģīts projekts,
lai neuzticētu darbus lētākajam
apakšuzņēmējam, jo par paveikto
atbildēs «Igate».
CBS «Igate» izmantojusi
iespēju un modernizējusi savu
ražošanas procesu, piesaistot
ES līdzfinansējumu. Kas tie
bijuši par projektiem un kādus
rezultātus esat sasnieguši?
Ar ES atbalstu pirms vairākiem
gadiem izbūvējām jaunu bruģa
ražotni. Nupat kā esam uzsākuši
īstenot Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta programmas līdzfi-

nansēto projektu, kurā paredzēts
veikt siltināšanas darbus Glūdas
bituma terminālim. Lai sagatavotu asfalta ražošanai nepieciešamo
saistvielu, jāuztur ļoti augsta
temperatūra – 150 grādi. Ņemot
vērā, ka katli tiek darbināti ar
dīzeļdegvielu, enerģijas patēriņš
ir vērā ņemams, tādēļ nolēmām
investēt ap 500 tūkstošus latu
siltināšanas darbos. Šo projektu
gan būtu īstenojuši neatkarīgi no
tā, vai ir pieejams ES līdzfinansējums, jo līdzīgs bituma terminālis
Latvijā ir tikai vēl vienai kompānijai, tādēļ vēlējāmies paaugstināt
savu konkurētspēju šajā biznesā.
Te gan jāpiebilst, ka spēkā esošā
ES projektu ieviešanas kārtība ir
pārāk smagnēja, lai tos realizētu
regulāri. Faktiski uzņēmējam bez
profesionālu konsultantu piesaistīšanas nav iespējams veiksmīgi
startēt ES atbalsta programmās.
Līdz ar to esošā kārtība būtiski
sadārdzina projekta izmaksas
un atmaksājas realizēt tikai tos
projektus, kurus uzņēmējs ieviestu arī bez šī atbalsta. Diemžēl
praksē bieži vien lētāk un ātrāk
ir iegādāties lietotu iekārtu, nekā
pretendēt uz ES programmu
līdzfinansējumu.
Jūsu uzņēmums pilsētā
atbalsta dažādus kultūras
un sporta pasākumus. Pēc
kāda principa izvēlaties, kam
sniegt atbalstu?
Ņemot vērā, ka «Igate» ir viens
no lielākajiem pilsētas uzņēmumiem, esam sociāli atbildīgi savu
darbinieku un pilsētnieku priekšā.
Tā arī ir galvenā motivācija atbalstīt vienu vai otru pasākumu.
Prioritāri atbalstām tās organizācijas un pasākumus, kuros ir
iesaistījušies mūsu darbinieki.
Tradicionāli atbalstām Ledus un
Smilšu skulptūru festivālus, kuri
nu jau veido pilsētas vizītkarti,
un mēs varam būt lepni, ka šādi
pasākumi norit tieši Jelgavā.
Mūsu redzeslokā ir arī sporta aktivitātes, īpaši jau futbols. Ar FK
«Jelgava» sadarbojamies vairāku
gadu garumā. Savu atbalstu esam
snieguši arī Latvijas Sarkanajam
Krustam, invalīdu, pensionāru
biedrībai, bērniem bāreņiem un
invalīdiem un citām organizācijām. Uzskatu, ka katram pilsētas
uzņēmējam savu iespēju robežās
būtu jāatbalsta sporta, kultūras
vai sociālās aktivitātes, jo tas ir
labākais veids, kā apliecināt savu
lokālpatriotismu.

Īsi par uzņēmumu
SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»»
Dibināts – 1991. gadā.
Darbības jomas:
• asfalta ražošana un ieklāšana;
• ceļu būve un meliorācijas darbi;
• bruģa ražotne (Vilcē);
• bitumena sagatavošanas terminālis
(Glūdā);
• minerālmateriālu ieguve (Vilcē).
Apgrozījums 2009. gadā – 7,98 miljoni
latu (zaudējumi – 1,5 miljoni latu).
Apgrozījums 2010. gadā – 7,48 miljoni
latu (peļņa – 0,4 miljoni latu).
Strādājošo skaits – gadā vidēji 188;
sezonas laikā – līdz 260.
Lielākie projekti 2011. gadā:
Jelgavas pilsētā: Dobeles šosejas un Raiņa
ielas rekonstrukcija;
Tērvetes novadā: ielu un ceļu uzturēšana;
Dobelē: vēsturiskā centra un Brīvības ielas
rekonstrukcija;
Meža ceļu būvdarbi pēc VAS «Latvijas valsts
meži» pasūtījuma;
Rīgā: Bērnu klīniskās universitātes
slimnīcas teritorijas labiekārtošana.

Pilsētnieks vērtē

Vai, jūsuprāt,
pašvaldībām būtu
jāļauj rīkot
referendumus?
Jeļena Grohovska,
strādā:
– Nezinu
gan. Manuprāt, ir taču
publiskās sabiedriskās apspriešanas par
dažādiem aktuāliem jautājumiem, kurās iedzīvotāji var
izteikt savu viedokli. Domāju,
ka referendumu rīkošana būtu
tikai lieka naudas tērēšana.
Aleksandrs
Smirnovs,
students:
– Domāju, ka
jā, jo vismaz
tie, kuri ir
pilsētas patrioti, šādā veidā varētu izteikt
savu viedokli, iesaistīties pilsētas dzīves uzlabošanā: ko
atļaut darīt pilsētā, ko aizliegt.
Tomēr tie varētu būt atsevišķi
fundamentāli jautājumi, jo,
piemēram, par tādiem, kuru
ielu rekonstruēt un kuru ne,
profesionālāk būtu lemt inženieriem.
Ilona Goluboviča,
strādā SIA
«Fortum Jelgava»:
– Vismaz
tradicionālā
veidā, kad rezultāts iegūst
juridisku spēku, referendumus
pašvaldībām nevajadzētu rīkot. Tomēr piekristu, ja pirms
nopietnāku jautājumu pieņemšanas tiktu rīkotas iedzīvotāju
aptaujas, kas atklātu cilvēku
viedokli.
Gunita Velika, strādā
tirdzniecības
namā «Kurši»:
– Jā, es domāju, ka noteikti, jo mūsu valstī jau tā
iedzīvotājiem ir ļoti maz iespēju
izteikties, mūsu viedoklis netiek
ņemts vērā. Tā ir visas valsts
problēma, un referendums dotu
vismaz kaut kādu iespēju cilvēkiem paust savu nostāju.
Jānis Pukovs, mācās:
– No vienas
puses, tas
būtu tikai loģiski, ja būtu
iespēja pašvaldībām rīkot referendumus, jo cilvēku viedokļus
jau tā neņem vērā. Bet, no otras
puses, tā ir tikai papildu līdzekļu
tērēšana, jo zinu, ka šādi referendumi taču izmaksā dārgi.
Tāpēc es laikam tomēr teikšu, ka
pašvaldībām nevajadzētu ļaut
rīkot referendumus.
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Parkā – gatavais «Cirks»
No 1.lpp.

«Cirks mani nedaudz biedē,
tieši tāpēc nekad neesmu bijis
cirkā. Tās sajūtas man ir nesaprotamas, bet cilvēki to vēlas
redzēt – aizraujošu, smieklīgu,
neticamu. Un es cenšos notvert
tieši šīs patiesās emocijas, arī
bailes, jo cirks bez skatītājiem
nav iedomājams,» par savu
skulptūru «Ej tu nost» saka
Uldis Zariņš.
Arī Smilšu skulptūru festivāls
bez skatītājiem nav iedomājams – tas norisināsies jau šajā
nedēļas nogalē. Kā informē
«Kultūras» projektu vadītājs
Ivars Pirvics, oficiālā festivāla
atklāšana ar plašu kultūras
programmu būs piektdien, 8.
jūlijā, kad parks būs atvērts no
pulksten 15 līdz 23. Pulksten
19 uzstāsies Lauris Reiniks, un
koncerta laikā tiks sumināti labāko darbu autori. Bet pulksten
21 Uzvaras parkā būs grupas
«Z-Scars» desmit gadu jubilejas
koncerts. Pa dienu līdz pulksten
18 ieejas maksa parkā pieaugušajiem būs lats, skolēniem
un pensionāriem – 0,50 lati,
bet bērniem līdz septiņu gadu
vecumam ieeja bez maksas. Pēc
pulksten 18 biļešu cena attiecīgi
trīs un divi lati.
Nedēļas nogalē festivālā gaidāms vēl kāds pārsteigums
– piektdienas, sestdienas un
arī svētdienas vakarā skatītāji
pēc koncertiem varēs novērtēt
pasaulē pirmo degošo smilšu
skulptūru.

Sāk ražot pelmeņus

Sestdien, 9. jūlijā, parks būs
atvērts no pulksten 11 līdz 23.
Pulksten 13 līdztekus skulptūru
apskatei būs iespēja tikties ar
Liepājas cirka studiju «Beztemata», kas piedāvās cirka
izrādi darbnīcu «Vecais cirks».
Bet pulksten 19 uzstāsies grupa
«Colt», kuras sastāvā muzicē
bijušie «Opus pro» dalībnieki
un jaunais solists Atis Ieviņš,
savukārt pulksten 21 priekšnesumu sniegs šova «Dziedošās
ģimenes» dalībnieki – Uškānu
ģimenes ansamblis.
Arī festivāla pēdējā dienā,
10. jūlijā, parks būs atvērts no
pulksten 11 līdz 23. Šajā dienā
pulksten 13 Uzvaras parkā uzstāsies bērnu vokālais ansamblis
«Rotiņa» ar košu koncertizrādi
«Ceļojums apkārt pasaulei kopā
ar Pepiju», pulksten 19 – Kaža
ar grupu, pulksten 21 – grupa
«Musiqq», bet pulksten 22 –
«PER». Šajās divās dienās ieejas
maksa parkā pieaugušajiem būs
divi lati, skolēniem un pensionāriem – lats, bet bērniem līdz  Sintija Čepanone
septiņiem gadiem – bez maksas.
Lai pilnveidotu ražošanas
Bet no pulksten 18 – pieaugušaprocesu un palielinātu
jiem trīs lati, skolēniem un penjaudu, uzņēmums «Rīgas
sionāriem divi lati, bet bērniem
miesnieks» Jelgavā izveilīdz septiņiem gadiem par ieeju
dojis jaunas ražošanas
jāmaksā nebūs.
un iepakošanas līnijas,
Jāpiebilst, ka biļetes varēs ieuzbūvējis modernu pelgādāties tikai pasākuma norises
meņu ražošanas cehu.
vietā, savukārt autovadītājiem
Ražošanas process nu
jārēķinās ar satiksmes ierobepilnībā notiek Jelgavā.
žojumiem – festivāla laikā būs
slēgts Uzvaras ielas posms gar
««Rīgas miesnieka» un Jelgavas
parku.
Gaļas kombināta apvienošanas
process bija veiksmīgs un interesants. Tas mums deva papildu
pieredzi un jaunas idejas ražošanas
optimizācijai. Atjaunotā ražotne ir
ražojošs, inovatīvs uzņēmums un

Laimīgā loze palīdzēs
sagatavoties skolai
Daces Ragovskas
ģimene ir viena no
tām, kas jau ilgāku
laiku apzinīgi šķiro
atkritumus. Tiesa
gan – šoreiz laimīgā
loze krita viņas
meitai Ditai, kas
saņemt balvu no
SIA «Zemgales Eko»
pārstāves Daces
Gražules pilnvaroja
mammu.
Foto: Krišjānis
Grantiņš
 Sintija Čepanone

Jūnijā visos trīs dalīto
atkritumu savākšanas
laukumos kopumā aizpildītas 373 anketas,
kas mēneša pēdējā
dienā piedalījās loterijā. Tajā noskaidroti
astoņi atkritumu šķirošanas maratona otrās
izlozes uzvarētāji.
Ik mēnesi «Latvijas Zaļā
punkta» un SIA «Zemgales
Eko» rīkotajā izlozē piedalās
tie iedzīvotāji, kas dalīto atkritumu savākšanas laukumos
nogādājuši sašķirotas PET
pudeles, sulas pakas, stiklu vai
nolietotas elektropreces un tur
aizpildījuši anketas.
Saskaņā ar izlozi «Latvijas
Zaļā punkta» balvu – sešu
mēnešu abonementu vienam
no desmit «Dienas žurnālu»
izdevumiem pēc laimētāja izvēles – šajā reizē ieguva Jolanta
Pāne, kura nodeva PET pudeles; Aldis Jācis, kurš nodeva
nolietotās elektropreces; Uldis
Bitēns par stiklu un Rita Brasle, kurai laimīgā loze krita par
nodotajām tukšajām tetra pakām. Savukārt «Zemgales Eko»
veicināšanas balva – dāvanu
karte no veikala «Kanclers»

30 latu apmērā – pasniegta
Robertam Dlohi par PET pudelēm, Gintam par nolietotajām
elektroprecēm, Aivaram, kurš
atkritumu šķirošanas laukumā
nogādāja stiklu, kā arī Ditai Ragovskai, kura nodeva sašķirotās
tetra pakas.
D.Ragovska saņemt balvu
pilnvaroja savu mammu Daci,
kura atzīst: laimīgā loze mazmeitiņai palīdzēs sagatavoties
skolai, jo Ditas meitiņa Stefānija tieši šogad sāks mācīties
1. klasē, tādēļ dāvanu karte,
visticamāk, tiks tērēta skolas
piederumu iegādei. «Atkritumus sākām šķirot, kad uzzinājām, ka šāda iespēja Jelgavā ir.
Domājām – kāpēc visus atkritumus mest vienā konteinerā, tā
aizņemot vairāk vietas, ja tos
var šķirot?! Un tagad to arī cītīgi darām, īpaši jau rūpējamies,
lai pie sadzīves atkritumiem
netiktu izmests papīrs, skārda
bundžiņas, plēve, PET pudeles.
Šajā reizē sakrātos sašķirotos
atkritumus laukumā nogādājām ar diviem piegājieniem
– par vienu vedumu izlozes
anketu aizpildīja Dita, bet par
otru – es, un, lūk, viena no
mums ir laimējusi!» tā Dace.
SIA «Zemgales Eko» pārstāve
Dace Gražule atgādina, ka nākamā izloze notiks 1. augustā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jaunajā pelmeņu cehā
Jelgavā, tāpat
kā iepriekš
Rīgā, mēnesī
tiek saražotas
100 tonnas
pelmeņu, un
šo apjomu
spēj nodrošināt kopumā
deviņi cilvēki,
strādājot
divās maiņās.
Taču jaunā
ceha kapacitāte ir uz pusi
lielāka.
Foto: Krišjānis
Grantiņš
darba devējs Jelgavas un tās apkaimes iedzīvotājiem. Līdz ar ražotnes
atklāšanu piedāvājam gan jaunas
darba vietas, gan izaugsmes iespējas
esošajiem darbiniekiem,» saka «Rīgas miesnieka» valdes priekšsēdētājs Juhans Matts, norādot, ka Jelgavā ieguldītais investīciju apjoms
pašlaik tuvojas četriem miljoniem
latu. «Līdz ar jaudas palielināšanu
mērķtiecīgi strādāsim, lai apgūtu arī
jaunus eksporta tirgus. Jau pašlaik
savu produkciju eksportējam uz
Krieviju, Lietuvu, Igauniju, taču
apjomi varētu būt krietni lielāki,»
tā J.Matts, piebilstot, ka turpinās
investēt jaunās ražotnes attīstībā.
Jāpiebilst, ka līdztekus renovētajai gaļas pārstrādes ražotnei no
jauna Jelgavā uzbūvēts pelmeņu

cehs. Kaut arī jaunā ražotne oficiāli
atklāta tikai šonedēļ, darbs cehā
notiek jau kopš jūnija. «Pašlaik
mēnesī saražojam 100 tonnas pelmeņu, taču mūsu kapacitāte ir uz
pusi lielāka,» atklāj uzņēmuma
ražošanas direktore Anita Parole.
Viņa stāsta, ka kopumā uzņēmumā
Jelgavā nodarbināti 120 cilvēki,
ražošanā iesaistīti 85, bet pelmeņu
ceha darbu divās maiņās nodrošina
deviņi cilvēki.
«Esam gandarīti, ka tāds uzņēmums kā «Rīgas miesnieks»
pieņēmis lēmumu savu ražotni
attīstīt mūsu pilsētā. Tas Jelgavai
dos jaunu pievienoto vērtību, jaunas
darba vietas un jaunas iespējas,»
atklāšanā uzsvēra Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Virs Nameja grāvja līnijās asfaltu uzlies vēlāk
 Sintija Čepanone

Ar izlīdzinošās asfalta
kārtas frēzēšanu 4. līnijā uzsākti brauktuves
virskārtas atjaunošanas
darbi. To laikā asfalta
segums tiks uzklāts arī
nelielā grantētā seguma
brauktuves daļā, taču,
tāpat kā 6. līnijā, posmā
virs Nameja grāvja asfalts tiks ieklāts vēlāk –
pēc ieplānotajiem grāvja
sakārtošanas darbiem.
6. līnijā no Dobeles šosejas līdz
Bumbieru ceļam asfalta virskārtas
atjaunošanas darbi jau noslēgušies, taču aptuveni 20 metru garā
brauktuves posmā asfalta segums
tiks ieklāts nedaudz vēlāk, lai pēc

tam nevajadzētu bojāt nupat uzklāto asfaltu – pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» vēlas savest
kārtībā Nameja grāvi. Līdzīgi būs
arī 4. līnijā.
«Pašlaik gaidām akceptu no
Satiksmes ministrijas par Nameja
grāvja sakārtošanas darbiem.
Esam iecerējuši Nameja grāvi no 2.
līnijas līdz upei pārtīrīt, pazemināt
caurtekas un pārbūvēt kolektoru,
un šie darbi sāksies, tiklīdz tos
akceptēs Satiksmes ministrija.
Arī asfalta segumu klājot 4. līnijā,
posms virs Nameja grāvja kolektora šī paša iemesla dēļ netiks noasfaltēts, lai pēc brauktuves seguma
sakārtošanas darbiem nevajadzētu
bojāt asfaltu,» stāsta «Pilsētsaimniecības» vecākā projektu vadītāja
Daina Done.
Kopumā asfalta virskārta būs

nomainīta apmēram 1,1 kilometra garā 6. līnijas brauktuves
posmā no Dobeles šosejas līdz
Bumbieru ceļam, kā arī apmēram 750 metru garā 4. līnijas
posmā no Dobeles šosejas līdz
Riekstu ceļam. Minētās ielas,
realizējot Dobeles šosejas rekonstrukciju, izmantotas materiālu pievešanai darbu zonai un
pa šīm ielām biežāk pārvietojās
smagā tehnika.
Jāpiebilst, ka tuvākajās dienās
tiks noņemtas aizliedzošās ceļa
zīmes Pētera ielas posmā no Svētes
līdz Raiņa ielai, taču, kā uzsver
D.Done, asfalta sakārtošanas darbi
šajā posmā atsāksies nākamgad.
Proti, pašlaik tur ieklāta tikai asfalta apakškārta, savukārt Pētera ielā
no Zirgu līdz Raiņa ielai uzklāta arī
virskārta.

Pilsētā vairs nav piena automātu
 Sintija Čepanone

Pakāpeniski samazinot
piena automātu skaitu,
jau šobrīd piena tirdzniecību pilnībā pārtraucis vietējais uzņēmums
«Lauku piens», kas vairākās tirdzniecības vietās
Latvijā, tostarp piecos
veikalos Jelgavā, apmēram pusotru gadu nodrošināja iespēju automātā iegādāties svaigu
pienu.
«Šobrīd piena automātus veikalos demontējam – varbūt pēc kāda
laika atkal iedzīvotājiem nodrošināsim svaigu pienu no automāta.
Iemesls pārtraukt šo pakalpojumu
ir gaužām vienkāršs – kad jūs pēdējo reizi nopirkāt pienu automātā?»

saka SIA «Lauku piens» valdes
pārstāvis Kristaps Stankus.
Pirmie signāli par to, ka piena automātu pastāvēšana mūsu pilsētā ir
apdraudēta, parādījās jau šī gada
pirmajā pusē, kad vairāki iedzīvotāji ievēroja, ka pie automātiem vairs
netiek piedāvātas pudeles, kurās
ieliet pienu. «Tas neapšaubāmi bija
viens no veicinošajiem faktoriem
darbības pārtraukšanai – cilvēki
piena pudeles vienkārši zaga. Viena
pudele maksā 12 santīmus, mēs tās
tirgojām zem pašizmaksas – par
desmit santīmiem, piena cena ir 50
santīmi, un, nozogot vienu pudeli,
mums jau tika radīti zaudējumi divdesmit procentu apmērā,» skaidro
K.Stankus. Arī pircēju skaits ekonomiskās situācijas dēļ «automāta»
pienam samazinājās, līdz ar to
savulaik oriģinālā ideja Latvijā izrādījusies nerentabla. «Viena lieta ir

cilvēku zemā maksātspēja, taču šajā
laikā vēlreiz pārliecinājāmies, ka
krīze pirmām kārtām ir nevis valstī,
bet gan mūsu galvā – cilvēki saka,
ka nav naudas, bet tajā pašā laikā
paņemt trauku pienam no mājām,
kas taču ir elementāri, nevar. Tā
pircēji demonstrē savu attieksmi,»
spriež uzņēmuma valdes pārstāvis.
To apliecina arī fakts, ka veikalā
piena cena ir augstāka, bet tik un
tā iedzīvotāji devuši priekšroku
lielveikala pienam.
Pašlaik piena automāti no visiem pieciem veikaliem Jelgavā,
kur tie bija pieejami, tiek aizvesti,
tādējādi nedz tirdzniecības centrā
«Maxima», nedz «Zeltas vārpas»
veikalos «izlejamo» pienu iegādāties
vairs nevar.
Jāatgādina, ka pirmais piena
automāts Jelgavā tika uzstādīts
2009. gada rudenī.

3

Īsi
 Pēc rekonstrukcijas atklāta psihiatriskās slimnīcas «Ģintermuiža» ambulatorā nodaļa jeb Garīgās veselības
ambulatorās aprūpes centrs. «Jāatzīst,
ka rezultāts ir labāks nekā sākotnēji bijām
cerējuši, un ir gandarījums, ka vēl viens
starpposms noslēdzies – līgumu par
«Ģintermuižas» renovāciju par kopējo
summu 10,5 miljoni latu parakstījām
2006. gadā, un nu lielākā daļa darbu jau
paveikti,» norāda slimnīcas galvenais ārsts
Uldis Čāčus. Renovētā ambulatorā nodaļa
kļuvusi arī plašāka, jo, izbūvējot divslīpņu
jumtu, vienlaicīgi izbūvēts arī ēkas trešais
stāvs, kurā iekārtots dienas stacionārs.
Jāpiebilst, ka, tāpat kā iepriekš, telpas
Garīgās veselības ambulatorās aprūpes
centrā īrē arī Darba ekspertīzes ārstu komisija atbilstoši slimnīcas profilam un tā
turpinās strādāt ēkas otrajā stāvā. Pirmajā
stāvā līdztekus citu speciālistu kabinetiem
izveidots dienas stacionārs narkoloģijā un
pacientus pieņem narkologs, savukārt
jaunizbūvētais trešais stāvs izveidots par
dienas stacionāru psihiatrijas slimniekiem.
«Mums ir iecere savā slimnīcā, paplašinot
ambulatoro dienestu, attīstīt arī dienas
stacionāru cilvēkiem, kuriem ir dažādas
atkarības, un ceram, ka nākotnē mums
tas arī izdosies,» tā U.Čāčus. Jāpiebilst,
ka nupat parakstīts līgums par vēl vienas
nodaļas – «Motivācijas programmas»
– rekonstrukciju. «Māja, kurā tika realizēta
Minesotas programma, jau sen kļuvusi
krietni par šauru, tāpēc nolēmām šo nodaļu pārcelt uz divreiz plašākām telpām
– uz ēku, kur iepriekš atradās sociālās aprūpes gultas. Līgums par darbu veikšanu
parakstīts, vēl tikai jāizņem būvatļauja, un
darbi varēs sākties,» tā galvenais ārsts.
 No jūlija līdz pat Ziemassvētkiem
katra mēneša otrās un ceturtās piektdienas pēcpusdienā Driksas ielā turpinās norisināties Hercoga Jēkaba
tirdziņš, informē tirdziņa koordinators
Andris Romanovskis. Nākamais tirdziņš
– jau 8. jūlijā no pulksten 15 līdz 20.
Šoreiz līdztekus jau ierastajai gaļai no zemnieku saimniecības «Kraujas», Reiņa kupinātām zivīm no Lapmežciema, Daugmaļu
Jāņa medum, Pampāļu podiem, Sēlijas
ziepēm un Sērenes skrubjiem šo piektdien
Driksas ielā būs nopērkami arī zemnieku
saimniecības «Birznieki» saimnieces Aijas
Rences sietie sieri, balvēnieša Valda Dundura ekskluzīvi koka izstrādājumi, kā arī
Pārgaujas meistara Māra Lustes patentētie
jubilejas monētu turētāji. Savukārt Driksas
ielas bruģi rotās Aivara Kerliņa darinātās
akmens skulptūras un veidojumi. Kā jau
katrā šādā tirdziņā pierasts, būs arī pa
kādai rokdarbniecei ar kruzuļiem. Tirdziņš
notiks no pulksten 15 līdz 20.
 Lai cīnītos ar atkritumu kalniem dabā,
«Latvijas valsts mežu» kampaņas «Nemēslo mežā!» galvenais varonis Cūkmens par
savu šā gada misiju ir izvirzījis mazināt
kopējo atkritumu daudzumu Latvijā,
organizējot Tirgutūri pa desmit Latvijas
lielāko pilsētu tirgiem un aicinot iedzīvotājus ziedot sev vairs nederīgas, taču
sadzīvē vēl izmantojamas lietas, piešķirot
tām «otru elpu». Mūsu pilsētā Cūkmens
ieradīsies 19. augustā, piestājot Jelgavas tirgū, informē Cūkmena sekretāre
Ilze Zīda. Tirgutūrē ikvienam būs iespēja
uzklausīt vērtīgus padomus, piedalīties
radošajās darbnīcās, kā arī ziedot dažādas
funkcionālas, tīras un kvalitatīvas lietas, ko
Samariešu apvienība nogādās uz sociālās
aprūpes centriem visā Latvijā. Pilsētu
tirgus laukumos darbosies arī labo darbu
veikala «Otrā elpa» labdarības tirdziņš.
Visi tirdziņā savāktie līdzekļi tiks piešķirti
Latvijas Astmas un alerģijas biedrībai ar
astmu un dažādām alerģijām slimo bērnu
rehabilitācijas nometnes-ārstniecības kursa organizēšanai vasaras beigās Baltezera
sanatorijā.

Sintija Čepanone

Jelgavas autoserviss Asteru ielā 5a
piedāvā:

• automobiļu, motociklu, motorolleru
krāsošanu;
• ritošās daļas remontu;
• dzinēju remontu;
• eļļu un filtru maiņu;
• rezerves daļas;
• metināšanas darbus virsbūvei;
• izpūtēju remontu;
• zobsiksnas maiņu.

Kvalitatīvi darbi par saprātīgām cenām!

Tālrunis 22118828.
Darba laiks: darbadienās un
sestdienās no pulksten 8.30 līdz
pēdējam klientam!
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma
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Šīs vasaras tūristu iespaidi par Jelgavu
 Ritma Gaidamoviča
Pagājuši gandrīz divi mēneši, kopš oficiāli sākusies jaunā tūrisma sezona.
Tiesa, gan tūrisma jomas speciālisti, gan paši tūristi atzīst, ka Jelgava
gluži nav iebraucēju galamērķis Latvijā: pie mums viņi biežāk ierodas
caurbraucot – pa ceļam uz Rīgu vai Rundāli – un pilsētas apskatei atvēl
diezgan maz laika, jo ārpus mūsu valsts trūkst informācijas par to, ka
Jelgavā ir kas vairāk par Baltijā lielāko pili. Joprojām tūristu biežākais apskates objekts ir Jelgavas pils un Kurzemes hercogistes kapenes, Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, taču palēnām savu popularitāti tūristu vidū gūst arī atjaunotais Svētās Trīsvienības baznīcas tornis.
Tomēr uzņēmējiem, kas tikai nesen sākuši piedāvāt savus pakalpojumus
tūristiem, pagaidām ar savas vietas iekarošanu sokas grūtāk. «Jelgavas
Vēstnesis» iepazīstas ar tūristiem, kuri apmeklē mūsu pilsētu, – kāda
mērķa vadīti viņi šeit ierodas un ko saka par Jelgavu, Latviju.

Beļģa atziņa: «Grūtības
sagādā komunikācija»

Franču un vāciešu atziņa: «Labprāt apskatītu visu pilsētu,
bet tūrisma firmas to nepiedāvā»
Klaude Boutiaks kopā ar tūristu grupu
no Francijas Jelgavā ieradās ar konkrētu
mērķi – apmeklēt Kurzemes un Zemgales
kapenes un Jelgavas pili, kur 18. gadsimtā uzturējies arī Francijas karalis Luijs XVIII, jo viņi interesējas par Bīronu dzimtas
vēsturi. Šajā draugu kompānijā apvienojušies pensionāri, inženieri, pasniedzēji,
tulkotāji un citu profesiju pārstāvji, kurus
vieno vēlme izzināt vēsturi, tāpēc savu
brīvo laiku viņi izmanto, braukājot pa pasauli un pētot to. «Mēs noteikti neesam
parasti tūristi, kas vēlas apskatīt pēc
iespējas vairāk skaistu vietu. Visu mūžu
strādājām, tagad tā atpūšamies. Ņemot
vērā, ka mūs interesē vēsture, maršrutā
iekļautas tikai kapenes, lai gan grāmatās
Foto: Krišjānis Grantiņš
un bukletos esam lasījuši arī par citiem
apskates vērtiem objektiem Jelgavā. Diemžēl laika trūkuma dēļ nevaram šeit paviesoties ilgāk,» stāsta Klaude. Jāatzīst, ka šie
tūristi ir zinoši par Jelgavu. Klaude zināja teikt, ka mūsu pilsētas sadraudzības pilsēta ir Ruelmalmezone Francijā un tajā diezgan bieži viesojas mūsu pilsētas jaunieši, kas praktizējas pie vietējiem uzņēmējiem. Tāpat viņš vienā no Francijas laikrakstiem
lasījis, ka Jelgavā Francijas šefpavāram ir restorāns. «Labprāt gribētu tajā iedzert kafiju, taču diemžēl mums ir ļoti saspringts
grafiks un tūrisma firma nepiedāvā nekādas atkāpes no tā,» tā Klaude. To, ka saspringtā grafika dēļ viņi ir zaudētāji, pierāda
arī tas, ka viesi neapskatīja Jelgavas pils muzeju, lai gan bija to pieteikuši, – Jelgavai bija atvēlēta tikai stunda... Jāteic, ka arī
vācu tūristi, kuri Jelgavā bija ieplānojuši apmeklēt tikai Jelgavas pili un kapenes, palika zaudētājos. «Mēs labprāt apskatītu arī
pārējo pilsētu, ne tikai Baltijā lielāko pili, taču diemžēl tūrisma firmas piedāvājumā šāda iespēja netika dota, tāpēc iztiksim
ar iespaidiem, ko guvām, apskatot pili,» tā vācu tūriste Monika Lotta.

Vitas un Bena Grifitsu ģimenei no
Beļģijas, plānojot
atvaļinājumu, parasti ir divi galamērķi
– Latvija, kur dzīvo
Vitas vecāki, vai Londona, kur dzīvo Bena
vecāki. Šovasar divas
nedēļas viņi atkal
izvēlējušies viesoties
Latvijā. Tiesa, vizīte
«Jelgavas Vēstneša» atziņa: «Tūrisma firmas nav elastīgas»
uz Latviju neaprobeUzrunātās tūrisma firmas atzīst, ka ir tāpēc nekas cits neesot jāizdomā, jo cilvēki Natālijas atbilde – tā liek apšaubīt zināšažojas tikai ar ciemoinformētas par tūrisma piedāvājumu Jel- vispār labāk izvēloties Siguldu un Rundāli. nas par jaunajiem piedāvājumiem pilsētā:
šanos pie vecākiem
gavā, taču tik un tā piedāvā tikai jau sen Ja tūristi pieprasīšot, varbūt ko jaunu varot «Jelgavā jau nav, ko skatīt, vien sarkofāgi,
izstrādāto maršrutu ar vienu pieturu mūsu gaidīt nākamajā sezonā. Tiesa, to neapstip- tāpēc arī mēs tikai ar autobusu apbraucam
Iecavā, bet gan tiek
pilsētā – pili. Šis maršruts tāpat «labi ejot», rina tūrisma firmas «Laimtūre» darbinieces apkārt pilij.»
izmantota iespēja apceļot Latviju, lai smeltos spēkus jaunam darba cēlienam.
Šoreiz izvēle kritusi uz Jelgavu, kur dzīvo Vitas bērnības draugs. «Beļģija ir labā
ģeogrāfiskā vietā, esam pa vidu un dažās stundās varam nokļūt līdz Vācijai,
Francijai, kur aizbraucam nedēļas nogalēs, tāpēc tur pavadīt atvaļinājumu
vairs nav interesanti. Latvija vai Londona jau ir tālāks brauciens, un katru
Parasti ciemiņi lūkojas pēc dažādām skaistām vēsturiskām vietām, ko pilsētā apskatīt,
reizi cenšamies saplānot piepildītu programmu, lai mēs arī kaut ko redzētu,
taču, lai cik tas dīvaini arī būtu, par diezgan pieprasītu objektu šobrīd Jelgavā kļuvusi
galvenokārt jau Bens,» stāsta Vita. Lai iepazītu sievas dzimto valsti, Bens ar
bijusī sēklu fabrika. Proti, šeit draugu kompānijas spēlē airsoft jeb militāro simulācijas
lielāko prieku dodas ekskursijā pa Latviju un šoreiz jaunus iespaidus gūst
spēli. Šajā sporta veidā tiek lietotas reālu ieroču vizuālas kopijas, kas šauj ar vieglām
Jelgavā. «Vairākas reizes esam braukuši šai pilsētai cauri, taču tad jau tu redzi
plastmasas lodītēm. Uz spēli gandrīz katru nedēļu pilsētā ierodas komandas teju no
tikai galveno ielu. Šoreiz nolēmām šeit paciemoties. Jāatzīst, apskatot Svētās
visām Latvijas malām, taču īpašnieki cer, ka drīz izdosies piesaistīt arī ārzemniekus.
Trīsvienības baznīcas torni un pastaigājot pa pilsētu, esmu patīkami pārsteigts
Jāteic gan, ka lielākoties kompānijas neredz neko vairāk par sēklu fabriku, jo viņu
par Jelgavas bagāto vēsturi, par to, ka nesen izdevies atjaunot šo torni un
galamērķis ir tikai spēle. «Patiesībā šeit nonācām nejauši, jo draugi vienā no atlaižu
tajā tiek piedāvāta interesanta un plaša programma. Pilsēta ir sakopta, var
portāliem nopirka dāvanu karti uz spēli par puscenu. Gribējām ko ekstrēmu, un
redzēt, ka tiek piesaistīts daudz līdzekļu infrastruktūras sakārtošanai,» tā
paveicās, ka tāda iespēja ir tuvu Rīgai – Jelgavā. Tiesa, vieta nav no pievilcīgākajām,
Bens. Ceļojot pa Latviju, Benam radušies arī savi novērojumi. Viņš atzīst,
prom no centra, taču militārai spēlei ir O.K. Spēle pietuvināta realitātei, un, manuprāt,
ka, tiklīdz izbrauc no Rīgas, grūtības sagādā komunikācija. «Proti, ir grūti,
tā ir perspektīva, kā Jelgavai piesaistīt tūristus. Mums neinteresē pilsētas apskates
ja tu nemāki kaut nedaudz runāt latviski. Protams, tas neattiecas uz tūrisma
objekti, bet uz spēli gan atbraucām. Latvijā tas ir noteikti lētāk nekā kaut kur citur
objektiem, jo tajos personālam viena no prasībām ir runāt svešvalodā, bet
pasaulē. Tiesa, vai tikai tūristus apmierinās apstākļi,» spriež rīdzinieks Aleksandrs.
gan vairāk uz apkalpojošo sfēru – veikaliem, kafejnīcām un viesnīcām,» stāsta Bens. Tieši tālab viņš astoņu gadu laikā, kopš ir kopā ar Vitu, iemācījies
sarunāties latviski. Arī viņš novērojis, ka astoņu gadu laikā Latvijā krietni
kāpušas cenas, taču tik un tā tās tomēr ir zemākas nekā Beļģijā, tāpēc viņu
Amerikānis Lerijs Avila, kurš dzīvo Īrijā, ik pa laikam mīl paceļot pa
atpūtai mūsu valstī nav nekādu šķēršļu.
pasauli un iepazīt jaunas vietas, cilvēkus. Tiesa, viņš to dara diezgan
interesantā veidā, palīdzību meklējot portālā www.couchsurfing.
org, kur ir iespēja sazināties ar cilvēkiem izvēlētajā galamērķī, kuri
gatavi uzņemt ciemiņu uz dažām dienām pie sevis un parādīt
pilsētu. «Darbojos nevalstiskā organizācijā un bieži braucu apmaiņas braucienos uz dažādām valstīm. Taču mana taktika ir caur šo
«Viens ir skaidrs: portālu konkrētā pilsētā ierasties dažas dienas iepriekš, lai es pats
jūs protat pelnīt iepazītos ar vietu, ne tikai atbrauktu te pastrādāt. Jā, arī apmaiņas
uz tūristiem! Tā ir grupas ved ekskursijās, taču tur viss notiek pēc plāna. Tu apskati
lieta, kas mums tikai tās vietas, ko izvēlējušies organizatori, un, manuprāt, šādi
no jums būtu jā- tu negūsti īstu priekšstatu. Bet, ja padzīvo pie kāda vietējā, reāli
pamācās,» tā pēc redzi, kā šeit dzīvo, un pats vari plānot savu laiku,» stāsta Lerijs.
ekskursijas Jelga- Viņu divas dienas uzņēmusi jelgavniece Kristīne. «Apskatījām torni,
vā saka lietuviete pili, muzeju, pastaigājāmies pa Stacijas parku, peldējos Lielupē. Super! Pludmale pilsētas centrā ir tik kolosāla vieta,» tā Lerijs,
Vitālija Niliauskie- piebilstot, ka viens no galvenajiem plusiem šādi ceļot ir tas, ka viņš var tikties un aprunāties par dažādām lietām ar vietējiem
ne. Lietuvas pe- iedzīvotājiem. Kā Lerijs pats saka, viņš nošauj divus zaķus ar vienu šāvienu – ierodas pastrādāt un reizē paceļo. «Mani izdevumi
dagogu grupai – mazas dāvaniņas un mazliet tēriņa naudas,» tā Lerijs. Kopumā Jelgavā viņš pavadīja nedēļu.
ir tradīcija: katra
gada jūnija beigās – pirms garā
vasaras atvaļināŠķiet, ka Jelgavas un tās piedāvājuma popularizēšana tūrisma gadatirjuma – skolotāji
gos Lietuvā un Igaunijā devusi rezultātus, jo Jelgavā arvien biežāk piestāj
dodas ekskursijā, un ceļa izdevumus sedz izglītības pārvalde. Līdz šim braukts
tūristi no kaimiņvalstīm. Īpaši lietuvieši. «Jelgava ir Šauļu sadraudzības
uz tuvākām un tālākām vietām savā valstī, bet šogad galamērķis ir Latvija.
pilsēta, par kuru esam dzirdējuši daudz, taču, kaut arī mūs šķir nepilni
Viens no pieturas punktiem – Jelgava. «Mūsu skolas skolēni bija atbraukuši uz
simts kilometri, tikai retais te ir bijis. Pirms gadiem par savu ceļojumu gaLatviju un mums nodeva ziņu: «Ņemiet līdzi naudu, šeit visur jāmaksā!» Liels
lamērķi izvēlējāmies tālākas vietas pasaulē, taču šobrīd, kad visi skaitām,
bija izbrīns, ka pie jums jāmaksā pat par dabas parka apmeklējumu – Lietuvā
cik naudas varam atvēlēt braucienam, priekšroka tiek dota lētākajam
parkos varam staigāt bez maksas. Protams, arī mūsu muzejos ir jāmaksā,
variantam kaut kur tepat tuvumā. Un tāda šobrīd ir Latvija, kur mūsu
taču ieejas maksa šeit ir augstāka, piemēram, 20 minūšu gara ekskursija pils
tautieši ierodas arvien biežāk,» atzīst tūriste no Lietuvas Ale Braškiene,
kapenēs mums izmaksāja 1,50 latus, kamēr Lietuvā pils apmeklējums četru
kas kopā ar kolēģiem pa ceļam uz festivālu Tērvetē apmeklēja Jelgavas
stundu garumā ar interesantu programmu maksā trīs latus,» tā Jolanta Pečupili. Viņa atzīst, ka par Jelgavu Šauļos dzirdamas labas atsauksmes, un
komene, piebilstot, ka viņiem ceļš izmaksājis gandrīz lētāk nekā ieejas maksa
nenoliedz, ka labākā reklāma ir no mutes mutē, tāpēc arī viņi ir šeit.
apskates objektos. Taču ciemiņi atzīst, ka no mums var mācīties, kā pelnīt.
Tiesa, šoreiz izdevās novērtēt tikai pili, jo Jelgavas apskatei atvēlēts ļoti
Vēl vienu mīnusiņu no šo dāmu puses Jelgava saņēma, jo torņa tuvumā nav īss laiks. Ciemiņus gan apbēdināja fakts, ka viņi netika ielaisti ekskursijā pašā pilī. Ne jau tālab, ka to nedrīkstētu apmeklēt,
veikaliņa, kurā iespējams nopirkt izslavētās konfektes «Gotiņa». «Jā, tornī – kā gids paskaidrojis tūristiem, tas noticis viņa neizdarības dēļ, jo viņš šo ekskursiju nebija saskaņojis ar pils muzeja vadību.
redzējām skaistus suvenīru stendus, taču nebija saldumu. Būtu jauki, ja te «Daži draugi ir bijuši Smilšu skulptūru festivālā, taču diemžēl tas nesakrita ar mūsu izbraukuma datumiem, lai gan gribētu
varētu nopirkt arī Latvijā ražotos našķus,» tā Vitālija. Taču dāmas atzinīgi to redzēt. Iespējams, ka atbraukšu kopā ar ģimeni savā atvaļinājumā, lai arī bērni redzētu skulptūras,» tā Ale. Kaimiņvalsts
novērtē to, ka Jelgava izdevusi tūrisma avīzi lietuviešu valodā. «Tas tiešām tūristi atzīst, ka viņus šoreiz izbrīnījis kāds fakts. Proti, viņi zina, ka daudzi latvieši brauc uz Lietuvu iepirkties, jo tas esot lētāk,
apstiprina, ka kaimiņi mūs gaida,» tā Jolanta.
taču izrādās, ka krūzīte kafijas kafejnīcā pie mums maksā teju uz pusi lētāk nekā Lietuvā...

Rīdzinieka atziņa: «Sēklu fabrika militārajai spēlei ir O.K.»

Amerikānis: «Pludmale pilsētas centrā – tik kolosāla vieta!»

Lietuvietes atziņa: «Būtu labi, ja te varētu
nopirkt vietējā ražojuma saldumus»

Lietuvietes atziņa: «Krūzīte kafijas Jelgavā ir uz pusi lētāka»

Ceturtdiena, 2011. gada 7. jūlijs

Triatlonā zelts jelgavniecei

3. jūlijā Zemgales Olimpiskajā
centrā norisinājās Latvijas čempionāts un Baltijas kausa izcīņas
posms triatlonā. Viens no sacensību organizatoriem bija savulaik
profesionāļu līmenī startējušais
jelgavnieks Vladimirs Kuzmenko,
kurš veterānu (V40 vecuma grupā)
konkurencē triatlona olimpiskajā
distancē (1,5 km peldēšana, 40 km
riteņbraukšana un 10 km skriešana)
izcīnīja bronzas godalgu. Savukārt
Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas audzēkne Elza Mestere U-15
un U-16 vecuma grupā (0,25 km
peldēšana, 7 km riteņbraukšana
un 2,5 km skriešana) izcīnīja zelta
godalgu.

NHL pieredze Jelgavā

Aizvadītajā nedēļā Jelgavas
Ledus sporta
skolas audzēkņiem (JLSS) un
citiem jaunajiem hokejistiem bija iespēja piedalīties nometnē, kurā viņi pieslīpēja savu meistarību
pie NHL treneriem un spēlētājiem Kārļa
Skrastiņa un Oskara Bārtuļa. Nometne tika
organizēta Latvijas Krājbankas ledus hallē,
tajā piedalījās apmēram 60 jauno hokejistu
– gan zēni, gan meitenes, tostarp arī no
Somijas, Krievijas. Treneri ar NHL pieredzi
jaunajiem hokejistiem mācīja ne vien slidošanas un metienu tehniku, bet arī dalījās
pieredzē, kā pareizi izvēlēties pozīciju
laukumā un izvairīties no traumām.

sports
Revanšs pret FB «Gulbene»

Svētdien, 3. jūlijā, FK «Jelgava» izcīnīja savu sesto uzvaru šosezon, ar
rezultātu 3:1 (2:0) pārspējot FB «Gulbene». Šoreiz vārtus jelgavnieku labā
guva Jurijs Ksenzovs, kurš bumbu
vārtos raidīja no stūra sitiena atzīmes,
bet divas reizes precīzs bija Oļegs Malašenoks, kurš aizvadīja pirmo maču
pēc trīs spēļu diskvalifikācijas. Jāpiebilst, ka pirmā riņķa spēlē Gulbenē
jelgavnieki piekāpās mājiniekiem ar
rezultātu 0:3. Līdz ar izcīnīto uzvaru
FK «Jelgava» ar 20 punktiem nostiprinājies turnīra tabulas piektajā vietā.
Nākamo spēli jelgavnieki aizvadīs 10.
jūlijā pulksten 18 «Skonto» stadionā
Rīgā, tiekoties ar pēdējā vietā esošo
JFK «Olimps».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Daiļslidotāji trenējas kopā
ar Krievijas čempioniem
Krājbankas ledus hallē starptautiskajā daiļslidošanas nometnē kopā ar Krievijas, Igaunijas
un Lietuvas daiļslidotājiem līdz 21. jūlijam
trenēsies arī 20 Jelgavas Ledus sporta skolas
audzēkņi. Kā informē daiļslidošanas treneris
Andrejs Brovenko, šis ir jau trešais gads, kad
spēcīgie kaimiņvalstu treneri starptautiska
projekta laikā ierodas Jelgavā, lai trenētu arī
mūsu daiļslidotājus. Kopā nometnē dažādās
vecuma grupās trenējas ap 70 daiļslidotāju.
«Piemēram, ar mūsu labāko daiļslidotāju
Alīnu Fjodorovu vienā grupā trenējas arī
Krievijas čempioni Ksenija Makarova un
Konstantīns Meņšovs. Ksenijas treneris Jevgeņijs Rukavicins vada treniņus. Tas vien jau
apliecina, cik augsta līmeņa ir šī nometne,»
uzsver A.Brovenko.

No Jaunatnes vasaras
olimpiādes atved 41 medaļu
 Ģirts Pommers

Sporta pasākumi
 8. jūlijā pulksten 10, 9. un 10. jūlijā
pulksten 9 – Starptautisks bērnu un jauniešu turnīrs futbolā «City cup» (ZOC).
 8. jūlijā pulksten 19 – adaptētā triatlona sacensības. Reģistrācija no pulksten
18.30 pie Svētes upes Krastmalas ielā
11. Pieteikšanās – http://www.adventurelab.lv
 9. jūlijā pulksten 11 – Jelgavas pilsētas čempionāts airēšanā (BJSS airēšanas
bāzē Pils salā).
 11. jūlijā pulksten 12 – Zemgales
jaunatnes čempionāts futbolā U-14: JFC
«Jelgava» – Saldus Sporta skola (ZOC).
 11. jūlijā pulksten 20 – Zemgales
čempionāts futbolā: JFC «Jelgava-Juniors» – Jelgavas novada Sporta centrs/
Jelgavas BJSS (ZOC).
 14. jūlijā pulksten 11 – Latvijas Jaunatnes čempionāta U-13 spēle futbolā: JFC
«Jelgava» – Rīgas Futbola skola (ZOC).

Meklē darbu
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās un
mūsdienu mīkstās mēbeles.
Tālrunis 63027358, 29659962.
Varu palīdzēt vecam vientuļam cilvēkam
mājas un dārza darbos. Tālrunis 26306972.
Palīgs celtniecībā. Tālrunis 27197549.

No 1. līdz 3. jūlijam Jūrmalā notika Latvijas Jaunatnes vasaras
olimpiskās spēles, kurās Jelgavu pārstāvēja 122 sportisti, izcīnot
41 godalgu. Komandu kopvērtējumā mūsējie ieņēma 5. vietu
71 pašvaldības konkurencē, savukārt pēc izcīnīto medaļu skaita
jelgavnieki ir 3. vietā.
Visveiksmīgāk Jūrmalā startēja sudraba un astoņas bronzas. Individupeldētāji, kuri divās sacensību dienās āli veiksmīgākā ne tikai peldētāju vidū,
izcīnīja 20 godalgas – sešas zelta, sešas bet arī visā Jelgavas pilsētas delegācijā
bija Vineta Mežaraupe, kura ieguva
zelta medaļas individuālajos pelLATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE 2011 trīs
dējumos un palīdzēja arī stafetē, tiekot
pie vēl divām sudraba medaļām.
IZCĪNĪTĀS MEDAĻAS
«Vēlos pateikties pašvaldības vadībai, kas mums sniedza atbalstu. Šīm
Vieta Pašvaldība
Zelts Sudrabs Bronza Kopā
sacensībām mēs gatavojāmies ļoti
1.
Rīga
63
55
56 174
nopietni – trenējāmies divreiz dienā,
2.
Ventspils
19
12
8
39
pat pulksten septiņos no rīta, ūdenī
3.
Daugavpils
14
20
17 51
sportisti pavadīja pat trīs ar pusi
4.
Liepāja
12
10
13 35
stundas. Tāpat jāsaka paldies sportistu
5.
Jelgava
8
13
20 41
skolotājiem, kuri bija pretimnākoši un
6.
Jūrmala
8
7
15 30
7.
Bauskas novads
6
5
1
12
ļāva kavēt pirmās stundas skolā. Tam
8.
Dobeles novads
6
0
6
12
tomēr ir liela nozīme, vai skolotājs
9.
Tukuma novads
5
6
2
13
atbalsta, ka jaunietis nodarbojas ar
10. Rēzekne
5
3
4
12
sportu. Jāuzsver, ka auguši ir perso11. Saldus novads
5
1
4
10
nīgie rezultāti, un tas vien nozīmē,
12. Salacgrīvas novads 5
1
3
9
ka ieguldītais darbs ir atmaksājies,»
13. Jelgavas novads
4
4
4
12
tā Jelgavas Specializētās peldēšanas
14. Limbažu novads
4
4
3
11
skolas trenere Astra Ozoliņa.
15. Sējas novads
4
4
2
10
Tāpat jāuzteic bokseri, kuri kopā
16. Kuldīgas novads
4
3
5
12
izcīnījuši sešas medaļas – divas zelta
17. Olaines novads
4
0
1
5
18. Aizputes novads
3
5
2
10
un četras bronzas. Īpaši jāizceļ abi 1.
19. Balvu novads
3
3
3
9
vietas ieguvēji – smagākajā svara ka20. Madonas novads
3
1
3
7
tegorijā (91+) uzvarēja Jānis Rende,
21. Kandavas novads 3
1
0
4
bet vieglākajā – līdz 49 kilogramiem
22. Cēsu novads
3
0
2
5
– triumfēja Ralfs Ašmanis. Jelgav23. Valmiera
2
13
8
23
nieku treneris Aleksandrs Zaharovs
24. Aizkraukles novads 2
3
1
6
atzīst, ka bokseru starts vērtējams kā
25. Ogres novads
2
2
4
8
labs. «Protams, vienmēr var būt labāk,
26. Talsu novads
2
2
1
5
taču arī iegūtie divi zelti ir pozitīvs
27. Preiļu novads
2
1
1
4
iznākums, turklāt mūsu sportistu snie28. Krāslavas novads 2
1
0
3
gumu novērtējusi arī Latvijas Boksa
29. Daugavpils novads 2
0
5
7
30. Ķekavas novads
1
4
3
8
federācija, atzīstot R.Ašmani par boksa
31. Vecumnieku novads 1
4
1
6
sacensību labāko sportistu. Galvenais,
32. Salaspils novads
1
2
3
6
lai sportistiem ir vairāk iespēju sacens32. Siguldas novads
1
2
2
5
ties,» tā A.Zaharovs.
34. Jēkabpils
1
1
2
4
Vēl divas sudraba un viena bronzas
35. Garkalnes novads 1
1
1
3
medaļa airētāju «kontā», bet viena
36. Carnikavas novads 1
0
2
3
bronzas medaļa iegūta cīņas sportā.
36. Ludzas novads
1
0
2
3
Komandu sporta veidos Jelgavas
38. Valkas novads
1
0
1
2
pilsētu
pārstāvēja basketbolisti un
39. Gulbenes novads
1
0
0
1
regbisti, un arī abām šīm komandām
39. Ikšķiles novads
1
0
0
1
sacensībās bronzas godalgas. Efektī39. Līvānu novads
1
0
0
1
39. Smiltenes novads 1
0
0
1
vi savā četru sportistu delegācijā ir
39. Vaiņodes novads
1
0
0
1
startējusi Jelgavas džudo komanda,
44. Ādažu novads
0
2
3
5
izcīnot četras medaļas – svara kate45. Mārupes novads
0
2
2
4
gorijā līdz 55 kilogramiem sudrabs
46. Alūksnes novads
0
2
1
3
Krišam Upeniekam, bet bronza Sta46. Kokneses novads 0
2
1
3
ņislavam Ginkulam; svara kategorijā
48. Skrīveru novads
0
2
0
2
līdz 60 kilogramiem bronza Robertam
48. Stopiņu novads
0
2
0
2
Kabanovam, bet svara kategorijā līdz
50. Ventspils novads
0
1
4
5
66 kilogramiem sudrabu izcīnīja Alek51. Brocēnu novads
0
1
1
2
sandrs Didenko.
51. Grobiņas novads
0
1
1
2
51. Iecavas novads
0
1
1
2
Diemžēl bez godalgām palikām trīs
54. Babītes novads
0
1
0
1
sporta veidos – tenisā, vieglatlētikā
54. Rēzeknes novads 0
1
0
1
un BMX sacensībās, kuras norisinājās
54. Rucavas novads
0
1
0
1
Jelgavā, Zemgales Olimpiskā centra
57. Raunas novads
0
0
1
1
trasē. Neveiksmīgs mūsējiem izrādījās
58. Vārkavas novads
0
0
1
1
finālbrauciens, kurā sāpīgu kritienu
13 novadi neieguva nevienu punktu.
pirmajā virāžā piedzīvoja Kristens
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Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 63028129,
20333489.
Divi skolēni meklē darbu uz vasaras mēnešiem,
vēlams Jelgavā. Esam strādīgi un ar augstu
atbildības sajūtu. Tālrunis 26986053.
Sieviete meklē darbu. Augstākā izglītība.
Tālrunis 29935308.
Logopēds pirmsskolas un skolas vecuma
bērniem. Runas un rakstu valodas korekcija.
Tālrunis 29905903.
Divi jauni vīrieši meklē darbu. Izskatīs visus
piedāvājumus. Tālrunis 28866836.
Meklēju jebkuru darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29960439.
Elektriķis. Veicu elektromontāžas darbus,
instalācijas maiņa. Tālrunis 22388635.
Sieviete (38) meklē papildu darbu. Ir pieredze

Jāņa Vītola trenētie Jelgavas basketbolisti izcīnīja bronzas medaļas, pusfinālā tirdzniecībā, dārzkopībā, varu darīt jebkādus
darbus. Izskatīšu visus piedāvājumus. Varu strāpiekāpjoties nākamajiem čempioniem – Ventspils pilsētas komandai.
dāt no pulksten 8 līdz 14. Tālrunis 28738453.
Autovadītājs, ir B, C, D1 kategorijas.
Tālrunis 26190019.

Pērk
Firma pērk cirsmas, meža īpašumus. Samaksa tūlītēja. T. 20371498, 26596934.
Pērku gleznas, porcelāna figūras, dekoratīvos šķīvjus, vāzes un sudraba, zelta
monētas. T.27166669.

Pārdod
Malku. Alksnis, bērzs, osis, ozols. Cena
– sākot no 18 Ls/berkubs vai 22 Ls/sters.
Varam piegādāt. T. 25448677
Jaunus ķieģeļus dūmvadiem, krāsnīm, arī
dekoratīvie. T. 25954117.

Jelgavas pilsētas delegācija, kurā bija 122 sportisti, ieguva 41 medaļu, kas
pašvaldību reitingā godalgu skaita ziņā dod 3. vietu.
Krīgers, tādējādi izcīnot vien 7. vietu. nās sporta bāzes pieejamību rezultāVistuvāk medaļām bija 4x400 metru tiem ir jāuzlabojas,» tā J.Kaminskis.
jauniešu stafetes komanda, kurai
Komandu vērtējumā jelgavnieki
4. vieta. Labākais sasniegums
ieņem 5. vietu 71 pašvaldības kontenisa sacensībās – 7. vieta, ko
kurencē, kas ir par vienu vietu
izcīnīja Zane Mitrevica.
augstāk, salīdzinot ar 2009.
Kā stāsta Jelgavas pilsētas
gada Jaunatnes olimpiādi, kas
komandas galvenais kurators
notika Valmierā. Toreiz gan
Juris Kaminskis, iegūtais
medaļu «raža» bija nedaudz
medaļu skaits ir tuvu plālielāka – 42 izcīnītas godnotajam. «Kopējais medaalgas.
ļu skaits ir labs. Tiesa
gan – medaļas plānojām
nedaudz citādāk, taču
Visvairāk medaļu
prieks, ka vidējais līmeJelgavas pilsētas
nis tomēr ir augstvērkomandā izcīnīja
tīgs. Ir gandarījums par
Vineta Mežaraupe,
peldētājiem, arī bokseri
kurai Jūrmalas Peldēun džudisti sevi labi piešanas skolas baseinā
rādījuši. Abi komandu
izdevās izcīnīt trīs zelta
sporta veidi pārstāvēti
godalgas individuālagodam – izcīnītas bronzas
jos peldējumos, kā arī
godalgas. Taču nākotnē
palīdzēt stafešu kojāstrādā ar individuālajiem
mandai tikt pie divām
sporta veidiem un daudz
sudraba medaļām.
lielāka uzmanība jāpievērš
Foto: Krišjānis Grantiņš
vieglatlētikai – līdz ar jau-

2-ist. dzīvokli ar malkas apkuri 6. līnijā.
T. 29772776

Dažādi
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.
Izpildīsim visu veidu celtniecības darbus.
Apkure, santehnikas darbi, sētu uzstādīšana, bruģa likšana. Kvalitatīvi un ar
garantiju. T. 29504350.
Galdniecības serviss (mēbeles un citi izstr.).
Stāvlaukums 10 Ls/mēn., Zvejnieku 9a.
T. 26553214.

Aizsaulē aizgājuši
GENRIHS PURAVICS (dz. 1945. g.)
EMĪLIJA JAKARE (dz. 1920. g.)
LIDIJA ŠČEBETA (dz. 1940. g.)
ALBERTS GRANTIŅŠ (dz. 1925. g.)
VIESTURS PAVILONS (dz. 1980. g.)
JĀNIS DOMKOVS (dz. 1941. g.)
ALEKSANDRS FOKANOVS (dz. 1957. g.).
Izvadīšana 7.07. plkst.16 Bērzu kapsētā.
VILIS BLUMBERGS (dz. 1911. g.).
Izvadīšana 7.07. plkst.12 Meža kapsētā.
JĀNIS FECERIS (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 7.07. plkst.13 Bērzu kapsētā.
MARIJA KEDIČA (dz. 1930. g.).
Izvadīšana 9.07. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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9. jūlijs, sestdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 101. un 102.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 17. un 18.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 44.sērija.
10.00 «Makša un Jozefa piedzīvojumi». Ģimenes filma. 2004.g.
11.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.00 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 3. un 4.sērija.
13.50 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».*
16.40 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Jūrmala.*
16.45 «Pārsteidzošā pasaule. Vjetnama». Dokumentāla filma.
17.45 «Apeirona stāsti».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».*
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Top Latvijas Likteņdārzs!»
21.20 «Imantdienas 2011».
23.00 Nakts ziņas.
23.10 «Manas melleņu naktis». Romantiska drāma. 2007.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 Pludmales volejbola apskats.*
11.30 «Darījums». Daudzsēriju detektīvfilma. 3. un 4.sērija.
13.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.40 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19.
Ceturtdaļfināls.*
15.40 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
15.55 «Diāna pret karalieni». Dokumentāla filma.
16.55 «Ģimenes detektīvs». Daudzsēriju kriminālkomēdija.
2005.g. 1.sērija.
18.50 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19. Pusfināls.
20.55 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
21.05 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19. Pusfināls.
23.10 «Blēži». Francijas kriminālkomēdija. 2008.g.

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
7.00 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
Animācijas seriāls. 12. un 13.sērija.
7.55 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 16.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
Komēdisjeriāls. 2.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 10.sērija.
10.30 «Bezgalīgais stāsts 2». Pasaku filma. 1991.g.
12.10 «Latvijas stiprākie vīri». Latvijas spēkavīru meistasacīkstes.*
13.10 LNT jubileju gaidot. «Rīgas Eiroports». Humora šovs.
13.40 «Saldais pārītis». Komēdijseriāls.
14.10 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 8.sērija.
15.05 «Laika smiltis». ASV miniseriāls. 3. un 4.sērija.
17.00 «Mūsu ferma Īrijā». Melodrāma. 2007.g. 2.sērija.
19.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 7.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Sisi». Biogrāfiski vēsturiska filma. 2009.g. 2.sērija.
22.40 «Sargs». Spraiga sižeta filma. 1996.g. Režisors Č.Rasels.
1.00 «Intervija ar vampīru 2». Šausmu filma. 2002.g.
2.45 «Zero efekts». ASV trilleris. 1997.g.
4.35 «Mežonīgie Rietumi». Piedzīvojumu filma. 1999.g.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve». 3.sērija.
5.45 «Katrīnvilla». 11.sērija.
6.30 «Paldies par pirkumu! 3». 5.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 22.sērija.
7.20 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 29.sērija.
7.45 «Dullais desmitnieks».
8.45 «Simpsoni 17». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
9.40 «Esi gardēdis!»
10.10 «Gandrīz ideālas vakariņas». 5.–8.raidījums.*
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.35 «Slepenpolicijā tikai meitenes». ASV komēdija. 2004.g.
17.50 «Beisbola laukums 2». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Princese pret pašas gribu 2». Ģimenes komēdija. 2004.g.
22.45 «Dūres spēks». Piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
0.20 «Seksīgie zābaki». Komēdija. 2005.g.
2.15 «Slepenā dzīve». Seriāls. 3.sērija.
3.00 «Katrīnvilla». Seriāls. 11.sērija.
3.50 «Paldies par pirkumu! 3». Seriāls. 5.sērija.
4.10 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 11. un 12.sērija.

10. jūlijs, svētdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 103. un 104.sērija.
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 19. un 20.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 45.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 27.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve 3». Dokumentālu filmu seriāls.
27.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule.
Austrālijas ziemeļu teritorija». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Rīgai – 800». Rīga dzied.*
15.00 «Makša un Jozefa piedzīvojumi». Ģimenes filma. 2004.g.
16.30 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentālu filmu seriāls. 9. un 10.sērija.

17.30 «Izvēlies zaļi!» “Kāpēc šķirot atkritumus?”
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Tiksimies Tartu».
18.50 «Ronēns un lielā laime». Romantiska komēdija. 2007.g.
20.30 «Panorāma».
20.53 Sporta ziņas.
21.02 Laika ziņas.
21.10 «Odrijas Hepbernas dzīvesstāsts».
Biogrāfiska drāma. 2000.g. 2.sērija.
22.40 «Nakts ziņas».
22.50 «Laiks vīriem?»*
23.20 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 2.sērija.

LTV7
7.50 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
«Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
11.05 «Ar makšķeri».*
11.35 «Autosporta programma nr.1».*
12.05 «Blēži». Francijas kriminālkomēdija. 2008.g.
13.55 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 5.sērija.
14.50 «Pasaules vulkāni». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
15.25 «Darījums». Daudzsēriju detektīvfilma. 3. un 4.sērija.
17.05 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
18.45 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
18.50 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19.
Spēle par 3.vietu.
21.05 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19. Fināls.
23.10 Pludmales volejbola apskats.*
23.40 «Pasaules vulkāni».
Dokumentāls seriāls. 10.(noslēguma) sērija.

LNT
6.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Kāpēc tā gadījās». 30.sērija.
7.00 «Flintstonu ģimene». ASV anim. ser. 10. un 11.sērija.
7.55 «Misters Bīns». Anim. f.
8.10 «Trakie Tūņi brīvībā». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 LNT jubileju gaidot. «Sirdsmīļā Monika». Komēdijseriāls.
10.35 «Betmens atgriežas». Piedzīvojumu filma. 1992.g.
13.05 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.*
14.05 «Mentālists». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.
16.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
18.00 LNT jubileju gaidot. «Solo ar orķestri».
19.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas stiprākie vīri».
Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.
21.20 «Sastrēgumstunda 2». Spraiga sižeta komēdija. 2001.g.
23.10 «Izpirkuma maksa». ASV trilleris. 1996.g.
1.30 «Laika smiltis». ASV miniseriāls. 3. un 4.sērija.
3.10 «Sargs». ASV spraiga sižeta filma. 1996.g.
4.55 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
5.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

tv programma
23.20 «Garīgā dimensija».
23.50 «Imanta – Babīte pietur…»*

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 357.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 47.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 7.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 74.sērija.
13.15 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19. ¼ fināls.*
15.40 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 47.sērija.
16.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 7.sērija.
17.20 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 357.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Indijā». 10.(noslēguma) sērija.*
20.00 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.55 «Meklējot Budu. Afganistānas ekspedīcija». 1. un 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 74.sērija.
22.55 «Ģimenes detektīvs». Daudzsēriju kriminālkomēdija.
2005.g. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs». Animācijas filma.
6.40 «Nedēļa novados».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 53.sērija.
10.05 «Policijas akadēmija». ASV komēdija. 1984.g.
12.05 «Supernatural». ASV seriāls. 2.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 21.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 153.sērija.
15.10 «Pankūciņa lieliskie negadījumi».
Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 42.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 6.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 113.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 114.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Nozieguma rēbuss». ASV krimināldrāma. 2002.g.
23.30 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 14.sērija.
0.45 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 3.sērija.
1.40 «Izpirkuma maksa». ASV trilleris. 1996.g.
3.45 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 113. un 114.sērija.

TV3

5.00 «Slepenā dzīve». 4.sērija.
5.45 «Blēži 2». 14.sērija.
6.30 «Paldies par pirkumu! 3». 6.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 23.sērija.
7.25 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 33.sērija.
7.50 «Mūmija». Anim. ser. 11.sērija.
8.25 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 30.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Dejo ar zvaigzni 3».*
14.15 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
14.35 «Princese pret pašas gribu 2». Ģimenes komēdija. 2004.g.
16.55 «Dūres spēks». Piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
18.30 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Slepenās lietas: cīņa par nākotni». Trilleris. 1998.g.
22.25 F-1: Lielbritānijas Granx Prix izcīņa.
1.05 «Pēc sērkociņiem» (ar subt.). Komēdija. 1980.g.
2.50 «Slepenā dzīve». Seriāls. 4.sērija.
3.35 «Blēži 2». Seriāls. 14.sērija.
4.20 «Paldies par pirkumu! 3». Seriāls. 6.sērija.
4.40 «Nakts joki».

5.00 «Slepenā dzīve». 5.sērija.
5.45 «Blēži 2». 15.sērija.
6.30 «Esi gardēdis!»*
7.00 «Mazie kloni». Anim. ser. 28.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 31.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 34.sērija.
8.05 «Simpsoni 7». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».*
10.15 «Māmiņu klubs».*
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 50.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 174.–176.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 6.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 121.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 56.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 103.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Kobra 15». Vācijas seriāls. 1.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 8.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris». Seriāls. 4.sērija.
24.00 «Pārkāpt robežu». Seriāls. 3. un 4.sērija.
1.50 «Karstās ziņas». Seriāls. 13. un 14.sērija.
2.35 «Cīņas likums». Seriāls. 6.sērija.
3.20 «Slepenā dzīve». Seriāls. 5.sērija.
4.05 «Blēži 2». Seriāls. 15.sērija.

11. jūlijs, pirmdiena
LTV1

12. jūlijs, otrdiena
LTV1

7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālās TV piedāvā…» Latgales reģionālā TV.
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1234.sērija.
9.25 «Ronēns un lielā laime». Romantiska komēdija. 2007.g.
11.05 «Ielas garumā».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Pārsteidzošā pasaule. Ziemeļu teritorija». Dokumentāla filma.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 Inga Kalna un Sinfonietta Rīga Rundāles pilī.*
15.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.00 «Mākonis». Studijas Dauka animācijas filma.
16.10 «Surikātu raibā dzīve 3».
Dokumentālu filmu seriāls. 27.sērija.
16.35 «Džeronīmo Stiltons».
Animācijas filmu seriāls. 15.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1234.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 26.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 9.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zilais divritenis». Seriāls. 5.sērija.
22.05 «Viss notiek».*
22.35 «Latvija var!»*
23.05 «Nakts ziņas».

7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālās TV piedāvā…» TV Kurzeme.
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1235.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 9.sērija.
10.40 «Odrijas Hepbernas dzīvesstāsts».
Biogrāfiska drāma. 2000.g. 2.sērija.
12.10 «Viss notiek».*
12.40 «Latvija var!»*
13.10 «20 gadi. 20 stāsti».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 11.sērija.
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Avārijas brigāde. Bumba». Animācijas filma.
16.00 «Avārijas brigāde. Rietumu ekspresis». Animācijas filma.
16.10 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 27.sērija.
16.35 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 16.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1235.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 27.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 10.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Discovery atlants: Ķīna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.15 «Kērnsa – aizmirstais brālis». Dokumentāla filma.

TV3
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22.45 «Naudas zīmes».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Izmisušie vecāki». Seriāls. 2007.g. 5. un 6.sērija.

LTV7
7.35 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.20 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 358.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 48.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 8.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 75.sērija.
13.15 «1000 jūdzes Indijā». 10.(noslēguma) sērija.*
13.45 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.
13.50 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19. ¼ fināls.*
15.40 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 48.sērija.
16.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 8.sērija.
17.15 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 358.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 1.sērija.*
20.05 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
20.20 «Autosporta programma nr.1».
20.50 «Pasaules vulkāni». Dokumentālu filmu seriāls. 9.
un 10.(noslēguma) sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 75.sērija.
22.55 «Mikrofona dziesmas».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 54.sērija.
10.05 «Nedienas ar mērkaķi». Ģimenes komēdija. 1994.g.
12.05 «Supernatural». ASV seriāls. 3.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 22.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 154.sērija.
14.50 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 8.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 43.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 7.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 115.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 116.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Zem mīlestības mēness». Melodrāma. 2010.g.
23.00 «Salauztie ziedi». ASV traģikomēdija. 2005.g.
1.05 «Nozieguma rēbuss». ASV krimināldrāma. 2002.g.
3.10 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 14.sērija.
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 115. un 116.sērija.

23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Vides fakti».*
23.50 «Izvēlies zaļi!»*
0.20 «Imanta – Babīte pietur…»*

LTV7
7.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.00 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.20 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 359.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 49.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 9.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 76.sērija.
13.15 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 1.sērija.*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19. ¼ fināls.*
15.40 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 49.sērija.
16.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 9.sērija.
17.15 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 359.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 2.sērija.*
20.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.35 «Ātruma cilts».
21.05 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
21.10 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.20 UEFA Čempionu līgas atlases spēle.
Skonto – Krakovas Wisla.
23.20 «SOKO Vismāra». Seriāls. 76.sērija.
0.10 «Londonieši». Polijas seriāls. 16.sērija.
1.00 «Megakatastrofas». Dokumentāla filma. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 55.sērija.
10.05 «Paklusē!» Francijas kriminālkomēdija. 2003.g.
12.05 «Supernatural». ASV seriāls. 4.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 23.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 155.sērija.
14.50 «Pankūciņa lieliskie negadījumi».
Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 44.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 8.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 117.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 118.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Matriks. Atjaunots». Fantastikas trilleris. 2003.g.
23.40 «Galvu virs ūdens!» Piedzīvojumu komēdija. 1996.g.
1.30 «Salauztie ziedi». ASV traģikomēdija. 2005.g.
3.20 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 117. un 118.sērija.

TV3

TV3

5.00 «Slepenā dzīve». 6.sērija.
5.45 «Blēži 2». 16.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 29.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 4.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 32.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 35.sērija.
8.05 «Simpsoni 7». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
9.00 «Lohnesa noslēpums». Ģimenes filma. 2007.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 51.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 177.–179.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 7.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 122.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 57.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 104.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 3». Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Melu teorija 2». ASV seriāls. 27.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». ASV seriāls. 8.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». ASV seriāls. 20.sērija.
23.55 «Cīņas likums». ASV seriāls. 7.sērija.
0.55 «Slepenā dzīve». Seriāls. 6.sērija.
1.40 «Blēži 2». Seriāls. 16.sērija.
2.25 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 122.sērija.
3.10 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 51.sērija.
4.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 104.sērija.

5.00 «Slepenā dzīve». 7.sērija.
5.45 «Blēži 2». 17.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 30.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 5.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 33.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 36.sērija.
8.05 «Simpsoni 7». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
9.00 «Hačiko: suņa stāsts». ASV ģim. f. 2009.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 52.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 180.–182.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 8.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 123.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 58.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 105.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 3». Komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
22.15 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi.
Santāžas karalis». Detektīvfilma. 1981.g. 2.daļa.
23.40 «Sasisto lukturu ielas 10». Krievijas seriāls. 29.sērija.
0.35 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
1.30 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 7.sērija.
2.15 «Cīņas likums». Seriāls. 8.sērija.
3.05 «Slepenā dzīve». Seriāls. 7.sērija.
3.50 «Blēži 2». Seriāls. 17.sērija.
4.30 «Nakts joki».

13. jūlijs, trešdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālās TV piedāvā…» Latgales reģionālā TV.
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1236.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 10.sērija.
10.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.25 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.55 «Discovery atlants: Ķīna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «20 gadi. 20 stāsti».*
13.25 «Naudas zīmes».*
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 12.sērija.
15.35 «Apeirona stāsti».*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Kas te? Es te!»*
16.35 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 17.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1236.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 28.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 11.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto. Viking Lotto».
21.15 «Raimonds Pauls. Ilgais ceļš televīzijā». 1.daļa.*
22.50 «Zebra».

14. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālās TV piedāvā…» TV Kurzeme.
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1237.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 11.sērija.
10.40 «Tiksimies Tartu».*
11.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.30 «Zebra».*
11.50 «Pārsteidzošā pasaule. Bali». Dokumentāla filma.
12.50 «Province».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 13.sērija.
15.35 «Vertikāle».*
16.10 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 21. un 22.sērija.
16.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 46.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1237.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 29.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 12.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Saules balss. Dziedātājs Jānis Zābers atmiņās un
mūzikā». LTV videofilma.*
22.10 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 19.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 7. jūlijs
22.55 «6 miljardi stāstu».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Izmisušie vecāki». Seriāls. 7. un 8.sērija.

LTV7
7.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.00 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.20 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 360.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 50.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 10.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 77.sērija.
13.15 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 2.sērija.*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19. ½ fināls.*
15.40 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 50.sērija.
16.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 10.sērija.
17.15 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 14.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 360.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 3.sērija.*
20.05 «Ar makšķeri».
20.35 «Zebra».*
20.50 «Zudušais simbols». Dokumentāla filma.
21.40 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 77.sērija.
22.55 Pludmales volejbola apskats.
23.25 «Megakatastrofas». Dokumentāla filma. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 56.sērija.
10.05 «Toms un Džerijs uz Marsa». Animācijas filma. 2005.g.
12.05 «Supernatural». ASV seriāls. 5.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 24.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 156.sērija.
14.50 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 10.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 45.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 9.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 119.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 120.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
22.05 «Gluharevs» (ar subt.). Seriāls. 33. un 34.sērija.
0.10 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 4.sērija.
1.05 «Matriks. Atjaunots». Fantastikas trilleris. 2003.g.
3.20 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijserāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 119. un 120.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve». 8.sērija.
5.45 «Blēži 2». 18.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 31.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 6.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 34.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 37.sērija.
8.05 «Simpsoni 7». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
9.00 «Krokodilu trauksme». Vācijas piedzīv. f. 2006.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 53.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 183.–185.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 9.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 124.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 59.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 106.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 3». Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Trauma». Seriāls. 2.sērija.
22.00 «Pārdrošais atriebējs». Spraiga sižeta filma. 2010.g.
24.00 «Dubultspēle 7». Seriāls. 11.sērija.
0.55 «Cīņas likums». Seriāls. 9.sērija.
1.45 «Slepenā dzīve». Seriāls. 8.sērija.
2.30 «Blēži 2». Seriāls. 18.sērija.
3.15 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 124.sērija.
4.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 53.sērija.

15. jūlijs, piektdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālās TV piedāvā…» Jūrmalas TV.
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 3.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 12.sērija.
10.40 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 22.sērija.
12.20 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 11. un 12.sērija.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 14.sērija.
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Sises piedzīvojumi».*
16.15 «Mēnesslācis».
Animācijas filmu seriāls. 23. un 24.sērija.
16.40 «Zaķīšu piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 47.sērija.
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».*
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
20.30 «Panorāma».
21.10 «100.panta preses klubs».
22.05 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 3.sērija.
23.55 «Nakts ziņas».
0.10 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 19.sērija.

LTV7
7.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.00 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.20 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 14.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 361.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 51.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 11.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 78.sērija.
13.15 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 3.sērija.*
13.50 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19. ½ fināls.*
15.40 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 51.sērija.
16.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 11.sērija.
17.15 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 361.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 4.sērija.*
20.05 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 6.sērija.
20.55 «633 km debesīs un ellē». 1.sērija.
21.25 «Motociklisti».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 78.sērija.
23.00 «Ceļojums bez robežām. Beirūta». Dokumentāla filma.
23.30 Red Bull X-fighters. Tiešraide no Madrides.
1.00 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 57.sērija.
10.05 «Gandrīz varoņi». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
12.05 «Supernatural». ASV seriāls. 6.sērija.
13.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 25.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 157.sērija.
14.50 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 11.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 46.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 10.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 121.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 122.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 LNT jubileju gaidot. «Piektdieņi». Humora šovs.
21.35 «Ķengurs Džeks». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
23.15 «Misters Labais». Piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
1.05 «Rezervisti». ASV sporta komēdija. 2000.g.
3.00 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
3.50 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 32.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 121. un 122.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve». 9.sērija.
5.45 «Blēži 2». 19.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 32.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 7.sērija.
7.15 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 35.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 38.sērija.
8.05 «Simpsoni 7». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
9.00 «Aukle 3». ASV ģim. f. 2009.g.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 54.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 186.–188.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 10.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 125.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 60.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 107.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Komēdijseriāls. 23.sērija.
18.40 «Tētuka meitiņas 4». Krievijas komēdijseriāls. 66.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Eiropas ceļojums». ASV komēdija. 2004.g.
22.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.10 «Brīvības rakstnieki». Biogrāfiska krimināldrāma. 2007.g.
2.25 «Cīņas likums». Seriāls. 10.sērija.
3.15 «Slepenā dzīve». Seriāls. 9.sērija.
4.00 «Blēži 2». Seriāls. 19.sērija.

16. jūlijs, sestdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 105. un 106.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 21. un 22.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 46.sērija.
10.00 «Ronis no Sanderogas». Vācijas ģimenes filma. 2006.g.
11.40 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.10 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 5. un 6.sērija.
14.05 «Imantdienas 2011».*
15.50 «Partitūra. Im.Kalniņš». 1991.g.
16.45 «Pārsteidzošā pasaule. Bali». Dokumentāla filma.
17.45 «Apeirona stāsti».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Raimonds Pauls joko».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Top Latvijas Likteņdārzs!»
21.25 «Imantdienas 2011». 2.daļa.
23.05 Nakts ziņas.
23.15 «Tango stundas». Muzikāla drāma. 1997.g.

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
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TV programma
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 Pludmales volejbola apskats.*
11.30 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.05 «Darījums». Daudzsēriju detektīvfilma. 5. un 6.sērija.
13.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.15 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19. Spēle
par trešo vietu.*
16.15 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.15 «Ģimenes detektīvs». Daudzsēriju filma. 2.sērija.
19.00 «Norvēģija dabā». Dokumentāla filma. 8.sērija.
19.30 «Norvēģija dabā». Dokumentāla filma. 9.sērija.
20.00 «Zudušais simbols». Dokumentāla filma.
20.50 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 6.sērija.
21.35 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
21.40 «Merilinas Hočkisas deju skola». Komēdija. 2005.g.
23.35 Grand Prix izcīņa spīdvejā Kārdifā. 2008.gada 29.jūnijs.*

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
7.00 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
Animācijas seriāls. 14. un 15.sērija.
7.55 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 17.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
ASV komēdisjeriāls. 3.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Neparastie suņi». Lielbritānijas dok. f. 11.sērija.
10.30 «Toms un Džerijs. Maģiskā lode». Anim. f.
11.40 «Latvijas stiprākie vīri».
Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.*
12.40 LNT jubileju gaidot. «Rīgas Eiroports». Humora šovs.
13.10 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 9.sērija.
14.10 «Kontakts». Fantastikas piedzīvojumu filma. 1997.g.
17.00 «Mūsu ferma Īrijā». Vācijas melodrāma. 3.sērija.
19.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Meklēju suņumīli». Romantiska komēdija. 2005.g.
22.40 «Kiss Kiss – Bang Bang». ASV kriminālkomēdija. 2005.g.
0.40 «Ko vēlas sievietes». ASV komēdija. 2005.g.
2.55 «Misters Labais». Piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
4.20 «Ķengurs Džeks». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
5.45 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijserāls.

19.30 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
21.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 22.sērija.
22.05 «Likteņa šķēps». Drāma. 2007.g. 1.sērija.
23.40 Pludmales volejbola apskats.*
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1.00 «Mīlestība un citas katastrofas». Komēdija. 2006.g.
2.30 «Kiss Kiss – Bang Bang». ASV kriminālkomēdija. 2005.g.
4.10 «Meklēju suņumīli». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
5.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

LNT

TV3

6.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Kāpēc tā gadījās». 31.sērija.
7.00 «Flintstonu ģimene». ASV anim. ser. 12. un 13.sērija.
7.55 «Misters Bīns». Anim. f.
8.10 «Trakie Tūņi brīvībā». Anim. ser. 4.sērija.
8.45 «Nedēļa novados».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 LNT jubileju gaidot. «Sirdsmīļā Monika». Komēdijseriāls.
10.35 «Betmens uz mūžu». Piedzīvojumu filma. 1995.g.
13.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.*
14.05 «Mentālists». ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
16.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
18.00 LNT jubileju gaidot. «Solo ar orķestri».
19.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas stiprākie vīri». Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.
21.20 «Džekija Čana pirmais trieciens». Piedzīvojumu filma. 1996.g.
23.00 «Tumsas pilsēta». ASV trilleris. 1997.g.

5.00 «Slepenā dzīve». 11.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 27.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 2». 2.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 25.sērija.
7.25 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 38.sērija.
7.50 «Mūmija». Anim. ser. 12.sērija.
8.25 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 37.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Dejo ar zvaigzni 3».*
14.40 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
16.10 «Divsimtgadīgais». Romantiska drāma. 1999.g.
18.50 «Neuzveicamais banzuke». Japānas realitātes šovs.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Ellespuika». Fantastikas spraiga sižeta filma. 2004.g.
22.20 «Amerikāņu gangsteris». Krimināldrāma. 2007.g.
1.15 «Nāvējošie meli». ASV un Kanādas trilleris. 2004.g.
2.50 «Slepenā dzīve». Seriāls. 11.sērija.
3.35 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 27.sērija.
4.20 «Mūžam kopā 2». Seriāls. 2.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve». 10.sērija.
5.45 «Blēži 2». 20.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 2». 1.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 24.sērija.
7.20 «Mani draugi Tīģeris un Pūks 2». Anim. ser. 36.sērija.
7.45 «Dullais desmitnieks».
8.45 «Simpsoni 17». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
9.40 «Esi gardēdis!»
10.10 «Gandrīz ideālas vakariņas». 9.–12.raidījums.*
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.25 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
14.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.00 «Eiropas ceļojums». ASV komēdija. 2004.g.
17.50 «Spēļlaukums: atpakaļ mājās». Ģimenes komēdija. 2007.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Mazulis». Ģimenes komēdija. 1995.g.
22.15 «Manu murgu meitene». ASV komēdija. 2007.g.
0.20 «Slepkava no Grīnriveras».
Krimināldrāma. 2008.g. 1. un 2.sērija.
3.40 «Slepenā dzīve». Seriāls. 10.sērija.
4.20 «Mūžam kopā 2». Seriāls. 1.sērija.

17. jūlijs, svētdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 107. un 108.sērija.
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Mēnesslācis». Animācijas filmu seriāls. 23. un 24.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 47.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 28.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve 3».
Dokumentālu filmu seriāls. 28.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Kvīnslenda». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 Latvijas Radio 2 dzimšanas dienas koncerts «Kad
man vairs nebūs 16...» 2.daļa Vella būšana.*
14.40 «Ronis no Sanderogas». Ģimenes filma. 2006.g.
16.23 «Latvijas dabas un mūzikas pērles». Ķemeru
Nacionālais parks.*
16.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 11. un 12.sērija.
17.30 «Izvēlies zaļi!» “Zaļās ceļošanas iespējas”.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Tiksimies Tartu».
18.50 «Dzīve ar Džūdiju Gārlendu». Biogrāfiska drāma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.02 Laika ziņas.
21.10 «Dzīve ar Džūdiju Gārlendu». Biogrāfiska drāma. 2.sērija.
22.50 «Nakts ziņas».
23.00 «Laiks vīriem?»*
23.30 «Midsomeras slepkavības 2». Detektīvseriāls. 3.sērija.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Merilinas Hočkisas deju skola». ASV komēdija. 2005.g.
13.50 Pasaules meistarsacīkstes basketbolā U-19. Fināls.*
15.50 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 6.sērija.
16.45 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
16.50 «Darījums». Daudzsēriju detektīvfilma. 5. un 6.sērija.
18.30 «Ceļojums bez robežām. Beirūta». Dokumentāla filma.
19.00 «Krējums… saldais».

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

BSA īsteno studijas pēc akreditētām studiju
programmām, un 1999. gadā ir saņemta valsts
beztermiņa augstskolas akreditācija, kas dod tiesības
izsniegt valsts parauga diplomus.
Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas,
kuras tiek realizētas Jelgavas filiālē:
2. LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMAS
TIESĪBU ZINĀTNE
Iegūstamā kvalifikācija – juriskonsults
Studiju ilgums – 4 gadi (pilna laika) un 4,5 gadi
(nepilna laika)
Studiju forma – dienas un vakara
Studiju valoda – bilingvāli (krievu un latviešu valoda)
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Padziļināts virziens: menedžments (firmas vadība)
Iegūstamā kvalifikācija – uzņēmējdarbības vadītājs
Studiju ilgums – 4 gadi (pilna laika) un 4,5 gadi
(nepilna laika)
Studiju forma – dienas un vakara
Studiju valoda – bilingvāli (krievu un latviešu valoda)
SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS (Public relations)
Iegūstamā kvalifikācija – sabiedrisko attiecību
menedžeris
Iegūstamais grāds – profesionālais bakalaurs
tirdzniecībā un mārketingā
Studiju ilgums – 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju forma – vakara
Studiju valoda – bilingvāli
MŪSU KOORDINĀTES
Skolas iela 4b, Ozolnieku novads, LV-3018
Tālrunis: +371 63050533
+371 63046029
Informācijas dienas – katra sestdiena jūlijā un augustā
no plkst.10 līdz 12.

IntensÛvie

VALODU KLUBI
V CUVALODASKLUBS
IES C"JIEMUNTURPIN T JIEM
 ANGAUVALODASKLUBS
 IES C"JIEM UNTURPIN T JIEM
DAL5BASMAKSA:30LVL/mĤn.
NODARB5BAS:2Ͳ3xnedĤŲĈ
VALODAS KLUBS – dalţbnieki uzlabo savas valodu
zinĈšanas,uzsvaruliekotuzsarunvalodu.
PIESAKIES:LielĈiela15Ͳ2,Jelgava,26953177
www.zemgalei.lv/valodaslţdz10.jƻlijam

Lazdiņas privātā
vidusskola «Punktiņš»
Aicinām pievienoties mūsu
draudzīgajam pulkam bērnus
no 1 līdz 7 gadu vecumam.
Mums ir trīs bērnudārza grupas. Kā arī piedāvājam radoši pavadīt laiku vasaras mēnešos.
J.Asara iela 12, Jelgava
Tālrunis 63023718 vai 26164369
www.punktins.lv
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notikumi

Kultūras pasākumi
 7. jūlijā pulksten 18 – slāvu vasaras saulgriežu svētki «Kupalle». Līdz pulksten 20 – koncerts kopā ar dziedātājiem un dejotājiem, kuru vadīs atraktīva
mākslinieku komanda no Rīgas Vladimira Astapenko vadībā. Pēc koncerta līdz
pulksten 23 – zaļumballe. Ieeja – bez maksas (Pils saliņā).
 No 8. līdz 10. jūlijam – Smilšu skulptūru festivāls (Uzvaras parkā).
 8. jūlijā pulksten 18 – kora «Byzantion» (Čehija, Prāga) koncerts. Viesu vidū
arī Čehijas vēstniecības Latvijā pārstāvji, kā arī vēstnieka vietnieks Pāvels Šustaks.
Programmā Bizantijas, senslāvu un mūsdienu čehu komponistu darbi. Koncertā
piedalīsies arī Sv.Annas draudzes mūziķi, iepazīstinot viesus ar latviešu 20. gs.
komponistu garīgo mūziku (Jelgavas Sv.Annas katedrālē).
 16. jūlijā pulksten 20 – muzikāla izrāde «Trakās musketieru avantūras». Sižeta
autors Zigurds Neimanis. Daudz skaistu tērpu, ugunīgu deju, pirotehnikas specefektu, mūzika un dziesmas. Piedalās: iluzionists Valdemārs Weiss, brāļi Riči, Anna
Dribas, dvīņu māsas Ņikonovas un citi. Biļešu cena – Ls 4 (Uzvaras parkā).
 23. un 24. jūlijā no pulksten 10 līdz 20 – starptautiska kaķu izstāde «Jelgavas kaķis». Katru izstādes dienu būs apskatāmi vairāk nekā 300 kaķi – labākie savu šķirņu pārstāvji, kuri būs mērojuši ceļu uz Jelgavu no tuvākām un
tālākām Eiropas valstīm. Notiks arī dažādas atrakcijas visai ģimenei un pirmā
Sesku olimpiāde. Biļešu cena – bērniem līdz septiņu gadu vecumam Ls 0,50;
studentiem, pensionāriem – Ls 1; pieaugušajiem – Ls 2. Biļetes nopērkamas
«Biļešu paradīzes» kasēs, ZOC un Jelgavas kultūras namā (Zemgales Olimpiskajā centrā).
 23. jūlijā (laiks tiks precizēts) – humoristiski muzikāls koncerts ar kārtīgu
latviešu «mandeli». Piedalās Valmieras Drāmas teātra dziedošo aktieru kopa
«Zerāri». Varēs iegādāties tirgotāju sarūpētos labumus (Hercoga Jēkaba laukumā).
 29. jūlijā pulksten 19 – «Imanta–Babīte» svin 25 gadu jubileju! Jānis Jarāns,
Dainis Porgants un Uldis Marhilēvičs ar īpaši jubilejai veltītu joku parādi. Humoršovā piedalīsies arī dziedātāji Nikolajs Puzikovs, Andris Baltacis no grupas
«Baltie lāči» un deju grupa Denisa Tumakova vadībā. Leģendārās Mildiņa un
Skaidrīte kā pašvaldības policistes būs iesaistītas «simtlatnieku» programmā.
Būs arī Mildiņas un Skaidrītes piedzīvojumi dažādos televīzijas šovos un vienkārši komiskās situācijās, kā arī populāras dziesmas jaunās skaņās Mildiņas un
Skaidrītes izpildījumā. Īpašs notikums būs jaunās grāmatas «Imanta–Babīte 25»
prezentācija, kad lasītāji varēs iepazīties ar humoristu atmiņām, smieklīgiem
atgadījumiem un pikantām fotogrāfijām. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (Uzvaras
parkā).
 7. augustā pulksten 18 – koncerts «Čikāgas piecīši». Biļešu cena – Ls 7; 6;
5 (Uzvaras parkā).
 13. augustā – Folkloras svētki (Uzvaras parkā).
 27. augustā – Piena, maizes un medus svētki. Piena paku laivu regate (Hercoga Jēkaba laukumā un uz Lielupes).

Izstādes
 No 30. jūnija – Friča Zandberga gleznu izstāde (ar saviem darbiem piedalās
mākslinieka mazmeitas mākslinieces Linda, Juta un Ingemāra Treijas) (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 11. jūlijam – Čehijas vēstniecības izstāde «Čehijas UNESCO pieminekļi
– divpadsmit čehu pasaules brīnumi» (kultūras nama 1. stāva Lielajā foajē).
 Līdz 1. augustam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
(Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 15. augustam – Gētes institūta Rīgā sagatavotā grāmatu izstāde «Lietu
izmeklē literatūra. Aktuālie kriminālromāni vācu valodā un skats uz latviešu
Kriminālliteratūru» (Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 Visu vasaru – Baltijas medaļu triennāle (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).

Ceturtdiena, 2011. gada 7. jūlijs

«Man ir 15 brīvas minūtes, gribēju ko
skaistu, lai pēc tam ietu pie zobārsta»
 Ritma Gaidamoviča

18. jūlijā apritēs trīs gadi,
kopš Jelgavas vecpilsētā
durvis vēra pirmā un pagaidām arī vienīgā galerija
mūsu pilsētā – «Suņa taka»,
kas ar savu ienākšanu deva
jaunu pavērsienu mākslas
vidē un vienlaikus arī atdzīvināja vecpilsētu. Galerijas
saimnieki

«Var dzirdēt
cilvēkus sakām: «Es no
mākslas neko
nesaprotu!»
Bet mēs tomēr gribam
ieinteresēt,
un daļu no
nejaušajiem
garāmgājējiem mums
tiešām ir izdevies ieinteresēt,» saka
galerijas «Suņa
taka» saimnieki
Ilona un Ilmārs
Drīliņi.

Ilona un Ilmārs Drīliņi šodien par
«Suņa takas» vietu pilsētā saka tā: «Nekāda pieneņu pūka, kuru pūš uz visām
pusēm, mēs neesam. Mēs šeit organiski
«ierakstījāmies» un palikām. Bet tagad
jau esam iedzīvojušies un kalpojam par
labu stūrakmeni Jelgavas māksliniekiem un mākslas baudītājiem. Un pie
sasniegtā neapstāsimies!»
jāmaksā – tā darbojas, pateicoties
saimnieku entuziasmam un ieguldījuIlona un Ilmārs atzīst, ka maz pie- mam. «Protams, ik pa laikam piezogas
vērš uzmanību jubilejām – viņu vērtība doma, ka galerija savu darbību varētu
ir sasniegumi un darba process, kas sa- beigt, taču tad atkal prātā nāk Raiņa
gādā lielāku gandarījumu. «Šodien šeit teiktais, ka pastāvēs, kas pārvērtīsies,
jūtamies tikpat labi kā pirmajā dienā, kaut kur dzirdētais, ka izdzīvos tie,
un to labo sajūtu rada process – darbs, kas piemērosies... Mūsu gadījumā
ko darām. Mums nebija noteikuma – nevis piemērosies, bet pretosies,
izdzīvot gadu vai desmit, galvenais jo mūsu dzīves filozofija ir pretoties
– dzīvot pilnvērtīgi katru mirkli. Šķiet, patērētāju kultūrai. Proti, negribam
tas mums izdodas,» saka Ilmārs. Gale- izdabāt, bet gan izglītot. «Nereti
rijas saimnieki ir dizaineri, un viņiem nākas dzirdēt cilvēkus sakām: «Es
izveidojusies sava vērtību skala. Gale- no mākslas neko nesaprotu!» Taču
rija ir viņu domāšanas veids, veids, kā es gribu teikt, ka noliegums sākas ar
viņi piepilda dzīvi. «Mēs ar izstāžu un zināšanu nepietiekamību un nevēlēmākslas akciju organizēšanu paužam šanos izzināt. Galerija ir vieta, kur
savu domāšanas veidu, uzskatus un var ielūkoties mākslinieku vizuālajos
dzīves filozofiju,» tā Ilona.
stāstos un rast interesi par mākslu,»
uzskata Ilona.

«Šeit sanāk labākie jelgavnieki»

Taujāti par to, vai «Suņa taka» ir
atradusi savu vietu pilsētā, saimnieki
saka, ka to labāk varētu pateikt citi,
ne paši. «Domājam – esam punkts,
kas vieno Jelgavas māksliniekus, un,
mūsuprāt, šeit pulcējas labākā jelgavnieku daļa,» tā Ilona. To, ka viņus zina,
apliecinot arī apkārt notiekošais. «Mēs
iztiekam bez lieliem plakātiem, reklamēšanās. Vai nav jauki, ka cilvēki atnāk
uz vecpilsētu, ieiet frizētavā un jautā:
«Kur ir «Suņa taka»?» Bet frizierīte
izskrien ārā un rāda mūsu virzienā. Un
par mums uzreiz zina gan jautātāji, gan
frizētavas klienti! Tātad mūs pazīst!
Protams, dažkārt jau mums mēdz teikt,
ka «Suņa taku» grūti atrast, taču tad es
saku: bet jūs taču atradāt! Mūsuprāt,
galerija domāta uzmanīgam vērotājam,
jo tas, kurš spēs novērtēt mākslas
darbu, arī to pamanīs,» atzīst Ilmārs.
Tāpat iecienīta taciņa uz «Suņa taku»
kļuvusi mūsu pilsētas māksliniekiem.

Galerija – veids, kā komunicēt

Par savu būtiskāko ieguvumu Ilona
un Ilmārs sauc satiktos māksliniekus
un galerijas apmeklētājus. «Pārsvarā
galerijā ienāk skatītājs, kas ir atvērts,
un ar tādiem cilvēkiem ir patīkami
tikties. Piemēram, nesen ienāca kāda
kundze, un pirms izstādes darbu apskates teica: «Man vēl ir 15 minūtes
laika un es gribēju kaut ko skaistu, jo
tūlīt man būs jāiet pie zobārsta...». It
kā nieks, bet tas sniedz tādas emocijas!
Tā ir lieta, kas piešķir dzīvei kvalitāti.
Mums ir svarīgi, ar kādām sajūtām
cilvēks aiziet,» tā Ilmārs. Saimnieki
atzīst – esot dzirdējuši, ka galerija ir
snobiska, jo diktējot savus noteikumus
un ir ļoti izvēlīga. «Pirmajā lielajā
pasākumā «Aļņu dārzs vecpilsētā» Jelgavas Pilsētas svētkos izstādē ļāvām
sevi parādīt visiem, kuri vēlas, taču
mēs nolēmām, ka labāk iesim tikai
profesionālās mākslas virzienā,» tā
Ilona. Ilmārs bilst – priekšrocība ir tā,
«Mēs vēlamies izglītot»
ka galerija pieder viņiem un viņi tajā
Jāpiebilst, ka galerijā par ieeju nav arī saimnieko. «Mēs domājam, ko rādīt

Foto: Krišjānis Grantiņš
jelgavniekiem, » tā Ilona.

«Svarīgi ir tvert sajūtas»

Viņi gan saprot, ka šis galerijas formāts šobrīd nav aktuāls, jo cilvēkiem
ir pazemināts uztveres līmenis caur
sajūtām. «Cilvēki vairāk vāc faktus
nekā bauda mākslas klātbūtni. Kaut
vai sadzīvisks piemērs – aizbraucam
uz jūru, salasām akmentiņus, gliemežvākus, kociņus, pārvedam tos mājās
un nezinām, ko ar tiem darīt, kur likt.
Taču tajā pašā laikā mēs varētu turpat
pludmalē paspēlēties un paņemt tikai
to sajūtu. Tāpat tas šobrīd ir ar fotografēšanu – mēs visu laiku mēģinām
visu notvert kadrā, taču svarīgākā ir
tā sajūta, tas mirklis, kurā tu esi. Arī
mēs gribam cilvēkos veidot sajūtas pēc
galerijas apmeklējuma,» saka Ilmārs.
Saimnieki, domājot par jaunu formātu, iecerējuši izveidot mākslas telpu.
Proti, tajā tiks apvienots arī mākslas
salons, kur iegādāties dažādus mākslas darbus, rīkot lekcijas, diskusijas ar
māksliniekiem un iedzīvotājiem. Jūlijā
tiks «palaista» arī galerijas mājas lapa
www.sunataka.lv, kurā saimnieki vēlas
rakstīt savus novērojumus un pieredzi
par mākslas izpausmēm. Tāpat ir
iecere galerijā dot iespēju apmeklētājiem palasīt grāmatas par mākslu.
«Lai izveidotu šādu grāmatu plauktu,
aicinām iesaistīties jelgavniekus un
ziedot grāmatas par mākslu un māksliniekiem. Tās droši var nest uz «Suņa
taku», lai veidotu galerijas bibliotēku,»
saka Ilona.
Jāpiebilst, ka trīs gadu galerijas pastāvēšanas laikā ir rādītas 24 izstādes,
kurās varēja iepazīties ar visdažādākajiem mākslas veidiem: glezniecību,
grafiku, plakātu mākslu, dizaina objektiem utt. Šobrīd galerijā ir apskatāma
Jelgavas mākslinieces, ievērojamas
grafiķes un gleznotājas Lolitas Zikmanes izstāde «Skaistā ikdiena».

Kā vērtējat galeriju «Suņa taka»?

Ieejas maksa: Ls 0.50 - Ls 3.00

info:

Gita Grase, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja direktore:
«Manuprāt,
«Suņa taka» sāk
iejusties pilsētā un
apjaust, ka tā ir vieta, kur satiekas mākslinieki. Galerijas
saimnieki ir ļoti bagāti idejām, taču
diemžēl nereti to īstenošana atduras
pret līdzekļu trūkumu. Mūsu lielākā
sadarbība bija Mākslas dienās, un, jāatzīst, tā bija veiksmīga. Manuprāt, viņiem
ir jāiemācās sadzīvot ar to, ka atrodas
vienā pilsētas malā. Tiesa, muzejs galerijai noteikti nav primārais sadarbības
partneris, drīzāk tie ir mākslinieki,
mākslas skola – cilvēki, kas gatavi radoši
izpausties, jo galerija ir vieta, kas meklē
jaunus izpausmes veidus. Un tas neapšaubāmi noder, lai dažādotu pilsētas
piedāvājumu.»

Guntis Švītiņš,
mākslinieks:
«Tā ir savdabīgi
iezīmēta vieta, jo to
vada neparasti cilvēki,
kuriem ir savs skaidrs
un pamatots viedoklis
par mākslu, kultūru
un cilvēkiem. Tajā
pašā laikā Ilona un Ilmārs ir atvēri radošām, brīžiem pat trakām idejām, kuras,
par pārsteigumu Jelgavas sabiedrībai, viņi
arī spēj realizēt. Galerijas ienākšana pilsētas diezgan daudzveidīgajā, bet nedaudz
statiskajā kultūras dzīvē nebija strauja un
vienkārša, bet tagad tai ir savs cienītāju loks
un līdzvērtība. Man patīk šī vieta, un lieku
reizi apstiprinās, ka telpas nozīmīgumu
neveido kubikmetri, bet pavisam citi parametri. Gribētu teikt, ka uz «suņa takas»
satiekas māksla, cilvēki un sajūtas, kur kā
neiztrūkstoša sastāvdaļa ir sarunas. Tās
nav sarunu izrādes, bet gan radošu un pozitīvi noskaņotu cilvēku domu apmaiņa.»

Harijs Daina
Liepiņš, fotogrāfs:
«Es domāju,
ka galerija «Suņa
taka» ir Jelgavas
vērtība. Priecājos
par cilvēkiem, kas,
atšķirībā no Rīgas
galerijām, kur viss ir par maksu, gan
ļauj māksliniekiem sevi parādīt, gan to
visu apskatīt bez maksas. Tās saimnieki, ieguldot savus līdzekļus, ir devuši
iespēju cilvēkiem izglītoties, un cilvēki
ir jāizglīto – jo viņi vairāk redz skaisto,
jo gudrāki kļūst. Tā ir brīnišķīga vieta,
kas, manuprāt, iekustina mākslinieku
dzīvi. Izstāde «Sākums», kurā eksponēti
Jelgavas mākslinieku pirmie darbi, – kolosāli; tikšanās un sarunas ar māksliniekiem – super! Galerija kļuvusi par tādu
kā mākslinieku kodolu, ap kuru sākam
vairāk griezties. Ja redzi tādus cilvēkus
sev blakus, tas iedvesmo.»

