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Tagad arī Jelgavā servisi
uzstāda autogāzes iekārtas
Autoserviss «Auto fans» gāzes iekārtas Jelgavā
uzstāda apmēram mēnesi. Lai to varētu darīt,
tika izpētītas iekārtas un speciāli apmācīti darbinieki, iegūstot visas nepieciešamās atļaujas un
sertifikātus.
Foto: Ivars Veiliņš

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
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ISSN 1691-4201

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā veidā
vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas logo

Saskaitiet, cik pilsētas logo publicēti laikrakstā, un atbildi
paziņojiet 29. jūnijā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa
tālruni 63005556 vai 63005574. Katrs desmitais pareizās
atbildes autors saņems balvas no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai
«Ielūgumu uz Jelgavu».

Laikapstākļu dēļ kavējas
virskārtas ieklāšana Raiņa ielā
 Sintija Čepanone

Par dažām dienām
atlikti plānotie asfalta virskārtas izbūves
darbi Raiņa ielas posmā no Tērvetes līdz
Pētera ielai, tādējādi
arī nākamajā Raiņa
ielas posmā – no Pētera līdz Pasta ielai
– asfalta virskārta
tiks ieklāta nedaudz
vēlāk.

 Ilze Knusle-Jankevica

Ja martā Jelgavā vēl
nevarēja atrast nevienu sertificētu servisu,
kurā būtu iespējams
automašīnai uzlikt
gāzes iekārtu, tad tagad tādi ir jau vairāki. Servisu pārstāvji
norāda – interese par
autogāzi ir un šobrīd
vidēji mēnesī Jelgavā
tiek pārveidotas ap 30
automašīnu.
Šajā pavasarī Jelgavā parādījušies servisi, kuri piedāvā pārbūvēt
automašīnu, iebūvējot tai gāzes
iekārtu. Tā esot reakcija uz lielo
pieprasījumu un līdz šim niecīgo
piedāvājumu. «Mēs šo pakalpojumu piedāvājam apmēram

mēnesi un esam jau pārbūvējuši
desmit mašīnas. Šajā lauciņā
nolēmām ienākt, jo Jelgavā ir ļoti
mazs piedāvājums – līdz šim to
galvenokārt darīja kaktu kantori
vai pagrīdes meistari, pie kuriem
rindā bija jāgaida gandrīz divus
mēnešus,» situāciju ieskicē autoservisa «Auto fans» veikala
vadītājs Juris Jaunciems. Viņš
norāda, ka nereti servisā vēršas
klienti, kuri autogāzes iekārtas
bija uzstādījuši citur, bet nu jānovērš defekti. «Iemesli, kāpēc
automašīna pēc pārbūves neiet,
var būt dažādi – uzlikta slikta
iekārta, bijis nekvalitatīvs darbs,»
lēš J.Jaunciems.
Ar līdzīgām situācijām saskāries arī serviss «Goldengaz».
Kā stāsta uzņēmuma īpašnieks
Jurijs Strižaks, visbiežāk nākas
labot poļu un lietuviešu ražotās

iekārtas. «Nesen atbrauca pie
manis klients un sūdzējās par
servisu, kurā bija uzstādījis gāzes iekārtu. Viņam mašīna knapi kustas, bet meistars pateicis,
ka nevar paņemt uz remontu,
kaut gan joprojām darbojas garantija. Es jau, protams, varēju
remontēt, bet tad tas būtu par
maksu,» tā viņš, spriežot, ka
tagad daudzi, vēloties vairāk nopelnīt, priekšroku dod jauniem
klientiem, kam gāzes iekārta
jāuzstāda, nevis remontiem un
apkopei. Līdz ar to «ieslēdzas»
konveijera režīms un par kvalitāti tiek piemirsts.
Servisos saka: uzlikt gāzes
iekārtu principā var jebkurai
automašīnai, neatkarīgi, kur
tā ražota. Tomēr «Autogāze24»
meistars Ritvars Vēvers uzsver,
ka svarīgākais nosacījums ir, lai

mašīna būtu ļoti labā tehniskā
stāvoklī.
Galvenais iemesls, kāpēc izvēlas pāriet no benzīna uz gāzi, ir
ekonomija: gāze ir apmēram uz
pusi lētāka nekā benzīns – vidējā
benzīna cena (E95) ir 0,94 lati,
bet gāzes – 0,44 lati. «Gāzes
iekārta atmaksājas jau pēc nobrauktiem 20 000 kilometru,»
piebilst «Auto fana» pārstāvis.
Savukārt «Goldengaz» papildina: ietaupījums esot lielāks
nekā 50 procenti, jo, piemēram,
automašīnai ar 4 – 5 kubikcentimetru dzinēju, lai nobrauktu
100 kilometrus, benzīns jāielej
apmēram par 25 latiem, bet gāze
izmaksās līdz desmit latiem.
Interesi par autogāzi izrāda
ne tikai privātpersonas, bet arī
uzņēmumi.
Turpinājums 3.lpp.

Seši vidusskolēni iegūst metinātāja kvalifikāciju
 Sintija Čepanone

ka seši skolēni, kas ieguvuši metinātāja kvalifikāciju, ir labs rādī«Man ir ne tikai diploms, kas apliecina metinātāja
tājs pašvaldības pilotprojektam.
kvalifikāciju, un teorētiskās zināšanas, bet arī reāla
«Jāņem vērā, ka vidusskolēni ir
metināšanas prakse. Esmu jau ieguvis profesiju, lai gan
jaunieši, kuriem lielākoties tomēr
vidusskolu beigšu tikai nākamgad,» saka Jelgavas 1.
vēl pietrūkst pilnīgas izpratnes
ģimnāzijas audzēknis Sandis Veidemanis. Viņš ir viens no
par profesijām, tostarp to, ar kuru
tiem kopumā sešiem jauniešiem, kas īsi pirms Līgo svētsaistīt savu turpmāko dzīvi. Šajā
kiem nokārtojis valsts kvalifikācijas eksāmenu un ieguvis
vecumā vēl ir tā sauktais izzināprofesionālo kvalifikāciju: lokmetinātājs metināšanā ar
šanas process, kas arī ir viens no
mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē.
iemesliem, kādēļ uz pirmajām
divām trim nodarbībām nāca
Zemgales reģiona Kompetenču mācību parka (ZRKAC MMP) vairāk skolēnu, bet profesionālo
attīstības centra Metālapstrādes vadītājs Māris Ernstsons vērtē, kvalifikāciju ieguva seši – tie,

kas izprot metinātāja profesijas
specifiku un ar tehniskajām
zinātnēm vēlas saistīt turpmāko
izglītošanos,» saka M.Ernstsons.
Šī mācību gada noslēgumā
metinātāja kvalifikāciju ieguva
1. ģimnāzijas 12. klases absolventi Edgars Kupčs, kurš mācījās
inženierzinātņu klasē, un Jānis
Konutis, kā arī četri 11. inženierklases skolēni – Jānis Ozoliņš,
Sanda Petrokaite, S.Veidemanis
un Helmuts Kaskevičs.
Turpinājums 3.lpp.

Kaut arī sākotnēji bija plānots, ka Raiņa ielas posms no
Tērvetes līdz Pētera ielai pie
asfalta virskārtas tiks jau pagājušajā nedēļā, gan tehniskas
problēmas, gan lietainie laika
apstākļi ieviesuši savas korekcijas, tādēļ virskārtas izbūves
darbi Raiņa ielā kavējas. «Tehniski ceļa būvnieki asfaltēšanu
varēja sākt jau šīs nedēļas
sākumā, taču darbus kavēja
nepastāvīgie laika apstākļi.
Saskaņā ar meteoroloģiskajām
prognozēm šajās dienās gaidāms lietains laiks, tādēļ darbu uzsākšana var aizkavēties
– lai asfalta virskārtu varētu
uzklāt kvalitatīvi, brauktuvei
jābūt sausai,» darbu specifiku
pamato D.Done.
Tā kā asfalta virskārtas izbūves darbi vienā ielas posmā
aizņem vidēji divas trīs dienas,
kavēsies darbi arī nākamajā

Raiņa ielas posmā. «Sākotnēji bija plānots, ka jau šīs
nedēļas sākumā satiksme tiks
slēgta Raiņa ielā no Pētera
līdz Pasta ielai, taču, tā kā vēl
nav noasfaltēts pirmais plānotais posms un tur atjaunota
transporta kustība, nākamo
posmu, lai nodrošinātu darba
zonas apbraukšanu, vienlaicīgi
nedrīkstam slēgt,» skaidro
D.Done.
Jāatgādina, ka, turpinot
Raiņa ielas rekonstrukciju,
vispirms asfalta virskārta
tiek klāta posmā no Tērvetes
līdz Pētera ielai. Šo darbu
laikā satiksme slēgta Pulkveža O.Kalpaka, Sakņudārza,
Skolas un Jēkaba ielas krustojumos ar Raiņa ielu. Savukārt
asfalta virskārtas izbūves
laikā posmā no Pētera ielas
līdz Pasta ielai satiksme tiks
slēgta Pētera un Mātera ielas
krustojumos ar Raiņa ielu.
Dabu laikā tiks ierobežota
piekļūšana asfaltēšanas darbu
zonā esošiem objektiem.
«Autovadītājiem jārēķinās
ar to, ka šo darbu gaitā asfalta
virskārta tiks izbūvēta arī Pētera ielas posmā no Raiņa līdz
Svētes ielai – pagājušajā gadā
tur ieklāta tikai apakškārta,»
skaidro D.Done.
Bet, turpinoties Raiņa ielas
rekonstrukcijai, nākamais darbu zonas posms būs no Pasta
līdz Katoļu ielai.
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Jo stabilāks dolārs, jo lētāka
degviela
 Jānis Kovaļevskis

«Astarte-Nafta» ir viens
no lielākajiem nodokļu
maksātājiem Zemgales
reģionā. Kompānija
naftas produktu vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības
jomā strādā jau 17
gadus, apkalpojot 15
degvielas uzpildes stacijas (DUS), kurām drīzumā tiks pievienotas
vēl četras. Uzņēmuma
valdes loceklis Jānis
Anspoks atklāj, ka četru DUS iegāde no kompānijas «Viada» nebūt
nav pēdējais plānotais
darījums, jo uzņēmums
ir pieņēmis stratēģisku
lēmumu paplašināties,
lai uzlabotu savas pozīcijas konkurencē ar
lielajiem degvielas tirgotājiem.
J.Anspoks sarunā uzsver, ka
mūsu sabiedrība joprojām nav
brīva no stereotipiem, kas ir būtisks šķērslis vietējā biznesa attīstībai, jo bieži vien priekšroka
tiek dota spilgtāk iesaiņotajam
ārvalstu piedāvājumam.
Nav noslēpums, ka degvielas tirdzniecība ir samērā
specifiska un stingri regulēta uzņēmējdarbības forma.
Kā nokļuvāt šajā biznesā?
Viss sākās 1988. gadā ar pirmajiem kooperatīviem, kad kopā
ar Latvijas Lauksaimniecības
akadēmijas Tehniskās fakultātes
Traktoru un automobiļu katedras kolēģiem uzsākām pārbūvēt
automašīnas braukšanai ar gāzi.
Tolaik tas bija ne tik daudz izmaksu, cik pieejamības jautājums, jo
degviela bija viena no deficīta
precēm, bet cilvēkiem braukt
gribējās katru dienu. Pamazām
sākām nodarboties arī ar degvielas un automašīnu tirdzniecību,
līdz pēc visām pārreģistrācijām
1995. gadā tika nodibināts šobrīd
labi zināmais uzņēmums SIA
«Astarte-Nafta».
Šogad savu DUS tīklu paplašināsiet par četrām stacijām – Rojā, Tīreļos, Aknīstē
un Tukumā. Vai tas nozīmē,
ka sāk augt degvielas mazumtirdzniecības apjomi,
vai vienkārši tika izteikts
izdevīgs piedāvājums?
Pārdotās degvielas apjoms
litros kopš 2008. gada krītas,
notiek procesi, kuru iespaidā
cilvēki brauc mazāk vai arī
izvēlas ekonomiskākus pārvietošanās veidus. Ņemot vērā,

Nedēļas jautājums

60%

ka jaunu DUS iegādē ieguldām
pietiekami lielus līdzekļus, to
noteikti nevar uzskatīt par
vienkāršu apstākļu sakritību,
tas vairāk ir stratēģisks lēmums
par sava DUS tīkla paplašināšanu. Jāatzīst arī, ka minētās
«Viada» stacijas piedāvāja iegādāties vienā paketē. Līdzīga
tipa piedāvājumus izskatīsim arī
turpmāk, jo konkurence starp
degvielas mazumtirgotājiem
arvien saasinās.
Vai esat plānojuši arī kādu
jaunu DUS būvniecību?
Manā izpratnē, tas nebūtu
īpaši tālredzīgs ieguldījums, jo
stratēģiski svarīgākajās vietās
DUS jau ir izbūvētas. Tādēļ te
runa vairāk ir par jau strādājo«Pēdējo gadu ekonomiskā krīze, salīdzinot ar to, ko latviešiem nācies pārciest iepriekš, bija
šu staciju iegādi, kuras samērā
salīdzinoši neliels satricinājums. Ir taču būtiska atšķirība starp to, ka valsts jāpamet, baidoties
viegli var pielāgot mūsu kompāpar savu dzīvību, kā tas bija Otrā pasaules kara beigās, un šā brīža situāciju, kad cilvēki dodas
nijas prasībām.
prom tikai tādēļ, ka samazinājies viņu komforta līmenis,» savu pārliecību pauž SIA «AstarteFoto: Ivars Veiliņš
Nafta» valdes loceklis Jānis Anspoks.
Pirms kāda laika jums bija
iecere veidot degvielas uz- kuriem varam gaidīt degvie- uz to, ka šīs kompānijas saņemt atlaides. Prakse apliecipildes staciju pie Ozolnieku las cenas kāpumu?
piedāvātā degvielas cena ir na, ka tieši dažādas atlaides ir
dīķa. Kādu apsvērumu dēļ
Norēķini par degvielu pasaulē viena no augstākajām.
viens no labākajiem veidiem, kā
atteicāties no šīs idejas?
notiek ASV dolāros, tādēļ cenu
Nav noslēpums, ka šai kom- nodrošināt klientu lojalitāti.
Šajā objektā nebija sakārtotas svārstības lielā mērā atkarīgas pānijai lielāko apgrozījumu dod
īpašumattiecības, tādēļ tālāk no dolāra kursa – jo augstāks un tieši korporatīvie klienti, tajā
Vai varam teikt, ka degviepar skiču projektu netikām, bet stabilāks dolāra kurss, jo degvie- skaitā tas apjoms, kuru viņi las kvalitāte visās lielākajās
šobrīd šis projekts vairs nav la ir lētāka, savukārt, krītoties iegūst uz publisko iepirkumu Latvijas DUS ir vienāda?
aktuāls. Pērn mēs Ozolnieku kursam, degvielas cena aug. Tā, rēķina. Virkne publiskā sektora
Gandrīz visa Latvijā tirgotā
novada Cenu pagastā izbūvējām protams, ir vienkāršota pieeja, organizāciju, izsludinot iepirku- degviela tiek iegādāta MažeiDUS «Brankstūri» autoceļa A8 bet tas ir viens no galvenajiem mus, nosacījumos paredz, ka pre- ķu naftas pārstrādes rūpnīcā
Rīga–Jelgava 39. kilometrā. Ie- rādītājiem, kas ietekmē deg- tendentam jānodrošina iespēja Lietuvā. Vienīgais izņēmums ir
spēja uzpildīt degvielu šajā vietā vielas cenu arī mūsu uzpildes uzpildīt degvielu arī Vācijā, Polijā atsevišķas partijas arktiskās dīgan bija arī pirms tam. Ozolnie- stacijās.
un Krievijā. Skaidrs, ka lielākā zeļdegvielas, kas tiek piegādāta
ku novadā tā ir pirmā nopietnā
daļa vietējo kompāniju neatbilst no Ziemeļvalstīm. Viss pārējais
DUS. Šī projekta realizācijā
Vai esat pētījuši, pēc kā- šādiem kritērijiem. Mēs neko ne- ir reklāma un mārketings.
ieguldījām 400 tūkstošus latu. diem kritērijiem cilvēki teiktu, ja lielie tirgotāji uzvarētu
izvēlas degvielas uzpildes konkursos, piedāvājot labākus
Joprojām apkalpojat arī
Degvielas tirgotājiem pa- staciju?
finansiālos nosacījumus, bet tā vairākas konteinertipa DUS,
rasti tiek pārmestas maniDiemžēl mūsu sabiedrībā vēl tas nav. Viņi uzvar tikai tāpēc, piemēram, Dambja ielā 25.
pulācijas ar cenām.
arvien spēcīga ietekme ir dažā- ka spēj nodrošināt DUS tīklu arī Vai šajā ziņā plānotas kādas
Jā, tā ir viena no karstākajām diem mītiem un stereotipiem. ārvalstīs, kaut gan vajadzība pēc pārmaiņas?
tēmām medijos, īpaši brīdī, kad Viens no šādiem aizspriedu- tā lielai daļai publiskā sektora
Diemžēl arī šajā vietā mums
degvielas cenas pieaug. Tomēr miem attiecas uz to, ka preces organizāciju rodas labi ja dažas līdz galam nav izdevies sakārbūtu jāsaprot, ka tirgotāja ie- un pakalpojumi, kas nāk no reizes gadā. Šobrīd kompānijai tot īpašumattiecības. Tiklīdz
spējas manipulēt ar cenām asas ārvalstīm, ir labāki nekā tas, «Statoil» ir mainījušies īpaš- tas izdosies, arī Dambja ielā
konkurences apstākļos ir visai ko piedāvā vietējie uzņēmēji. nieki – tā vairs nav Norvēģijas izbūvēsim mūsdienu prasībām
ierobežotas. Faktiski degvielas Protams, liela loma ir arī re kompānija –, tādēļ pieļauju, ka atbilstošu DUS.
tirdzniecība ir joma, kurā ir klāmai, jo cilvēkiem bieži vien varētu būt zināmas pārmaiņas
viszemākais rentabilitātes pro- ir grūti racionāli izskaidrot, arī Latvijas degvielas mazumMinējāt par plāniem turcents. Mēs strādājam ar divu trīs kāpēc viņi brauc uz otru pilsē- tirdzniecībā. To, ka arī lielās pināt paplašināšanos – vai
procentu rentabilitāti. Jāņem tas galu, lai iepildītu dārgāku kompānijas nāk un iet, mums jau tas varētu būt arī Rīgas
vērā, ka lielu daļu no degvielas degvielu «Statoil» stacijā, nevis pierādīja «Shell», kas aizgāja no virziens? Galvaspilsētā «Ascenas veido nodokļi. No katra izvēlas sev blakus esošo DUS. Latvijas tirgus.
tartei» taču nav nevienas
lata, ko mēs samaksājam par Pasaulē šī problēma vairs nav
degvielas uzpildes stacijas!
degvielu, 45 santīmi ir tā cena, tik aktuāla. Kādā pētījumā ASV
Arī «Astarte» pēdējos gaIespējams, bet tad tām jābūt
ko maksājam piegādātājam, 49 tika analizēti klientu paradumi dos arvien aktīvāk piedāvā vismaz piecām stacijām strasantīmus samaksājam nodokļos degvielas iegādē, un izrādījās, dažādas klientu lojalitātes tēģiski svarīgās vietās. Pretējā
un tikai seši santīmi ir tirgotāja ka cilvēkiem sagādāja grūtības programmas.
gadījumā mēs Rīgas klientiem
bruto peļņa, no kuras arī vēl nosaukt, kādas kompānijas uzTā izpaužas konkurences cīņa neko nevarēsim piedāvāt. Paplajāsamaksā nodokļi. Līgumā ar pildes stacijā iegādājas degvielu, starp uzņēmumiem. Nozares šināšanās gan ir saistīta arī ar
Mažeiķu naftas rūpnīcu, no ku- jo viņiem svarīgākais bija, lai tas vadošās kompānijas iegulda mūsu naftas bāzes Aviācijas ielā
ras saņemam degvielu, ir atru- būtu pa ceļam.
lielu naudu reklāmas kampa- kapacitāti. Šobrīd mēs varam
nāta vidējā svērtā cena noteiktā
ņās. Arī mums iespēju robežās apkalpot 25 stacijas. Saprotot, ka
periodā, tādēļ ne vienmēr naftas
Jau daudzus gadus Latvi- jāpieņem šie spēles noteikumi. ilgtermiņā ar to varētu nepietikt,
cena biržā atspoguļojas DUS.
jas degvielas mazumtirdz- Mums izveidojusies laba sadar- jau laikus esam rezervējuši vietu
niecības tirgus līderis ir bība ar banku «Citadele», kuras Jelgavas preču stacijas teritorijā
Kas ir galvenie signāli, pēc tieši «Statoil», neskatoties klientiem mūsu DUS ir iespēja jaunas naftas bāzes izbūvei.

Vai, jūsuprāt, skolēni par izcilām sekmēm
ir jāmotivē arī finansiāli?

17%
Jā, tas skolēnam
ļauj justies novērtētam

Nē, labi mācīties ir
katra skolēna pienākums

23%
Diezin vai 50 latu naudas balva var
būtiski ietekmēt skolēnu sekmes

Šonedēļ portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
jautājam:

Vai dzērājšoferiem
administratīvo arestu vajadzētu
aizstāt ar kriminālsodu?

www.jelgavas
vestnesis.lv
Savu viedokli
paud
www.jelgavasvestnesis.lv

Pilsētnieks vērtē

Vai jums ir būtiski,
kurā uzpildes stacijā
lejat degvielu?
Didzis, autoatslēdznieks:
– Man vienmēr svarīga
ir cena un
kvalitāte. Ielejot degvielu, skatos, kā auto uzvedas
– kāds ir vidējais patēriņš, jaudas
attiecības. Nav tā, ka degvielu
leju tikai viena zīmola uzpildes
stacijās. Ja nepieciešams, braucu
tajā, kura pa ceļam. Biežāk gan
sanāk «Lukoil» – tur lielāka atlaide, un šķiet, ka ar šo degvielu
varu nobraukt vairāk. Viens gan
– es nekad neizvēlos kaut kādus
privātus, nepazīstamus benzīntankus.
Deniss, metinātājs:
– Man ir vienalga – degviela paliek
degviela. Ja
vajag, skatos,
kas pa ceļam, un braucu iekšā.
Tiesa, svarīgi laikam, lai man šī
uzpildes stacija ir tuvu mājām,
lai nav puspilsētai jābrauc cauri.
Uz benzīntanku atlaižu kartēm
gan skatos skeptiski, jo šķiet,
ka cilvēki ar šīm atlaidēm tiek
mānīti.
Vita, mājsaimniece:
– Principā
tas nav būtiski. Būtiska
ir cena. Man
svarīgi, lai ir
labs serviss – laipna apkalpošana, lai varu dabūt ne tikai
degvielu, bet arī nopirkt ko
paēst, padzerties. Tāpēc biežāk
izvēlos «Statoil». Tur visu vajadzīgo varu iegādāties uzreiz,
tāpēc vēl lieki nav jābrauc uz
veikalu kaut kam pakaļ. Šajās
uzpildes stacijās ir arī laba atlaižu programma.
Gatis, strādā tūrisma
jomā:
– Svarīgākais,
lai degvielas
uzpildes stacija ir tuvāk
manām mājām. Bet, ja braucu
ārpus pilsētas, skatos benzīntankus, kur mašīnu var uzpildīt
lētāk. Šobrīd izvēlos «Neste
oil», kur ir pašapkalpošanās,
līdz ar to tur ir zemāka cena
degvielai.
Natālija, autobraucēja:
– Tikai nesen
tiku pie auto
un šobrīd
esmu izvēlējusies «Stat
oil» degvielas uzpildes stacijas,
jo mani apmierina apkalpošana
un komforts. Tur var nopirkt arī
garšīgu kafiju, paēst, kaut ko
piknikam. Viss vienā vietā!
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Tagad arī Jelgavā servisi
uzstāda autogāzes iekārtas
No 1.lpp.

Piemēram, servisā «Goldengaz»
pārbūvētas piecas ceļu būves uzņēmumam «Igate» piederošas vieglās
automašīnas. Cena par vienas vidējas automašīnas pārbūvi svārstās
no 280 latiem plus PVN (tas ir, 340
lati) līdz 470 latiem, ja nepieciešama papildu eļļošanas sistēma.
Tomēr, lai gan gāze ir lētāka,
daļu autovadītāju attur dzirdētie
«neveiksmes stāsti», piemēram,
par gāzes noplūdēm un sliktu smaku. Tas jo īpaši uztrauc ģimenes
cilvēkus ar maziem bērniem. «Tas
ir mīts, kas saglabājies no tiem
laikiem, kad tika izmantotas vecās
paaudzes gāzes iekārtas. Tehnoloģijas ir ļoti attīstījušās – tagad gāzes
padeve notiek elektroniski, un tas
ir daudz precīzāk, ekonomiskāk un
drošāk,» skaidro J.Jaunciems.
Šobrīd Jelgavas servisos pārbūvētas ir tikai benzīna automašīnas, bet, iespējams, jau drīzumā
gāzes iekārtu varēs uzlikt arī
dīzeļiem. Kā lēš J.Strižaks, šajā

gadījumā ietaupījums varētu būt
ap 20 procentiem, bet vienlaikus
līdz 30 procentiem palielināsies
automašīnas jauda jeb zirgspēki.
Viņaprāt, tas ir izdevīgi komerctransportam – autobusiem, kravas mašīnām, furgoniem.
To, ka Jelgavā pieaug interese
par autogāzi, apliecina arī autogāzes tirgotāji – pārdošanas apjomi
pēdējos mēnešos palielinājušies par
pieciem, septiņiem procentiem – un
CSDD statistikas dati: šogad Jelgavā ar gāzi reģistrēti un pārreģistrēti
vidēji 65 automobiļi mēnesī. CSDD
sabiedrisko attiecību speciāliste
Līga Medne informē, ka no 1. marta līdz 26. jūnijam Jelgavā piecos
uzņēmumos, kas nodarbojas ar
transportlīdzekļu pārbūvi uz gāzi,
kopā pārbūvēti 112 automobiļi.
Nolemjot pārbūvēt automašīnu,
būtiski pārliecināties, ka meistars
ir sertificēts un pakalpojumam
ir garantijas laiks. Un jāatceras,
ka, pārbūvējot automašīnu, tā
jāpārreģistrē arī CSDD.

Jelgavā reģistrētie
un pārreģistrētie gāzes automobiļi
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Seši vidusskolēni iegūst
metinātāja kvalifikāciju
No 1.lpp.

M.Ernstsons uzsver, ka šiem
jauniešiem ne mācoties, ne kārtojot eksāmenu nebija nekādu
atlaižu – viņi šo tālākizglītības pro
grammu, lai iegūtu profesionālo
kvalifikāciju, apguva tādā pašā
apjomā kā jebkurš cits topošais
metinātājs. «Jāatzīst, ka mācību
gada laikā bija slodze, īpaši jau uz
beigām, kad bija gan jākārto 12.
klases eksāmeni, gan jāgatavojas
valsts kvalifikācijas eksāmenam,
bet man tehniskās lietas – darbs
ar mašīnām, metināšana – ļoti
patīk, tāpēc izturēju līdz galam,»
stāsta J.Konutis, piebilstot – jau
skolas laikā nolēmis, ka studēs
LLU Tehniskajā fakultātē, tādēļ
iespēju paralēli mācībām vidusskolā apgūt metinātāja profesiju
negribēja laist garām.
Jaunieši spriež, ka iegūtā kvalifikācija paver plašākas iespējas
darba tirgū, apgūt šo programmu arī pašiem šķitis saistoši,
taču sākotnēji tas noteikti būs
kā rezerves variants, jo «nevar
zināt, kas dzīvē noderēs». Un arī
ZRKAC MMP vadītājs norāda,

ka šī projekta mērķis nebija par
visām varītēm sagatavot kvalificētus strādniekus metālapstrādes
uzņēmumiem, bet gan jauniešiem sniegt kapitālas zināšanas
un prasmes, kas vēlāk viņiem
noderēs, studējot tehniskajās
augstskolās un arī startējot darba
tirgū. «Tas ir labs ieguldījums
nākotnē,» saka M.Ernstsons.
Gandarījumu par pirmo «metinātāju izlaidumu» pauž arī
ZRKAC vadītāja Sarmīte Vīksna:
«Esmu gandarīta, ka Jelgavas
pilsēta ir pirmā, kas nodrošinājusi iespēju 12. klases beidzējiem
vienlaikus iegūt divus izglītības
dokumentus – gan par vidējās
izglītības ieguvi, gan par profesionālās kvalifikācijas ieguvi.
Šis pilotprojekts tika īstenots
sadarbībā ar 1. ģimnāziju, kur
jau trešo gadu jauniešiem ir
iespēja mācīties inženierzinātņu
klasē. Arī turpmāk plānojam
sadarbību ar mērķtiecīgiem vidusskolēniem, kuri no mācībām
brīvajā laikā vēlēsies apgūt kādu
no profesionālās tālākizglītības
programmām.»

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

bez maksas

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Paldies sakopto
sētu saimniekiem!

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Sveikti pašvaldības konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts» uzvarētāji
un laureāti. Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un konkursa
žūrijas komisijas priekšsēdētājs Vilis Ļevčenoks
Zāļu tirgū čaklākajiem
saimniekiem pasniedza
balvas un pateicības rakstus. Paldies teikts vairāk
nekā 20 privātmāju saimniekiem, krāšņāko balkonu īpašniekiem, uzņēmumiem un sētniekiem,
kuru darbu uzteikuši gan
garāmgājēji, gan žūrijas
komisija.
Pavisam konkursa komisija šogad
novērtēja vairāk nekā 40 pieteiktos
un pašu ievērotos objektus. Žūrijas
komisijas pārstāvis pilsētas ainavu
arhitekts Andrejs Lomakins atzīst,
ka sakopto objektu pilsētā kļūst
vairāk un, šķiet, kaimiņi viens otru
iedvesmo, kas vērtējams pozitīvi.
«Braukājot pa pilsētu, ir prieks
noskatīties uz tiem pagalmiem,
balkoniem, kuri jau iepriekšējos
gados uzslavēti. Tradīcijas tiek turpinātas, un par daudziem var teikt,
ka šogad izdevies pat labāk. Nezinu,
vai tas ir konkursa nopelns vai

vēlēšanās dzīvot skaistā vidē, taču
ir patīkami, ka cilvēki turpina iesākto,» tā A.Lomakins, piebilstot, ka
diezgan daudzi skaisti dārzi diemžēl
«slēpjas». «Konkursa koncepcija
– vērtējam tos objektus, kuri labi
pārredzami no ielas, lai tos var pamanīt arī garāmgājēji. Taču pilsētā
ir daudz tādu sakoptu dārzu, kurus
garāmgājēju acīm aizsedz augsti
žogi, dzīvžogi. Saprotam, ka arī te cilvēki ieguldījuši milzīgu darbu, taču
diemžēl šo skaistumu lielākoties
redz tikai paši. Iespējams, jādomā
par konkursa papildinājumu,» tā
A.Lomakins.
Nominācijā «Sakoptākā privātmājas teritorija» uzvarēja Dambja
iela 76 un Klijēnu ceļš 10. Tāpat
uzteikta Zileņu iela 69, Bērzu ceļš
58, Veco Strēlnieku iela 6, Mednieku iela 5, Medus iela 20, Mežmalas
iela 8, Tērvetes iela 52, Zāļu iela 1c,
Agroķīmiķu iela 15, Lauksaimnieku
iela 16 un Vecais ceļš 10.
Pateicības rakstus par paveikto
saņēma arī vairāki laureāti – Zileņu
ielas 60. nams, Skautu iela 7a, Mazais ceļš 7, Lauksaimnieku iela 15,
Brūkleņu iela 2, Egļu iela 5, Egas iela
15, Palu iela 23, Parka iela 42, Arāju
iela 4 un 6, kā arī Kārklu iela 33.
Nominācijā «Zaļākais lodžijas
vai balkona noformējums» uzvarētāji ir Romas ielas 46. nams,
Rūpniecības ielas 12. nams un
Satiksmes iela 33 – 26, Brīvības

Konkursā «Sakoptākais
pilsētvides objekts»
uzslavēts JNĪP sētnieces
Valentīnas Sardiko, kura
rūpējas par Pasta ielas 38.
nama un Zemgales prospekta 5. nama pagalmu,
darbs. Viņa JNĪP nostrādājusi jau 14 gadus.
«Es tikai godam cenšos
izdarīt savu darbu. Prieks,
ja citi to novērtē, taču
zinu, ka vienmēr būs arī
kāds neapmierinātais.
Protams, ir patīkami
brīdī, kad mājas iedzīvotāji pienāk klāt, pasaka
paldies, jo zina, ka darbs
nav viegls,» atzīst Valentīna. Viņa teic, ka visa gada
garumā ir cīņa ar kaut
ko: ziemā – ar sniegu,
rudenī – ar lapām, vasarā
– ar zāli. «Bet galvenais,
lai cilvēkiem labi,» uzsver
Valentīna.
bulvāris 41 – 32, Raiņa iela 23 – 13,
Krišjāņa Barona 19 – 34. Savukārt
speciālbalvas saņēma Zvejnieku
ielas 15 – 5 saimniece Erna Krēģere, kuras balkons ir visvairāk
pieteiktais objekts, un Puķu ielas 5
– 37 saimniece par skaisti izveidoto
dobi zem 1. stāva daudzdzīvokļu
mājas logiem.
Iestāžu un uzņēmumu konkurencē šogad uzvarēja slimnīca
«Ģintermuiža», SIA «Zemgales
Eko» dalīto atkritumu šķirošanas laukums Ganību ielā 84,
uzņēmums «Amo Plant», atzinīgi
novērtēta arī Zemgales veselības
centra apkārtne.
Nominācijā «Interesantākais
žoga risinājums» laureāts ir Stadiona ielas 22. nams.
Bet nominācijā «Sakoptākais
daudzdzīvokļu nama pagalms»,
kur vērtēts sētnieku darbs, balvas
saņēma biedrība «Ganību 86»,
dzīvokļu kooperatīvā sabiedrība
«Rosme» Uzvaras ielā 5 un Dainis
Fišers Sila ielā 5. Paldies teikts arī
labākajām sētniecēm, kas rūpējas
par Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldes pārraudzībā esošajiem
pagalmiem – sētniecei Valentīnai
Sardiko, Ludmilai Kaliničenko,
Marijai Rozoščenokai.
Pārsteiguma balvu izlozes kārtībā ieguva arī viens no sakoptāko
objektu pieteicējiem – šoreiz tā ir
Timperu ģimene.

LLU šodien Atvērto durvju diena
 Ritma Gaidamoviča

Šodien, 28. jūnijā, no
pulksten 10 līdz 14 LLU
topošos studentus aicina uz Atvērto durvju dienu Jelgavas pils
parkā. Neformālajā pasākumā nākamajiem
studentiem būs iespēja
tikties ar pašreizējiem
studentiem un augstskolas mācībspēkiem, lai
saņemtu konsultācijas
par perspektīvākajām
studiju programmām,
uzņemšanas noteikumiem, stipendijām, kā
arī studiju un studējošo
kredītiem, kas tiek piedāvāti LLU.
«Pasākuma uzdevums ir palīdzēt
jauniešiem soli pa solim nonākt
līdz jau pārdomātai lēmuma pieņemšanai savu karjeras plānu un
ieceru realizēšanā. Viens no svarīgākajiem aspektiem, manuprāt, ir

jaunieša redzesloka paplašināšana
saistībā ar viņa profesionālo izvēli
un nākotnes redzējumu. Daudzi
plāni cieš neveiksmi tikai viena
iemesla dēļ – izvēlētais mērķis nav
bijis pietiekami skaidri definēts,
tas bijis pārāk plašs un nenoteikts.
Organizējot šādus pasākumus, mēs
vēlamies sniegt jauniešiem pozitīvu
atbalstu viņu karjeras plāna izveidē un realizēšanā,» uzsver LLU
Sabiedrisko attiecību un karjeras
centra karjeras konsultante Santa
Tuherma.
Atvērto durvju dienā topošie
studenti tiks iepazīstināti ar uzņemšanas nosacījumiem, vienoto
e-pieteikšanās sistēmu, studiju
maksu un kredītiem, stipendiju
iegūšanas iespējām, apmaiņas studiju un prakses iespējām ārzemēs,
LLU piedāvātajām sporta aktivitātēm un pašdarbības iespējām.
LLU informē, ka īpaša uzmanība
Atvērto durvju dienā tiks pievērsta
informācijai par vienoto pieteikšanos pamatstudijām, kur topošajam
studentam ir iespēja izvēlēties

starp studiju programmām Latvijas augstskolās. Jāpiebilst, ka no 2.
jūlija sāksies reflektantu elektroniskā pieteikšanās studijām, bet no
10. līdz 17. jūlijam būs dokumentu
pieņemšana LLU. Sīkāka informācija – www.llu.lv.
Nākamajiem studentiem būs
iespēja saņemt konsultācijas un
piedalīties atraktīvos uzdevumos
ar fakultāšu pārstāvjiem, iesaistīties orientēšanās sacensībās pa
LLU ar Jelgavas Jauniešu centra
aktīvistiem. Ņemot vērā, cik svarīga ir karjeras izvēle turpmākajai
dzīvei, jauniešiem, kuri vēl nav īsti
pārliecināti par savu izvēli, būs
iespēja saņemt konsultācijas par
karjeras plāna izveidi no LLU karjeras konsultantes S.Tuhermas un
Nodarbinātības valsts aģentūras
Jelgavas filiāles speciālistiem.
Atvērto durvju dienā topošajiem studentiem no pulksten 10
līdz 17 tiek piedāvāta iespēja apskatīt Jelgavas pils muzeju un no
pulksten 10 līdz 19 – Kurzemes
hercoga kapenes.
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Īsi
 Sestdien, 30. jūnijā, pulksten 13
notiks šovasar jau trešā Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra (JRTC) organizētā ekskursija pa Jelgavu un tās apkārtni – gide
Ingrīda Pečkovska vadīs ekskursiju
«Jelgavas atmoda, industrializācija un
mantojums 19. – 20. gs.». Ekskursijas laikā interesenti uzzinās, kā mainījās Jelgava
19. gadsimta otrajā pusē līdz ar Jelgavas
dzelzceļa izveidošanu, kad uzplauka
pilsētas ekonomiskā situācija, veidojās
jauna, skaista apbūve ar jūgendstila
iezīmēm. Ekskursijas dalībniekiem būs
iespēja ielūkoties arī ūdensvada tornī, kur
ierīkots muzejs par ūdensapgādes vēsturi Jelgavā, informē JRTC pārstāve Alise
Ozoliņa. Pulcēšanās ekskursijai – Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa 1. stāvā.
Dalības maksa pieaugušajiem – 1,50 lati;
skolēniem – 0,50 lati; pirmsskolas vecuma
bērniem – bez maksas. Ekskursija ilgs
apmēram trīs stundas, un tai iespējams
pieteikties iepriekš pa tālruni 63005447
vai e-pastu: tic@tornis.jelgava.lv.
 Līdz ar rekonstruētās Motivācijas
programmu ēkas atklāšanu slimnīcā
«Ģintermuiža» noslēgušies vērienīgie
infrastruktūras uzlabošanas darbi,
kas īstenoti kopš 2006. gada. Pēdējās
– ceturtās – būvniecības kārtas gaitā par
apmēram pusmiljonu latu rekonstruēta
viena no «Ģintermuižas» kompleksa
ēkām vairāk nekā 500 kvadrātmetru
platībā, kurā mājvietu radušas motivācijas
programmas. «Šeit mēs rūpējamies par
to, lai cilvēki, kuriem ir dažādas atkarības
problēmas, spētu atgriezties dzīvē,»
skaidro Narkoloģijas dienesta vadītāja
Lilita Caune. 1. stāvā iekārtotas Minesotas
programmas telpas un tiek nodrošināta
narkoloģiskā rehabilitācija pilngadīgām
personām, savukārt 2. stāvs paredzēts, lai
perspektīvā no atkarībām tur varētu ārstēties nepilngadīgie. Jaunajā Motivācijas
programmu ēkā vienlaicīgi var uzturēties
32 pacienti.
 Svētdien, 1. jūlijā, piedzīvojumu
organizācija «Lūzumpunkts» Jelgavā
rīko veloorientēšanās sacensības.
Komandām 3 – 4 cilvēku sastāvā būs
jāmeklē fotopunkti, kuros jāveic dažādi izaicinājuma un veiklības uzdevumi.
Sacensību sākums – pulksten 11. Starta
vieta – Čakstes piemineklis pie Trīsvienības
baznīcas torņa. Dalībnieki varēs startēt
kādā no divām klasēm – tautas vai ģimenes. Plānots, ka tautas klases dalībniekiem
distancē būs jāpavada 3,5 stundas, bet
ģimenes klases dalībniekiem – trīs stundas. Dalības maksa: tautas klasē – 20 lati,
ģimenes klasē – 16 lati no komandas. Pieteikt komandu var, aizpildot pieteikuma
formu mājas lapas www.luzumpunkts.lv
sadaļā «Pilsētas medības».
 Atzīmējot septīto dzimšanas dienu,
uzņēmuma «Amo Plant» darbinieki
turpina tradīciju sakārtot kādu vietu
Zemgalē. Šoreiz talcinieki izveidoja
puķu dobi pie veikala «Iki» un sakopa
karavīru atdusas vietu netālu no ražotnes. «Amo Plant» pārstāvis Igors Graurs
stāsta, ka pirms trim gadiem uzņēmumā
ieviesta tradīcija jubileju atzīmēt ar darbu.
«Tā jau esam strādājuši Rundāles pilī un
sakopām Motormuzeja apkārtni Bauskā,
bet šogad izlēmām iepriecināt savu pilsētu Jelgavu,» stāsta I.Graurs.

Sintija Čepanone

SIA «INTRANSSERVISS»
piedāvā darbu:
Automazgātavā:
- automobiļu mazgātājam(-ai)
ar darba pieredzi.
- automazgātavas kasierim(-ei)
ar darba pieredzi.
Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā,
tālrunis 26160880.

Jelgavas novada pašvaldība
izsludina konkursu
uz Svētes pamatskolas
direktora amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām
prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem var
iegūt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā
www.jelgavasnovads.lv un pie Jelgavas novada
pašvaldības Kancelejas personāla speciālista
304. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā, darba
laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63012256.
Pieteikšanās termiņš – 2012. gada 6. jūlijs.
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atbildam

Būs papildjosla kreisā
pagrieziena veikšanai

«Rimi» stāvlaukums
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās vairāki autovadītāji, paužot neizpratni par plānoto
satiksmes organizāciju Raiņa ielā pie
izbrauktuves no «Rimi» stāvlaukuma.
Lielākoties šoferi ir šokēti par to, ka tā
jau šaurajā ielā izbūvēta drošības saliņa, turklāt vēl tādā vietā. Tādējādi, lai
no «Rimi» stāvlaukuma veiktu kreiso
pagriezienu, daudzi spiesti pārkāpt ceļu
satiksmes noteikumus, posmā gar drošības saliņu braucot pa pretējo braukšanas
joslu, jo citādi no stāvlaukuma iebraukt
labajā joslā bez stumdīšanās šurpu turpu
nav iespējams.
«Raiņa ielas posmā no Katoļu līdz
Pasta ielai transporta plūsma tiks
organizēta citādāk, nekā pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas, un

izmaiņas ieviestas satiksmes drošības
apsvērumu dēļ,» saka pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā
projektu vadītāja Daina Done. Tiesa
gan – satiksme atbilstoši izstrādātajam SIA «3C» projektam šajā posmā
tiks organizēta, tiklīdz uzklās asfalta
virskārtu – tad arī tiks izvietotas pastāvīgas ceļa zīmes un uzklāts ielas
horizontālais marķējums, kas novērsīs
pārpratumus, uz Raiņa ielas izbraucot
no «Rimi» stāvlaukuma.
Proti, saskaņā ar satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izbūves plānu
kreisais pagrieziens uz Raiņa ielu no
«Rimi» stāvlaukuma būs liegts – autovadītāji drīkstēs izbraukt tikai pa labi,
par ko informēs arī attiecīga ceļa zīme.
Tāpat būs liegts kreisais pagrieziens

Raiņa ielas posmā no Katoļu līdz
Pasta ielai satiksme tiks organizēta ar papildjoslu kreisā pa
grieziena veikšanai no Raiņa uz
Pasta ielas un attiecīgi no Raiņa
uz Katoļu ielas. Tādējādi izbūvētās drošības saliņas abos galos
– gan virzienā uz Pasta, gan uz
Katoļu ielu – sāksies papildjosla.
Par izmaiņām satiksmes organizācijā vēstīs ceļa zīmes, kas tiks
uzstādītas līdz ar asfalta virskārtas izbūvi.
Foto: Ivars Veiliņš

Lai pilnībā izprastu situāciju un lasītājai varētu sniegt detalizētu skaidrojumu, Zemgales reģionālās Valsts darba
inspekcijas vadītājam Valdim Dūmam
bija nepieciešama papildu informācija.
To noskaidrojot, viņš informē: «Šajā
gadījumā parakstīta vienošanās par
darba attiecību pārtraukšanu, abām
pusēm vienojoties, saskaņā ar Darba
likuma 114. pantu. Šajā dokumentā
ir noteikts, ka darba attiecības tiek
pārtrauktas konkrētā datumā jūnijā un
ka kundzei tiek izmaksāts atlaišanas

pabalsts vairāku mēnešalgu apmērā
atbilstoši viņas darba stāžam uzņēmumā. Parakstīšanas brīdī kundze nav
zinājusi likumu un tikai tagad saprot,
ka darba devēja rīcība ir bijusi un ir ļoti
toleranta un labvēlīga pret viņu.»
V.Dūms skaidro, ka Darba likuma
114. pants paredz, ka darba attiecības
tiek pārtrauktas, abām pusēm vienojoties. Tas var notikt ar jebkuru datumu,
kurš fiksēts attiecīgajā dokumentā, tajā
skaitā ar parakstīšanas brīdi. «Vēršu
uzmanību uz to, ka slimības laikā
darba devējam ir aizliegts tikai uzteikt
darbu. Taču, ja darbs jau ir uzteikts vai
darba attiecību izbeigšanas iniciators ir
pats darbinieks, vai tās tiek pārtrauktas, pusēm vienojoties, atlaišanas fakts
var notikt arī slimības laikā,» uzsver
Zemgales reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītājs, piebilstot, ka Darba
likums neparedz kaut kādus pabalstus
vai cita veida bonusus gadījumos,
kad darba attiecības tiek pārtrauk-

Mikroautobusos
bērnu ratus pārvadāt nevar
netiek apdraudēti citi pasažieri autobusā
vai pats braucējs, kurš atrodas autobusā
ar bērnu ratiem,» informē JAP komercdirektore Viktorija Ļubļinska. Runājot
par konkrēto lasītājas situāciju, viņa
norāda, ka autobuss «Mercedes-Benz
Sprinter 516», kas ir mikroautobuss,
nav pielāgots un tehniski nenodrošina
iespēju droši pārvadāt bērnu ratus kā
bagāžu. Līdz ar to saskaņā ar MK noteikumiem par bagāžas pārvadāšanu šajā
autobusa modelī atļauts pārvadāt tikai
rokas bagāžu, kuras izmēri nepārsniedz
60x40x20 centimetrus, un arī ar nosacījumu, ja šī rokas bagāža netraucē citus
pasažierus, nebojā un nesmērē sēdekļus,
tajā nav indīgas, sprāgstošas vielas, kā
arī nepatīkamas smakas.
Viņa norāda, ka mūsu valstī ir noteikta
prioritāte pasažieru pārvadājumiem
ar vilcieniem, tādējādi virzienā Jelgava–Rīga–Jelgava tiek sniegts arī tāds
pakalpojums kā bērnu ratiņu iecelšana
vilciena vagonā. Visa informācija par
šo pakalpojumu ir pieejama «Pasažieru
vilciena» mājas lapā. Bet attiecībā uz
pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem pašlaik mūsu valsts normatīvajos
dokumentos nav noteiktas prasības, ka
visiem autobusiem jānodrošina iespēja
pārvadāt bērnu ratiņus. Autobusiem
(mikroautobusiem), kuri apkalpo reisus
Jelgava–Rīga–Jelgava, tehniski tādu
iespēju nav, un autobusa salonā esošie
bērnu rati nopietni var apdraudēt pasažieru drošību. «Ņemot vērā šī jautājuma
nopietnību, autobusa vadītājiem no 18.
jūnija veikta pārvadājumu un darba
drošības instruktāža, un šajos autobusos
(mikroautobusos) pasažieriem redzamā
«Bērnu rati ir bagāža, kuru atļauts vietā izvietota informācija, ka šajā transpārvadāt autobusos bez maksas, bet porta līdzeklī bērnu ratus pārvadāt nav
ar vienu būtisku piebildi – ja autobusa atļauts,» piebilst V.Ļubļinska.
tehniskie parametri nodrošina bērnu
ratiņu drošu pārvadāšanu, tas ir, lai
Sagatavoja Sintija Čepanone
Bērnu rati ir
bagāža, kuru
atļauts pārvadāt
autobusos bez
maksas. Tiesa
gan – tikai tad, ja
autobusa tehniskie parametri
nodrošina to
drošu pārvadāšanu. Jelgavas
Autobusu parkā
Foto: Ivars Veiliņš
norāda, ka mikroautobusiem «Mercedes-Benz Sprinter 516», kas apkalpo reisus maršrutā
Jelgava–Rīga–Jelgava, tehniski tādu iespēju nav, tādēļ māmiņām ar bērnu
ratiņiem jāizvēlas cits transportlīdzeklis, lai nokļūtu uz Rīgu un atpakaļ.
«Mani satrauc situācija ar Jelgavas
autobusu parku (JAP) saistībā ar bērnu ratiņiem – man kā māmiņai nav
skaidrs, vai mēs, māmiņas, varam
tikt uz Rīgu un atpakaļ sev vajadzīgā
laikā. Vilcienā ar bērnu ratiņiem normāli iekšā netiekam, jo ratus uzcelt tik
augstu ne visiem ir pa spēkam. Bet kā
ir ar JAP mikroautobusiem? Vai mums
savas ikdienas gaitas jāpakārto tā, lai
mēs uz Rīgu un atpakaļ varētu braukt
tikai ar lielajiem autobusiem?» jautā
Zanda. Viņa stāsta, ka jautājums aktualizējās pēc piedzīvotā 1. maijā. «Gribot
aizbraukt uz Rīgu ar mikroautobusu,
kas izbrauc pulksten 12.15 no Jelgavas,
šoferim jautāju: «Vai ir vēl vietas uz
Rīgu?» Šoferis atbildēja, ka ir. Teicu,
ka man ir bērnu ratiņi, bet viņš neapmierinātā tonī man pajautāja, kā viņš
tos ratus ielikšot?! Es atbildēju, ka ratus
var dabūt salonā, bet autobusa vadītājs
turpināja sarunu neapmierinātā tonī,
sakot, lai es ratus izjaucu – tikai tad viņš
tos iecels. Es neizprotu šofera attieksmi
pret mums, pasažieriem ar bērnu ratiem,
jo iepriekš, braucot ar mikroautobusu uz
Rīgu, kā arī no Rīgas, šoferis palīdzēja
iecelt ratus, neizjaucot tos. Nesaprotu,
kāpēc šim šoferim ir problēmas pamēģināt iecelt ratus, ja citam vadītājam
tas grūtības nesagādā?!» tā Zanda.
Viņa vēlas noskaidrot, vai JAP mikroautobusos uzņem pasažierus ar bērnu
ratiem un kā rīkoties situācijā, ja šoferis
to atsaka. «Vai tiešām iepriekšējā reize,
kad ar mikroautobusu, neizjaucot ratiņus, nokļuvu Rīgā, bija tikai laimīga
sagadīšanās?»

no daudzdzīvokļu māju pagalma ielas
pretējā pusē.
«Raiņa ielas posmā no Katoļu līdz
Pasta ielai satiksme tiks organizēta ar
papildjoslu kreisā pagrieziena veikšanai no Raiņa uz Pasta ielas un attiecīgi
no Raiņa uz Katoļu ielas. Tādējādi
izbūvētās drošības saliņas abos galos
– gan virzienā uz Pasta, gan uz Katoļu
ielu – sāksies papildjosla,» plānoto satiksmes organizāciju skaidro D.Done.
Viņa uzsver – šāds risinājums kā
optimālākais satiksmes organizēšanai
rasts, lai nodrošinātu nepieciešamo
satiksmes drošību ielā, pa kuru būs
intensīva transporta plūsma, un tas
«Kad beidzot Raiņa ielā parādīsies
akceptēts arī «Latvijas valsts ceļos».
tie beņķīši autobusu pieturās? Nu jau
remonts pabeigts, ietves sataisītas, pieSagatavoja Sintija Čepanone turas iezīmētas, bet soliņu tajās kā nav,
tā nav – ne pie Citadeles bankas, ne pretējā virzienā. Vienreiz pat noskatījos,
kā atnāk pavecāka kundze un apķeras
ap pieturas stabu, jo nostāvēt vairs
vienkārši nevar... Vai tad tiešām grūti
to soliņus uzlikt – cik tur tā darba?!»
tas, pusēm vienojoties (saskaņā ar
jautā «Jelgavas Vēstneša» lasītājs.
Darba likuma 114. pantu), vai darba
attiecību pārtraukšanas iniciators ir
Kā skaidro pašvaldības aģentūras «Pildarbinieks (saskaņā ar Darba likuma
sētsaimniecība» vecākā projektu vadītāja
100. pantu).
Daina Done, pieturvietu labiekārtošana
V.Dūms, skaidrojot lasītājas minēto
Raiņa ielā, uzstādot soliņus, stikla nojusituāciju ar slimības lapu, norāda, ka
mes un atkritumu urnas, tiks veikta īsi
konkrētajā gadījumā darba devējs savu
slimības lapas daļu jau ir apmaksājis,
bet B lapu apmaksā Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra.
«Cilvēkiem būtu jāzina, ka darba devēja pienākums ir apmaksāt darba ne«Kāpēc vasaras laikā nav maršrutu
spējas lapu A par laika periodu, kamēr
cilvēks uzņēmumā strādā,» tā vadītājs, mikroautobusu reisu uz Jūrmalu? Visi
piebilstot, ka kundzei, kura vērsās laik- zina, ka no Jelgavas ir ļoti grūti iebraukt
rakstā pēc skaidrojuma, ir palaimējies. Jūrmalā – tas prasa gan naudu, gan
«Kaut vairāk būtu uzņēmumu, kas tik aizņem daudz laika. Būtu ļoti vēlams,
godīgi un toleranti izturas pret saviem lai Jelgavas Autobusu parks izskatītu
darbiniekiem gadījumos, kad kaut variantus šādu iespēju nodrošināt,»
kādu apstākļu dēļ darba attiecības ir «Jelgavas Vēstnesim» raksta Jeļena.
jāpārtrauc,» tā viņš.
Jautājums par jauna mikroautobusa reiSagatavoja Sintija Čepanone sa nodrošināšanu starppilsētu reģionālajos

VDI: Darba devējam darba nespējas lapa A jāapmaksā
par laika periodu, kamēr cilvēks uzņēmumā strādā
«Jūnijā es parakstīju vienošanos par
darba tiesisko attiecību izbeigšanu, jo
mana darba vieta tiek likvidēta, bet
man ir paredzēts ārstēšanās kurss jūnija otrajā pusē – kā šādā gadījumā ir ar
slimības lapu, ja tai beigu datums būs
jūlija vidū? Ko darba devējs ar mani
šādā gadījumā darīs?» šajā jautājumā
rast skaidrību «Jelgavas Vēstnesim»
lūdz kāda kundze.

Ceturtdiena, 2012. gada 28. jūnijs

Soliņus pieturās izvietos augustā
pirms ielas nodošanas ekspluatācijā.
«Šie darbi kā vieni no pēdējiem atlikti,
lai izvairītos no situācijas, kad autobusu
pieturvietas un to aprīkojums tiek sabojāts, vēl pirms objekts nodots ekspluatācijā,
tādējādi radot papildu neērtības būvniekiem,» skaidro D.Done, norādot uz pēdējā
laikā fiksētajiem autobusu pieturvietu
demolēšanas gadījumiem mūsu pilsētā. Tā
kā nav garantijas, ka vandaļi neizdemolēs
arī labiekārtotās pieturvietas, piemēram,
salaužot soliņus, izsitot stiklus nojumēm,
šie darbi tiks veikti vasaras otrajā pusē.
Jāatgādina, ka Raiņa ielas būvdarbu
līguma termiņš ir 2012. gada 15. augusts.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Par jauna reisa atklāšanu
jālemj Autotransporta direkcijai
maršrutos, tostarp uz Jūrmalu, nav SIA
«Jelgavas Autobusu parks» (JAP) kompetencē. «Lemt par reisu slēgšanu vai atklāšanu starppilsētu reģionālajos maršrutos
kā pasūtītājs ir pilnvarota vienīgi valsts
SIA «Autotransporta direkcija». Tādējādi
Jeļenas kundzei ar savu lūgumu jāvēršas
Autotransporta direkcijā,» norāda JAP
komercdirektore Viktorija Ļubļinska.
Sagatavoja Sintija Čepanone

sports

Ceturtdiena, 2012. gada 28. jūnijs

Līderis gan Latvijā, gan Baltijā

Baltijas un Latvijas triāla čempionātos līderis
ir Agarska triāla kluba braucējs Jelgavas
Valsts ģimnāzijas 9.
klases absolvents Andris Grīnfelds. Baltijas
čempionāta 1. posmā viņš ieguva 25 soda
punktus, atstājot aiz sevis Kasparu Vērnieku
(MTS) ar 47 soda punktiem un Guntaru
Mateusu (Grobiņas MK) ar 147 soda
punktiem. Baltijas čempionāta nākamais
posms būs 4. augustā. Latvijas čempionāta
2. posmā Andris finišēja pirmais, otrais
– K.Vērnieks, trešais – Renārs Agarskis. Kopvērtējumā vadībā ir Andris ar 40 punktiem,
otrais – Kaspars ar 34 punktiem, bet trešais
– Artūrs Grīnfelds ar 28 punktiem.

Vācijā paliks vēl gadu

Bijušais hokeja komandas «JLSS/Zemgale»
uzbrucējs Ēriks Ozollapa uz gadu pagarinājis līgumu ar Vācijas vienību «Adendorf EC»,
kura spēlē Oberlīgā, – tā ir pēc ranga trešā
līga Vācijā. Komandas mājas lapā publicētā
statistika liecina, ka Ē.Ozollapa Vācijas komandas sastāvā aizvadījis 19 spēles, guvis
24 vārtus un veicis 24 rezultatīvas piespēles,
ierindojoties 4. vietā spēlētāju vērtējuma
tabulā. Turklāt «Adendorf EC» izcīnījusi
iespēju nākamsezon
piedalīties
prestižajā
Vācijas turnīrā «DEB Pocal», informē
sportists.
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Piektais elites grupā

Jelgavnieks Kaspars
Launerts (dzimis
1988. gadā) Latvijas čempionātā
riteņbraukšanā šosejā individuālajā
40 kilometru braucienā Elites grupā izcīnījis 5. vietu. Viņam
garām tika Gatis Smukulis, Aleksejs
Saramotins, Indulis Bekmanis un Ervīns
Smoļins. Kaspars finišēja pēc 56,56 minūtēm, uzvarētājam zaudējot 5 minūtes
un 9 sekundes. Jāpiebilst, ka K.Launerts
pārstāvēs Jelgavu Latvijas III olimpiādē,
kas notiks no 6. līdz 8. jūlijam. Viņš startēs
sacensībās riteņbraukšana-šoseja (140
km grupas brauciens, 25 km individuālais
brauciens) un riteņbraukšana-MTB.

Labs starts Eiropas čempionātā

Jelgavas spēcīgākie
airētāji labi nostartējuši Eiropas čempionātā. Sportisti
startēja vairākās
distancēs, bet vislabākie rezultāti
viņiem ir olimpiskajās disciplīnās: Gatim
Prankam (attēlā) kanoe vieniniekos 1000 m
10. vieta, Romanam Astapovam kanoe
vieniniekos 200 m 11. vieta, smaiļotājam
Mārtiņam Upītim vieniniekos 200 m 16.
vieta. «Puiši nostartēja labi, īpaši ņemot
vērā, ka pasaulē šajā sporta veidā dominē
eiropieši,» tā trenere Lelde Laure, piebilstot:
ja sportisti turpinās trenēties, var aizvadīt
vēl vienu olimpisko ciklu un mēģināt tikt uz
olimpiskajām spēlēm 2016. gadā.

Peldētājiem Latvijas
čempionātā 15 medaļas

 Ilze Knusle-Jankevica

88. Latvijas čempionātā peldēšanā Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS)
audzēkņi izcīnīja 15 medaļas
– četras zelta, sešas sudraba
un piecas bronzas. Turklāt
trīs skolas audzēkņiem šajās
sacensībās izdevās uzrādīt
rezultātu, kas atbilst kādai
no sporta klasēm.
Trīs zelta medaļas tika izcīnītas meiteņu stafetē. «Ja jūs redzētu, cik skaists
un pārliecinošs bija meiteņu sniegums!» prieku neslēpj JSPS direktore
Zelma Ozoliņa. Jo īpašs gandarījums
ir par 4x100 metru kombinēto stafeti,
kurā mūsu meitenes paveikušas teju
neiespējamo. «Kad Gundega Jankovska
devās startā pēdējā stafetes etapā, viņa
bija iedzinējos un no līderēm atpalika
septiņas sekundes. Viņa uzrādīja savu
labāko rezultātu un spēja ne tikai atgūt
zaudēto, bet arī pretinieces apsteigt,»
stāsta direktore.
Ja jau tik labi rezultāti stafetē, tad,
loģiski spriežot, arī individuālajās
distancēs visām meitenēm būtu jābūt
medaļniecēm, tomēr tā nav. Kā norāda
Z.Ozoliņa, stafete ir īpaša disciplīna un
tajā jebkurš dalībnieks var nostartēt
labāk nekā individuālajās disciplīnās:
komandas sajūta ir emocionāli ļoti
spēcīga, un neatliek laika analizēt,
domāt par ko citu. «Šobrīd starp peldēšanas skolas audzēkņiem nav tādu
lielu zvaigžņu, bet viņu sniegums ir ļoti
stabils. Ir lieliski, ja var nokomplektēt
komandu no stabiliem un spēkos līdzīgiem peldētājiem,» uzskata skolas
direktore. Viņa norāda, ka paaudžu
maiņa norit veiksmīgi un Jelgavai ir
ļoti labas rezerves. «Trenerēm pat bija
grūti izlemt, kuru likt pirmajā un kuru
– otrajā komandā.»

Uz to, ka kopējais peldēšanas skolas
audzēkņu līmenis ir labs un stabils,
norāda arī virkne izcīnītu ceturto,
piekto, sesto vietu. Turpinot strādāt,
rezultāti uzlabosies – Jelgavai ir ļoti
labas perspektīvas. «Peldēšanā nav kā
cīņā, kur pie uzvaras var aizvest laimīgs gadījums, piemēram, uzvarēt cīņu
var, izpildot veiksmīgu paņēmienu. Te
ir pamatīgs darbs un rezultāti kāpj
lēnām,» salīdzina Z.Ozoliņa.
Kopumā čempionātam bija pieteikti
290 dalībnieki no visas Latvijas – Rīgas,
Jelgavas, Jūrmalas, Valmieras, Daugavpils, Jēkabpils, Rēzeknes, Liepājas,
Ventspils. 19 komandu konkurencē
JSPS pirmā komanda kopvērtējumā
ierindojās 2. vietā, arī otrā komanda
iekļuva desmitniekā. Trīs jelgavnieki izpildīja sporta klases normatīvu
– Iļja Haritonovs 100 metros brasā
izpildīja sporta meistara normatīvu,
bet 1. sporta klases rezultātu uzrādīja
jaunie peldētāji Selīna Kalvišķe un
Ričards Fortels. Jāpiebilst, ka pirms
sacensībām sporta meistara nozīmīti
un apliecību saņēma arī JSPS sportists
Artemijs Barbotjko, kurš normatīvu
izpildīja kādās no iepriekšējām sacensībām, bet šoreiz neparādīja savu labāko
sniegumu.
Sportistus sacensībām gatavoja treneres Anželika Paegle, Astra Ozoliņa
un Inga Arnīte.
Nākamās sacensības peldētājiem ir
Latvijas olimpiādē Liepājā. Lai gan
prognozes izteikt Z.Ozoliņa negrib,
viņa klusībā cer, ka kādu medaļu mūsu
peldētāji izcīnīs. «Patiesībā jau tas būs
grūti, jo, pirmkārt, mūsu peldētāji ir
gados jauni, otrkārt, Rīgu pārstāvēs
spēcīgākie klubu peldētāji: apmēram
15 komandas pret vienu Jelgavu,»
tā viņa. Pēc olimpiādes būs neliels
pārtraukums, bet jau 20. augustā ar
nometni Rīgā 50 metru garajā baseinā
sāksies jaunais darba cēliens.

Sporta pasākumi
 30. jūnijā pulksten 10 – Zemgales
bērnu čempionāts futbolā 2005. g.dz.
zēniem (ZOC).
 1. jūlijā pulksten 19 – Latvijas virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – FC
«Spartaks» (ZOC).
 6. – 8. jūlijā pulksten 9 – starptautiskais
turnīrs futbolā «City Cup 2012» (ZOC).
 11. jūlijā pulksten 14 – Latvijas čempionāts futbolā U-17: JFC «Jelgava» – SK
«Liepājas metalurgs 1» (ZOC).
 13. jūlijā – adaptētā triatlona sacensības (Daugavas stadionā).
 14. jūlijā – Latvijas Riteņbraukšanas
federācijas BMX kauss (ZOC).
 14. jūlijā – Kapteiņu kauss, regate
ķīļjahtām (Lielupē).
 15. jūlijā – Zemgales Olimpiskā centra
kauss un open sacensības BMX (ZOC).
 15. jūlijā pulksten 19 – virslīgas
čempionāts futbolā: FK «Jelgava» – SK
«Liepājas metalurgs» (ZOC).

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

Meklē darbu
Celtnieks. Veicu remontdarbus. Tālrunis
28861525.

JSPS rezultāti Latvijas čempionātā

Par Latvijas čempionēm 4x200 metru brīvā stila stafetē kļuvušas Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēknes Vineta Mežaraupe (no kreisās), Zane
Foto: no JSPS arhīva
Tīrumniece, Lāsma Klabata un Gundega Jankovska.

5

55. g.v. sieviete ar medicīnisko izglītību
meklē kopējas darbu vecu cilvēku aprūpē.
Ir pieredze. Tālrunis 20472129.
Jauns vīrietis meklē krāvēja darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 25522021.

Medaļa Sportists

Distance

Piezīmes

Zelts

Gundega Jankovska, Lāsma Klabata,
Vineta Mežaraupe un Zane Tīrumniece

4x200 m stafete brīvajā stilā

Rezultāts: 9:11,49 min.

Pieskatīšu jūsu bērnus, vecākus, vecvecākus. Izskatīšu arī citus piedāvājumus.
Tālrunis 29877219.

Gundega Jankovska, Agnese Bikoviča,
Vineta Mežaraupe un Zane Tīrumniece

4x100 m stafete brīvajā stilā
4x100 m kombinētā stafete

Rezultāts: 4:09,97 min.
Rezultāts: 4:38,17 min.

Piedāvā darbu

Zane Tīrumniece

50 m uz muguras

Rezultāts: 30,75 s

Pirmsskolas izglītības iestāde «Rūķu māja»
aicina darbā mūzikas skolotāju. E-pasts:
blark@apollo.lv. Tālrunis 26460913.

Sudrabs Zane Tīrumniece
50 m brīvais stils
			
		
50 m tauriņstils
			

Rezultāts: 27,21 s
(uzvarētājai – 26,28 s)
Rezultāts: 29,06 s
(uzvarētājai – 27,63 s)

Dmitrijs Žigunovs
200 m komplekss
			

Rezultāts: 2:14,97 min.
(uzvarētājam – 2:10,72 min.)

Jānis Maniņš
200 m tauriņstils
			

Rezultāts: 2:23,41 min.
(uzvarētājam – 2:13,76 min.)

Gundega Jankovska
100 m brīvais stils
			

Rezultāts: 59,77 s
(uzvarētājai – 57,45 s)

Lāsma Klabata
800 m brīvais stils
			

Rezultāts: 10:16,15 min.
(uzvarētājai – 9:29,21 min.)

Bronza
Gundega Jankovska
50 m brīvais stils
			
		
200 m brīvais stils
			

Rezultāts: 27,28 s
(uzvarētājai – 26,8 s)
Rezultāts: 2:13,43 min.
(uzvarētājai – 2:09,91 min.)

Nolietotus ledusskapjus no Ls 3 – 5. Sadzīves tehniku. T.29784933.

Lāsma Klabata
400 m brīvais stils
			

Rezultāts: 4:59,11,58 min.
(uzvarētājai – 4:34,97 min.)

Pļauju zāli. T.25994203

Vladislavs Peļņiks
200 m brīvais stils
			

Rezultāts: 2:01,76 min.
(uzvarētājam – 2:00,7 min.)

Vineta Mežaraupe
200 m komplekss
			

Rezultāts: 2:32,32 min.
(uzvarētājai – 2:27,1 min.)

Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā darbu

ārštata fotogrāfam.
Pieteikuma vēstuli un CV līdz 10. jūlijam lūdzam sūtīt uz e-pastu: birojs@info.jelgava.lv.
Tālrunis 63048800.

ANGĻU VALODAS STUDIJA ŠOVASAR PIEDĀVĀ

Ogu lasītājiem. Tālrunis 29660598.

Pārdod
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 100.
29907466.
Priedes skaidu briketes, cena ar piegādi 85
Ls/t. T.29482548

Pērk
Dažādi
Klavieru skaņošana. T.20351218.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» birojā 3. stāvā,
Skolotāju ielā 3, Jelgavā.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
uzņem izglītojamos
Svētes, Centra, Šķibes, Zaļenieku
konsultāciju punktos
vidusskolā: 10. – 12. klasē (visos konsultāciju punktos);
pamatskolā: 1. – 9. klasē (tikai Svētes konsultāciju punktā)
un tālmācībā.

BĒRNIEM no 4 līdz 10 gadiem un JAUNIEŠIEM
– parunāties, spēlēt teātri, rotaļāties, doties piknikā, izveidot savu avīzi, galda spēli vai projektu angļu valodā.
PIEAUGUŠAJIEM – intensīvus sarunvalodas
kursus, biznesa angļu valodas pamatus un angļu valodu
apkalpojošam personālam.
IESPĒJAMAS pāru un individuālās nodarbības.

Piedāvājam:
• vispārizglītojošā virziena programmu;
• vispārizglītojošā virziena programmu ar tālmācības
metodi;
• vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmu;
• humanitārā un sociālā virziena programmu.

Nodarbības notiek viesnīcas «Jelgava» telpās.
Pieteikties pa tālruni 26456942.

SIA «Ceļu eksperts»
meklē darbinieku(-ci)
darbam ceļu būvmateriālu
laboratorijā Jelgavā.
Prasības pretendentam:
• vismaz 3 mēnešu pieredze smilts,
šķembu, asfaltbetona, bitumena testēšanā;
• zināšanas par ceļu būves nozares
specifikācijām;
• augsta darba precizitāte.
Pieteikumus un CV sūtīt uz
e-pastu: celueksperts@celueksperts.lv
līdz 10.07.2012.

Uzņemšana un informācija: Jelgavā, Pasta ielā 37, 411.
kabinetā (novada domes ēkā), no plkst.10 līdz 12 un no
plkst.13 līdz 16.
Tālrunis 63084021, 29122018;
skolas mājas lapa www.nvsk.lv

Aizsaulē aizgājuši
AINA RESNALE (dz. 1926. g.)
ELZA SALTĀ (dz. 1920. g.)
ARNIS FRIDBERGS (dz. 1942. g.)
JEĻENA POMJALOVA (dz. 1969. g.)
LEONIDS LAHTIONOVS (dz. 1935. g.)
GAĻINA DUBAVA (dz. 1948. g.).
Izvadīšana 28.06. plkst.12 Bērzu kapsētā.
MĀRIS NEILANDS (dz. 1951. g.).
Izvadīšana 28.06. plkst.15 Bērzu kapsētā.
IGORS DJOMKINS (dz. 1959. g.).
Izvadīšana 29.06. plkst.15 Zanderu kapsētā.
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2. jūlijs, pirmdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 6.sērija.
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1438.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 91.sērija.
9.55 «Es – savai zemītei».*
10.25 «100 g kultūras».*
10.55 Turcijas Republikas prezidenta Abdulla Gila un
Hairīnisas Gila kundzes oficiālā vizīte Latvijā.
Sagaidīšanas ceremonija Rīgas pilī.
11.20 «Mūžam 30» (ar subt.). Rom. komēdija. 2010.g.
13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «Francijas dabas stāsti». Dok. f. 8.sērija.
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Rezgalības». Animācijas filma.
15.40 «Munks un Lemijs. Elks». Animācijas filma.
15.50 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 49.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 124.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1438.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 8. un 9.sērija.
19.30 «Smalkais stils». Seriāls. 9. un 10.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.10 «Māja Ītonpleisā 2». BBC seriāls. 1.sērija.
22.05 «Viss notiek».
22.35 «Trīs Zemgales rozes». Bauska, Rundāle, Mežotne.
22.45 «Olimpieša portrets».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 1.sērija.
24.00 «Garīgā dimensija».*

LTV7
7.35 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 394.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 1.sērija.
11.30 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 15. un 16.sērija.
12.30 «Mikrofona dziesmas».
14.05 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Finālspēle.*
16.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.
15.40 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 1.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 394.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Nāciju kausa izcīņa jāšanas sportā. Pārraide no
Kleistiem. Šīs sacensības šogad notiek sešos
posmos, viens no tiem – Rīgā, Kleistos, un šoreiz
– par sacensībām pašu mājās aizvadītajās
brīvdienās, kur startēja labākie Baltijas un
Austrumeiropas jātnieki un viņu zirgi.
21.10 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
21.40 «Motociklisti».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Krējums... saldais».*
23.40 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 15. un 16.sērija.
0.45 «Nav dūmu bez stobriem». Kriminālkomēdija. 1998.g.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Universitāte». Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
10.10 «Denisa bieds». ASV piedzīvojumu komēdija. 1993.g.
12.05 «Mans mīļais draugs».*
12.40 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 14.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 36. un 37.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 78.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Cīnītajs». Realitātes šovs. Dalībnieku atlase.
22.00 «Sapņu mednieks». Šausmu filma. 2003.g.
0.35 «Trakā pilsēta». ASV drāma. 1997.g.
2.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
2.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 36. un 37.sērija.
3.45 «Universitāte». Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 78.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 13.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 81.sērija.
6.45 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
7.15 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 125.sērija.
7.40 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 21.sērija.
8.05 «Simpsoni 14». 20. un 21.sērija.
9.00 «Zevs un Roksana». Piedzīv. f. ģimenei.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ar gardu muti».*
11.50 «Māmiņu klubs».*
12.25 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 46.sērija.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.45 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 314. – 316.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 137.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 102.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 28.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ievas pārvērtības 2».
21.05 «Kobra 16». Vācijas seriāls. 2011.g. 1.sērija.
22.10 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 230.sērija.
23.10 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 17.sērija.

0.10 «Norakstītais 3». Seriāls. 12.sērija.
1.05 «Dzīve uz Marsa». Seriāls. 1.sērija.
2.00 «Visi mani bijušie». Seriāls. 1.sērija.
2.45 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 19. un 20.sērija.
3.30 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 13.sērija.
4.10 «Simpsoni 14». Anim. seriāls. 21.sērija.
4.30 «Nakts joki».

3. jūlijs, otrdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 7.sērija.
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1439.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 92.sērija.
9.55 «Smalkais stils». Seriāls. 9. un 10.sērija.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.20 «Discovery atlants: Meksika». Dok. f. 2.sērija.
12.15 «Latgale atvērta sadarbībai». Dok. f.
12.30 «Laimīgai Latvijai».*
13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Šeit un tagad».*
14.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.55 «Viss notiek».*
15.25 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 75.sērija.
15.50 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 50.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 125.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1439.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 10. un 11.sērija.
19.30 «Smalkais stils». Seriāls. 11. un 12.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.10 «Vera». Krimināldrāma. 1.sērija.
22.50 «Olimpieša portrets».
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 2.sērija.
0.05 «Kas ir Sarkozī?» (ar subt.) Dokumentāla filma.

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 395.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 2.sērija.
11.30 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 17. un 18.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Nāciju kausa izcīņa jāšanas sportā. Pārraide no
Kleistiem.*
15.15 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 2.sērija.
16.35 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 17. un 18.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 395.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pasaules kausa izcīņas posms jāšanas sportā.
Pārraide no Kleistiem.
21.10 «Kuba: nejaušā paradīze». Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Autosporta programma nr.1».
23.40 «Motociklisti».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Universitāte». Krievijas seriāls. 9. un 10.sērija.
10.05 «Deniss biedē atkal». Piedz. kom. 1998.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 3».*
12.50 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Dienasgrāmata.
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 15.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 38. un 39.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 79.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Kāzas renesanses stilā». Rom. komēdija. 2009.g.
22.30 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 21.sērija.
23.30 «Vīrietis un sieviete pēc 20 gadiem». Melodrāma. 1986.g.
1.35 «Arlabunakti!» Romantiska komēdija. 2007.g.
3.20 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 38. un 39.sērija.
4.50 «Universitāte». Krievijas seriāls. 9.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 79.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 14.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 82.sērija.
6.45 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
7.15 «Finiass un Fērbs». Anim. ser. 126.sērija.
7.40 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 22.sērija.
8.05 «Simpsoni 14». Anim. ser. 22. un 23.sērija.
9.00 «K-911». Piedzīv. komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 51. un 52.sērija.
12.25 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 47.sērija.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.45 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 317. – 319.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 138.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 103.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 29.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ievas pārvērtības 2».
21.05 «C.S.I. Maiami 10». Seriāls. 227.sērija.
22.05 «Mūsdienu Latvijas garša». 1.raidījums.

tv programma
22.40 «Mahinatori 2». Seriāls. 9.sērija.
23.40 «Norakstītais 3». Seriāls. 13.sērija.
0.35 «Dzīve uz Marsa». Seriāls. 2.sērija.
1.30 «Visi mani bijušie». Seriāls. 2.sērija.
2.25 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 21. un 22.sērija.
3.10 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 14.sērija.
3.50 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 82.sērija.
4.30 «Nakts joki».

4. jūlijs, trešdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 8.sērija.
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1440.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 93.sērija.
9.55 «Smalkais stils». Seriāls. 11. un 12.sērija.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.20 «Māja Ītonpleisā 2». BBC seriāls. 1.sērija.
12.15 «Krāsainās pasaules». Dokumentāla filma.
12.30 «Laimīgai Latvijai».*
13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Manas zaļais dārzs».*
15.20 «Kas te? Es te!»*
15.50 «Suņu zvaigzne 2». Anim. f. seriāls. 18.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 126.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1440.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 12. un 13.sērija.
19.30 «Smalkais stils». Seriāls. 13. un 14.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto. Viking Lotto».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 Filmas atjaunotā versija. «Ezera sonāte». Rīgas
kinostudijas melodrāma. 1976.g.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 3.sērija.
24.00 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.30 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 396.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 3.sērija.
11.30 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 19. un 20.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»*
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules kausa izcīņas posms jāšanas sportā.
Pārraide no Kleistiem.*
15.15 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 3.sērija.
16.35 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. filma. 19. un 20.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 396.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE! Atlases spēle basketbolā sievietēm.
Latvija – Luksemburga.
21.35 «Misija Londonā».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.40 «Ātruma cilts».
0.10 «Mafijas klans». Seriāls. 19.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Universitāte». Krievijas seriāls. 11. un 12.sērija.
10.05 «Lapsa un meitene». Filma ģimenei. 2007.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 3».*
12.50 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Dienasgrāmata.
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 16.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 40. un 41.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 80.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). Dok. ser. 14.sērija.
21.40 «Netiešs bojājums». ASV trilleris. 2002.g.
23.50 «Atmaskošana Mazajā Tokijā». ASV trilleris. 1991.g.
1.15 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 20.sērija.
2.00 «Ekstrēms tuvplānā».
2.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 40. un 41.sērija.
4.30 «Universitāte». Krievijas seriāls. 11. un 12.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 80.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 15.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 83.sērija.
6.45 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 1.sērija.
7.45 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 23.sērija.
8.05 «Simpsoni 15». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
9.00 «K-9. Privātdetektīvs». Kriminālkomēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 53. un 54.sērija.
12.25 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 48.sērija.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.45 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 320. – 322.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 139.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 104.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 30.sērija.
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19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ievas pārvērtības 2».
21.05 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
22.15 «Brīnumu paralēles». Latvijas dok. f. cikls. 5.sērija.
22.55 «Izmeklēšanas noslēpumi 10». Ser. 27. un 28.sērija.
0.55 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
2.45 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 15.sērija.
3.25 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 83.sērija.
4.10 «Simpsoni 15». Anim. seriāls. 2.sērija.
4.30 «Nakts joki».

5. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 9.sērija.
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1441.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 94.sērija.
9.55 «Smalkais stils». Seriāls. 13. un 14.sērija.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.15 «Tiksimies Peipusa krastā» (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 «Zebra».*
12.30 «Laimīgai Latvijai».*
13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Laiks vīriem?»*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Vertikāle».*
15.20 «Kas te? Es te!»*
15.50 «Dinozauru vilciens». Anim. f. ser. 36.sērija.
16.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 127.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1441.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 14. un 15.sērija.
19.30 «Smalkais stils». Seriāls. 15. un 16.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.10 «Lauku sēta».* LTV1 piedāvā vēlreiz ieskatīties
šova Lauku sēta pirmajā sezonā.
22.10 «Valdība». Seriāls. 17.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 4.sērija.
0.15 «Stacijas». Latvijas dokumentāla filma. 2007.g.

LTV7
7.35 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 397 sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 4.sērija.
11.30 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 21. un 22.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Atlases spēle basketbolā sievietēm. Latvija
– Luksemburga.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 4.sērija.
16.35 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 21. un 22.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 397.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Zaļā paradīze». Daudzsēr. dok. f. 11.sērija.
20.00 «Makšķerē ar Olti!»
20.30 «Ievērot distanci». Dokumentāla filma.
21.40 «Papīrfabrikas stāsti». Līgatne.*
21.45 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Pilnīgs motokross».
23.25 «Kuba: nejaušā paradīze». Dokumentāla filma.
0.20 «Zaļā paradīze». Daudzsēr. dok. f. 11.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Universitāte». Krievijas seriāls. 13. un 14.sērija.
10.05 «Trīs laupītāji». Vācijas animācijas filma. 2007.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 3».*
12.50 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Dienasgrāmata.
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 17.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 42. un 43.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 81.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.15 «Mentālists 3». ASV seriāls. 16.sērija.
22.10 «Viņpus». ASV un Kanādas seriāls. 3.sērija.
23.15 «Vienpadsmitā stunda». ASV seriāls. 4.sērija.
0.10 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 4.sērija.
1.05 «Netiešs bojājums». ASV trilleris. 2002.g.
2.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 42. un 43.sērija.
4.30 «Universitāte». Krievijas seriāls. 13. un 14.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 81.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 16.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 84.sērija.
6.45 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 2.sērija.
7.45 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 24.sērija.
8.05 «Simpsoni 15». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
9.00 «Holivudas safari». Ģim. komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 55. un 56.sērija.
12.25 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 49.sērija.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.45 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 4.sērija.

14.00 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 323. – 325.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 140.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 105.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 31.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ievas pārvērtības 2».
21.05 «Atradējs». ASV seriāls. 6.sērija.
22.10 «Terminators». Spraiga sižeta filma. 1984.g.
0.15 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 36.sērija.
1.15 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 16.sērija.
2.05 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 84.sērija.
2.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 140.sērija.
3.35 «Sirds kaislības». Seriāls. 105.sērija.
4.20 «Simpsoni 15». Anim. seriāls. 4.sērija.
4.40 «Nakts joki».

6. jūlijs, piektdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 10. un 11.sērija.
8.40 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 12.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 95.sērija.
9.55 «Smalkais stils». Seriāls. 15. un 16.sērija.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.20 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 6.sērija.
12.15 «Ludza». Muzikāla skatu filma.
12.30 «Laimīgai Latvijai».*
13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Šeit un tagad».*
14.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.55 «Sveika, Robij!» Seriāls. 1.sērija.
15.45 «Dinozauru vilciens». Anim. f. seriāls. 37.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 128.sērija.
17.05 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 12.sērija.
17.50 «Gaujas senlejas vilinājums». Turaida un Sigulda.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Latvija toreiz... Marisa Vētras acīm». LTV videofilma.
19.30 «Planēta Zeme 2». BBC dokumentāla daudzsēriju
filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.10 «Latvijas III olimpiāde».
23.25 Nakts ziņas.
23.40 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 5.sērija.
0.25 «Valdība». Seriāls. 17.sērija.

LTV7
7.35 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 398.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 5.sērija.
11.30 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 23. un 24.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.45 UEFA Euro 2012 labākās spēles. Dānija – Portugāle.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 5.sērija.
16.35 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 23. un 24.sērija.
17.35 «Eirotaksometrs». Nobela prēmijas laureātes Ritas
Levi Motaltīni portretējums.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 398.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas olimpiādes apskats. Tieši šodien Liepājā
startē Latvijas III olimpiāde, kuras programmā
iekļauti 26 dažādi sporta veidi. Dažas sacensības
notiks arī citviet, bet pamatā viss risināsies
Liepājā. Pirmajā apskatā – par Latvijas III
olimpiādes sākumu.
19.45 «Lanževēna burvju triki». 25. un 26.sērija.
20.45 «Pārcilvēki. Spēkavīri Taizemē». Dokumentāla filma.
21.45 «Robotāda». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
22.55 «Džeks Hanters. Ugaritas zudušie dārgumi». ASV
piedzīvojumu filma. 2008.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Universitāte». Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.
10.05 «Tilts uz Terabitiju». Piedzīvojumu filma. 2007.g.
12.00 «Degpunktā. Slepenās lietas».*
12.50 Bērnu stunda.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Dienasgrāmata.
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 18.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 44. un 45.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 82.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Mis Slepenā aģente 2.
Bruņota un apburoša». ASV komēdija. 2005.g.
22.50 «Džo jaunais dzīvoklis».
Muzikāla fantāzijas komēdija. 1996.g.
0.25 «Ideāla slepkavība». ASV trilleris. 1998.g.
2.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
2.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 44. un 45.sērija.
4.30 «Universitāte». Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 82.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 17.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 85.sērija.
6.45 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 3.sērija.
7.45 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 25.sērija.
8.05 «Simpsoni 15». Anim. ser. 5. un 6.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 28. jūnijs
9.00 «Mana meitene». Ģim. komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 57. un 58.sērija.
12.25 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Seriāls. 50.sērija.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.45 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 326. – 328.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 141.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 106.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 1.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ievas pārvērtības 2».
21.10 «Briljanta policists». Piedzīvojumu komēdija. 1999.g.
23.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.00 «Nulles kilometrs» (ar subt.). Trilleris. 2007.g.
2.45 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 17.sērija.
3.25 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 85.sērija.
4.10 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls. 6.sērija.
4.30 «Nakts joki».

7. jūlijs, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Dinozauru vilciens». Anim. f. ser. 36.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 51.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mans zaļais dārzs».
11.30 «Latvijas III olimpiāde».*
13.45 «Imanta dienas 2011». 1.daļa.*
15.30 «Kur vēsture sastopas ar mākslu». Cēsis.*
15.40 Folkloras programma «Klēts». Lielvārdes josta. 1.daļa.*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Planēta Zeme 2». BBC dok. daudzsēr. f. 3.sērija (ar subt.).
17.45 «Olimpieša portrets».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». Zolitūde.*
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Čikāgas piecīši. Par mani, draudziņ, nebēdā...» Dok. f.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto».
21.15 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī». «Latvijas šlāgeraptaujas 2012» noslēguma koncerts.
0.05 «Nakts ziņas».
0.15 «Lēdija Čaterleja». Romantiska drāma. 2006.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 Latvijas olimpiādes apskats.
11.10 «Krējums... saldais».*
11.40 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.10 «Pilnīgs motokross».*
12.40 UEFA Euro 2012 labākās spēles. Portugāle – Nīderlande.*
14.35 «Lanževēna burvju triki». 25.sērija.
15.05 Latvijas olimpiādes apskats. Otro dienu norit Latvijas III olimpiāde, kurā piedalās labākie Latvijas
vasaras sporta veidu pārstāvji un tiek vērtēts
katra novada un pilsētas veikums. Interesantākās epizodes sacensību arēnās – sestdienas
apskatos.
15.15 «Lanževēna burvju triki». 26.sērija.
15.45 «Pārcilvēki. Spēkavīri Taizemē». Dokumentāla filma.
16.40 «Ievērot distanci». Dokumentāla filma.
17.45 «D’Artanjans un trīs musketieri». Piedz. f. 2005.g. 1.sērija.
19.30 «Nekurienes iemītnieki». Dok. f. 1.sērija.
20.00 Latvijas olimpiādes apskats.
20.15 «Bruņinieku stāsti: Pūķkāvis». Piedz. f. 2011.g.
21.55 «Baiļu ēnā». ASV trilleris. 2004.g.
23.30 «Rino Gaetāno». Biogr. drāma. 2006.g. 1.sērija.

LNT
6.05 «Amerikas ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 1.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts. «Mans draugs mērkaķēns».
1.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Gļēvais
suns Drosminieks». 8.sērija; «Mūka Omi noslēpums 2». 3.sērija; «Flintstonu ģimene. Freda un
Bārnija šovs». 13. un 14.sērija.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Pelēna Peresa piedzīvojumi». Anim f.
12.20 «Mis Slepenā aģente 2. Bruņota un apburoša». Kom. 2005.g.
14.30 «Detektīve Veronika Marsa 2». ASV seriāls. 2.sērija.
15.30 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2». Seriāls. 1.sērija.
16.25 «Paātrinājums». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
18.00 «Tēva diena». ASV komēdija. 1997.g.
20.00 LNT ziņas; sporta un laika ziņas.
20.30 «Jo es tā teicu». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
22.30 TV pirmizrāde! «Mīlas gadi». Rom. kom.. 2011.g.
1.00 «Vīrietis un sieviete pēc 20 gadiem». Melodr. 1986.g.
2.50 «Džo jaunais dzīvoklis». Muzikāla komēdija. 1996.g.
4.10 «Manas lielās čigānu kāzas». Realitātes šovs.
5.10 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 18.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 86.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 3». 15.sērija.
7.00 «Rafteru ģimene». 16.sērija.
7.55 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 17.sērija.
8.30 «Gormiti». Anim. ser. 11.sērija.
8.55 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.30 «Dinozauru mednieki 4». 3.sērija.
11.35 «Televeikala skatlogs».
11.50 «Dienesta romāns» (ar subt.). Komēdija. 1. un 2.sērija.
15.10 «Elizabettauna». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
17.40 «Mana labākā drauga kāzas». Rom. kom. 1997.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Kur ir mans autiņš, vecīt?» ASV komēdija. 2000.g.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma

22.00 «Noķer mani, ja vari». Piedz. komēdija. 1998.g.
0.50 «Negaisa ķērājs». Spraiga sižeta trilleris. 1999.g.
2.35 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 18.sērija.
3.20 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 86.sērija.
4.00 «Mūžam kopā 3». Seriāls. 15.sērija.
4.20 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
4.40 «Nakts joki».

«Vārds uzņēmējiem»
Atvērts jauns skaistumkopšanas preču veikals
Pasta ielā 47 – 215 (biznesa centra «Zemgale» 2.
stāvā). Vairāk informācijas – www.icoprof.lv

8. jūlijs, svētdiena
LTV1

SIA «City Climber» ir industriālā alpīnisma uzņēmums, kurš piedāvā veikt sarežģītus darbus lielā
augstumā un grūti pieejamās vietās.
SIA «City Climber» piedāvā saviem klientiem un
sadarbības partneriem:
- logu, stikla sienu/konstrukciju mazgāšanu no
ārpuses jebkurā augstumā;
- daudzstāvu paneļu māju šuvju hermetizāciju;
- fasādes remontdarbus: krāsošanu, mazgāšanu,
siltināšanu;
- jumtu remontdarbus, jumtu un noteksistēmu
tīrīšanu;
- reklāmas plakātu, baneru, gaismas burtu uzstādīšanu, burtu pielīmēšanu uz logiem;
- sniega un lāsteku tīrīšanu;
- citus nestandarta darbus augstumā (piem., lampu
nomaiņu grūti pieejamās vietās, kaķu noņemšanu
no jumtiem, oriģinālu apdāvināšanu caur logu vai
pārsteidzošu sala tēva ierašanos caur logu u.c.).
E-pasts: cityclimber.lv@gmail.com, tālrunis
26696758.

8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 37.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 52.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 76.sērija.
10.35 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 18.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Ēģipte». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Imanta dienas 2011». 2.daļa.*
14.40 Folkloras programma «Klēts». Lielvārdes josta. 2.daļa.*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.15 «Eirobusiņš».*
16.45 «Francijas dabas stāsti». Dok. f. 2011.g. 9.sērija.
17.45 «Olimpieša portrets».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Neizmantotās līdzības». Dokumentāla filma.
18.50 «Mīlu nevar aizmirst» (ar subt.). Rom. kom. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.02 Laika ziņas.
21.10 Starptautiskais folkloras festivāls Baltica 2012. Dižkoncerts.
22.55 «Nakts ziņas».
23.05 «Pūt, vējiņi!» Rīgas kinostudijas drāma. 1973.g.

SIA «Deccor» piedāvā darbu

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «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 «Eirotaksometrs». Nobela prēmijas laureātes Ritas
Levi Motaltīni portretējums.
11.00 Latvijas olimpiādes apskats.
11.15 «Makšķerē ar Olti!»*
11.45 «Autosporta programma nr.1».*
12.15 «Zebra» (ar subt.).*
12.30 UEFA Euro 2012 labākās spēles. Itālija – Īrija.*
14.30 «Ceļojums uz Visuma malu». Dok. f. 2.sērija.
15.25 Latvijas olimpiādes apskats.
15.35 «D’Artanjans un trīs musketieri». Piedz. f. 2005.g. 1.sērija.
17.15 «Bruņinieku stāsti: Pūķkāvis». Piedz. f. 2011.g.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 Latvijas olimpiādes apskats. Pēdējā dienā tiks
sadalīti vēl daudzi medaļu komplekti. Apskatā
– par jaunāko Liepājā un tās apkārtnē, tāpat kļūs
zināmi uzvarētāji novadu un pilsētu vērtējumā.
19.40 «Džeks Hanters. Ugaritas zudušie dārgumi».
Piedzīvojumu filma. 2008.g.
21.20 «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 5.sērija.
22.10 «Slazdā». Kanādas un ASV drāma. 2010.g.
23.45 «Motociklisti».*
0.15 «Misija Londonā».*
0.45 «Baiļu ēnā». ASV trilleris. 2004.g.

plastikāta logu montāžniekiem(-cēm).
Prasības kandidātiem:
• vismaz 3 gadu darba pieredze;
• savi instrumenti;
• latviešu un krievu valodas zināšanas;
• vēlams personīgais auto.
Tālrunis – 25505112 vai 25540055.

Jelgavas 1. speciālā
internātpamatskola
turpina uzņemt audzēkņus
1. – 3., 5. – 9. klasē
• Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem
ar fiziskās attīstības traucējumiem (izglītības programmas
kods 21015311);
• Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamiem ar
mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods
21015611);
• Speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem
ar somatiskām saslimšanām (izglītības programmas
kods 21015411).

Jelgavas Amatu vidusskola piedāvā mācīties un kļūt
par kvalificētu speciālistu šādās mācību programmās:

LNT

Kvalifikācija

6.05 «Dabas stihiju varā». 1. un 2.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts. «Pīle Dodžers». 5.sērija;
«Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Supervaroņu
komanda». 10.sērija; «Skubija Dū 13 spoki».
6.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raid. 1.sērija.
10.30 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). 12.sērija.
11.30 «Laimīgs un vesels».
12.00 «Aģents Čaks 2». Seriāls. 21.sērija.
13.00 «Jo es tā teicu». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
14.55 «Skubijs Dū un leģenda par vampīru». Aninm. f. 2003.g.
16.40 «Divi par daudz». Romantiska komēdija. 1995.g.
19.00 «Manas lielās čigānu kāzas». Realitātes šovs. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Betmens un Robins». Fantāzijas piedz. f. 1997.g.
22.55 «Afēristi». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
0.35 «Tēva diena». ASV komēdija. 1997.g.
2.15 «Mīlas gadi». Itālijas romantiska komēdija. 2011.g.
4.25 «Ideāla slepkavība». ASV trilleris. 1998.g.

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

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 19.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 87.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 3». 16. un 17.sērija.
7.25 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 25.sērija.
7.55 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 18.sērija.
8.30 «Gormiti». Anim. ser. 12.sērija.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Ar gardu muti».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Paņem 100 000… ja vari».
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Kur ir mans autiņš, vecīt?» ASV komēdija. 2000.g.
14.00 «Lielā zivs». ASV piedzīvojumu filma. 2003.g.
16.30 «Briljanta policists». Piedz. kom. 1999.g.
18.25 «Neiespējamā misija 3».
19.50 TV3 ziņas.
20.00 «Zirnekļcilvēks 2». ASV piedzīvojumu filma. 2004.g.
22.35 «Telefona būda». ASV trilleris. 2002.g.
0.10 «Cerību stars». ASV romantiska drāma. 1998.g.
2.15 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 19.sērija.
3.05 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 87.sērija.
3.45 «Neiespējamā misija 3». Seriāls. 32.sērija.
4.45 «Nakts joki».

7

Iepriekšējā
izglītība

Mācību
ilgums

Iegūstamais
Izglītības dokuments

Kvalifikācija

Diploms par profesionālo vidējo izglītību		
Diploms par profesionālo vidējo izglītību		

3.
3.

Diploms par profesionālo vidējo izglītību		

3.

Diploms par profesionālo vidējo izglītību		

3.

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

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

Uzņemšana – ar Valsts pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinumu.
Pieteikšanās komisijai – pa tālruni 67212227.
Skolas kancelejas tālrunis 63029514.

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» pārdod rakstiskā
izsolē kustamo mantu.
1. Izsolāmā manta – 2 (divas) izsoles daļas:
1.1. Daļa Nr.1 – automašīna «Ford Mondeo», 2003.
gada izlaidums, valsts reģistrācijas Nr. ET 7035, šasijas
Nr.WF04XXGBB42P00670;
1.2. Daļa Nr.2 – automašīna «Ford Mondeo», 2003.
gada izlaidums, valsts reģistrācijas Nr. EU 8147, šasijas
Nr.WF04XXGBB42L62417.
2. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar
izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPA «Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 2.
stāvā, 6. kabinetā, vai JPPA «Pilsētsaimniecība» mājas
lapas www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļas «Iepirkumi»
apakšsadaļā «Izsole».
3. Izsoles dalībnieki pirms izsoles var apskatīt izsoles daļas
dabā no 18. jūnija līdz 6. jūlijam, iepriekš sazinoties ar JPPA
«Pilsētsaimniecība» saimniecības pārzini Kristīni Krūzi,
tālrunis 63026496, mob. tālrunis 26016003.
4. Piedāvājumu reģistrācija, izsoles laiks un vieta:
4.1. Izsoles rīkotājs pieņem un reģistrē piedāvājumus, kas
saņemti līdz 2012. gada 13. jūlijam plkst.13, iesniedzot
personīgi vai atsūtot pa pastu: JPPA «Pilsētsaimniecība»,
Jelgava, Pulkveža O.Kalpaka iela 16a;
4.2. Izsole notiks: 2012. gada 13. jūlijā plkst.13 JPPA
«Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a,
3. stāvā, 14. kabinetā.
5. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
5.1. Daļai Nr.1 – Ls 1300;
5.2. Daļai Nr.2 – Ls 1630.
6. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
6.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās
izsoles daļas nosacītās cenas: daļai Nr.1 – Ls 130 un
daļai Nr.2 – Ls 163;
6.2. samaksas kārtība: nodrošinājuma maksājums ir jāveic
pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPA «Pilsētsaimniecība»
– a/s «SEB banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X008,
konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1, vai iemaksājot skaidrā
naudā JPPA «Pilsētsaimniecība» kasē Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, Jelgavā, norādot attiecīgo izsoles daļu.
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas.
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Kultūras pasākumi
 29. jūnijā no pulksten 18 līdz 20 – folkloras deju un mūzikas festivāls «Pa Pēteriem».
Novada diena. Piedalās: LU deju folkloras kopa «Dandari», aģentūras «Kultūra» folkloras kopa «Dimzēns», Viļņas folkloras deju grupa «Ratilio», Kauņas folkloras ansamblis
«Linago», tradicionālās mūzikas grupa no Polijas «Dom tanca». Ieeja – bez maksas
(Uzvaras parkā).
 4. jūlijā pulksten 15 – piemiņas pasākums pie Ebreju upuru piemiņas akmens
Zālītes ielā, lai godinātu ebrejus, kas cietuši Otrā pasaules kara laikā. Šis datums nekad
nezudīs no ebreju tautas atmiņām, un vienmēr šajā dienā tiks pieminēti un godināti
nežēlīgi nomocītie un nogalinātie upuri. Piemiņas brīdi organizē Jelgavas Sabiedrības
integrācijas pārvalde.
 No 13. līdz 15. jūlijam – 6. starptautiskais smilšu skulptūru festivāls «Summer
signs». Festivāla tēma – «Sportiskais gars». Dažādas aktivitātes bērniem, «GreenTrials»
paraugdemonstrējumi un koncerti ar Latvijā populāru mūziķu piedalīšanos (Uzvaras
parkā).
 21. un 22. jūlijā – starptautiskā kaķu izstāde «Jelgavas kaķis 2012», pulcējot dažādu pazīstamu un eksotisku šķirņu kaķus un to saimniekus. Īpašs konkurss notiks arī
Jelgavas mājas kaķiem. Savus mīluļus konkursam var pieteikt līdz 1. jūlijam. Sīkāka
informācija un pieteikuma anketa atrodama mājas lapā www.jelgava.lv (Zemgales
Olimpiskajā centrā).
 28. jūlijā pulksten 20 – grupas «Prāta vētra» koncerts «Vēl viena klusā daba». Biļetes
internetā – www.eKase.lv». Biļešu cena – Ls 15 (pļavā pretī Jelgavas pilij).
 7., 14. un 21. jūlijā pulksten 13 – īpaša ekskursija pa Jelgavu gida pavadībā.
Satikšanās – Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Sīkāka informācija par ekskursijām
– www.visit.jelgava.lv.
 4., 18. un 25. augustā pulksten 13 – īpaša ekskursija pa Jelgavu gida pavadībā.
Satikšanās – Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Sīkāka informācija par ekskursijām
– www.visit.jelgava.lv.
 10. augustā pulksten 19 – muzikāla brīvdabas komēdija «Naudas koks» pēc
V.Belševicas stāsta «Tās dullās Paulīnes dēļ» motīviem ar kapelas «Bumerangs» piedalīšanos. Lomās: Jānis Jarāns, Dainis Porgants, Gunārs Placēns, Jūlija Ļaha, Regīna Devīte vai
Inese Ramute un citi. Dramatizējuma autors un režisors – Ivars Lūsis (Uzvaras parkā).
 25. augustā no pulksten 9 līdz 14 – Piena, maizes un medus svētku tirgus (Hercoga Jēkaba laukumā). Pulksten 19 – piena paku laivu regate (Lielupē), pēc regates
– koncerti (Uzvaras parkā).

Izstādes
 No 29. jūnija – fotoizstāde no Sofijas muzejrezervāta (Kijeva, Ukraina) (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. jūlijam – Ulda Rogas darbu izstāde «Citas bildes». Ieejas maksa – Ls 0,80;
skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 0,40 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 3. jūlijam – Edmunda Glūdiņa fotoizstāde «Saulgriežu laiks» (Zinātniskās
bibliotēkas galerijā).
 Līdz 22. augustam – Mākslas skolas audzēkņu tēlniecības izstāde «Bronzas laikmets
un...» (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 No 1. līdz 31. jūlijam – mākslinieces Lindas Dzērves fotoizstāde. Ieejas maksa – Ls
0,80; skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 0,40 (Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī).
 No 4. jūlija līdz 31. augustam – Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde
«Zudusī darbīgā Latvija» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 31. augustam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde
(Mākslas skolā).

Jelgavas mākslinieki
gatavojas plenēram Zaļeniekos
 Ritma Gaidamoviča

Vieniem vasara lielākoties
ir atvaļinājumu laiks, taču
māksliniekiem – karsts darba
cēliens jeb plenēru periods.
Jo īpaši tiem, kuriem, radot
jaunus darbus, ir būtiski iziet
dabā. Tieši tāpēc no 2. līdz 8.
jūlijam Jelgavas mākslinieki
piedalīsies pirmajā starptautiskajā Zemgales plenērā,
kas notiks Zaļenieku arodvidusskolā jeb Zaļajā muižā.
Plānots, ka viņu nedēļas
veikumu jelgavnieki vasaras
nogalē varēs novērtēt Zinātniskās bibliotēkas galerijā.
«Lai taptu jauni darbi, daudziem
māksliniekiem ir svarīgi iekārtoties
pievilcīga dabasskata vidū un gleznot.
Tas ir viens no iemesliem, kādēļ gribam rīkot plenēru. Turklāt šis gads
rit mūsu novadnieka Ģederta Eliasa
zīmē – septembrī atzīmēsim viņa 125.
jubileju. Ģ.Eliass bija zemgalietis,
1930. gados daudz gleznojis dzimto
«Zīlēnu» apkārtni un ļaudis lauku nodarbēs. Tādēļ plenēru veltām viņam,»
stāsta Jelgavas Mākslinieku biedrības
priekšsēdētājs Māris Brancis. Sākotnēji
plenērs bija plānots Platonē, kur ir
Ģ.Eliasa dzimtās mājas «Zīlēni», taču
diemžēl sadzīvisku apstākļu dēļ tas nav
iespējams. «Meklējām citu vietu, kur
būtu tipiska Zemgales ainava un ērta
guļasvieta pēc saulē pavadītas dienas
pie molberta un krāsām. Izvēlējāmies
Zaļeniekus – arodvidusskolu, kur ir
skaista apkārtne un sakopta Zaļā
muiža ar lielisku parku. Turpat vijas
Tērvetes upīte,» tā M.Brancis. Jāpiebilst, ka šis plenērs būs starptautisks,

jo piedalīties piekrituši arī Jelgavas
sadraudzības pilsētas Šauļu mākslinieki. «Pirmajā starptautiskajā Zemgales
plenērā cerējām sadraudzēties arī ar
latviešu māksliniekiem no ASV, taču
tieši šajā laikā Milkovos notiek ASV
latviešu dziesmu svētki, tāpēc mākslinieki būs tur. Arī Pērnavas mākslinieki
ir aizņemti savos darbos, bet divus
kolēģus no Šauļiem gan gaidām,» tā
M.Brancis.
Plenērs Zaļeniekos notiks no 2. līdz
8. jūlijam, un tajā padalīsies ap 20
mākslinieku – gleznotāji, grafiķi, dizaineri un fotogrāfi. «Katrs atradīs sev
ko noderīgu. Plenērā tapušie darbi būs
skatāmi Zaļeniekos, bet vasaras nogalē
– arī Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
galerijā,» stāsta M.Brancis, piebilstot,
ka precīzu izstādes atklāšanas datumu
vēl nevar pateikt, taču par to tikšot
paziņots.
Jāpiebilst, ka pieci Jelgavas mākslinieki jūnija sākumā jau piedalījās
plenērā Engures novada Ķesterciemā,
kas notika brīvdienu mājā «Skujnieki».
Plenērā jaunus darbus radīja mākslinieki Uldis Zuters, Ineta Vilks, Dita Veģe,
Aleksandrs un Mārīte Djačenko.
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No minigolfa līdz
suvenīru biznesam

Jelgavnieki Ieva un Edgars Jansoni jau vairākus gadus veido suvenīrus Jelgavai un vēl dažām pilsētām. Paši par to
saka: «Tā ir lieta, kas mums patīk, turklāt tā ar savu darbu varam iepriecināt citus. Ar suvenīriem mēs ciemiņiem
varam iedot līdzi daļiņu no mūsu pilsētas.»
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

«Doma par Jelgavas suvenīru
izgatavošanu radās, vēl pirms
sāka rekonstruēt Svētās Trīsvienības baznīcas torni, jo šī
joma mūsu pilsētā jau no laiku
laikiem bijusi tukša. Biju pat gatavs pats tos uz ielas tirgot, lai
iebraucēji redz, cik mūsu pilsēta
skaista un bagāta, un paņem
daļu no tās līdzi šādā veidā.
Tiesa, šis nav maizes bizness – ir
jābūt patriotismam pret savu
pilsētu, un mums tāds ir. Esam
lepni, ka dzīvojam Jelgavā,» atzīst jelgavnieks Edgars Jansons,
kurš kopā ar sievu Ievu jau vairākus gadus izgatavo dažādus
suvenīrus Jelgavai, Rundālei,
Pļaviņām, Siguldai un Rīgas
Motormuzejam, kā arī darbojas
reklāmas lauciņā.
Ieva un Edgars šodien par savu biznesu
saka: «Tā bija vienas nakts doma, kas veiksmīgi īstenojusies dzīvē.» Pirms tam viņi
iemēģinājuši roku oficiantu amatos, strādājuši par pārdevējiem, ēdināšanas jomā.
Edgars bijis arī ekspeditors, taču sapratis,
ka nobraukt 700 kilometrus dienā nav domāts viņam. «11. klasē vecāku uzņēmumā
man bija savs minigolfa laukums, un tā
mazliet iepazinu uzņēmējdarbību. Šķiet, tas
arī mudināja saprast, ka negribu, lai mani
komandē, būšu pats sev priekšnieks. Tā
vienu nakti sāku domāt, kā no nekā uztaisīt
kaut ko. Sāku meklēt jau nodibinātus uzņēmumus, ko īpašnieki pārdod. Iesākumā
skatījāmies ēdināšanas virzienā, taču uzdūrāmies reklāmas uzņēmumam. Un beidzot
varēju īstenot savu ideju par suvenīriem
Jelgavai,» stāsta Edgars. Biznesu sākuši
«krīzes stundā», kas uzlicis dažādus papildu
pārbaudījumus, taču tas tikai norūdījis,
un šodien par to viņi nesūdzas. «Labāk tā,
nevis sēdēt un īdēt, ka nav darba. Turklāt
ar savu darbu mēs varam iepriecināt citus,»
piebilst Ieva.

«Tūrisms pilsētā
sakustējies – arī mēs to jūtam»

Jansonu ģimene ikdienā veido un izvieto
reklāmas, kā arī viņu izpildījumā top dažādi
suvenīri, kas bijis Edgara sapnis. «Suvenīri
nevar būt pamata lieta, taču vienmēr zini:
ja citos virzienos iet švakāk, suvenīri ienesīs
vismaz kaut ko,» saka Edgars, spriežot, ka
pēdējos gados arī viņi jūt: tūrisms Jelgavā
ir sakustējies, jo arī pieprasījums pēc suvenīriem ar Jelgavas skatiem un simboliku
aug. To abi «pieraksta» Jelgavas reģionālā
Tūrisma centra ienākšanai pilsētā. Edgars
un Ieva veido magnētus, pastkartes, at-

slēgu piekariņus ar pilsētas nozīmīgajiem
objektiem, dabas skatiem. Zīmīgi, ka katrai
vietai mūsu pilsētā, kur nopērkami viņu
veidotie magnēti, tie ir atšķirīga dizaina.
Kancelejas preču veikalos «Kanclers» un
«Arga» ieturēts viens stils, Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā – cits,
tornī – vēl cits.

Šobrīd topā baznīcas

Runājot par to, kādus suvenīrus cilvēki
grib pirkt, ko vēlas uz tiem redzēt, Ieva
atzīst, ka vēlmes visu laiku mainās. Taču, ja
pirms dažiem gadiem topa prece bija lietas,
kur redzama Jelgavas pils, jo lielākoties tieši
ar to tūristi saistīja mūsu pilsētu, tad šobrīd
situācija ir mainījusies. «Kādam jau noteikti
šķiet, ka tornis pili apsteidzis. Jā, suvenīri,
uz kuriem redzams tornis, ir pieprasīti, taču
vislabāk pērk suvenīrus ar Svētā Sīmaņa un
Svētās Annas pareizticīgo baznīcu. Mans
skaidrojums – pareizticīgajiem cilvēkiem šis
suvenīrs ir kā sava veida svētbilde. Ļoti labi
iet arī suvenīri ar Romas katoļu katedrāli.
Pils pat vairs nav pirmajā trijniekā,» tā
Edgars, piebilstot, ka pārējie suvenīri ar
pilsētā nozīmīgiem objektiem, piemēram,
Jāņa Čakstes pieminekli, muzejiem, ir
mazāk pieprasīti.
Taču šobrīd Jansonu ģimene strādā pie
jaunas sērijas – Pilssalas savvaļas zirgi.
«Tā ir vēl viena lieta, ar kuru mūsu pilsētai
jālepojas. Kur vēl pilsētas centrā ganās 50
zirgi?! Turklāt es parasti smejos, ka atšķirībā no latviešiem, kas skaita ziņā sarūk,
viņu skaits tikai pieaug. No viņiem jāņem
piemērs,» smaidot nosaka Edgars. Tiesa,
viņš atzīst, ka nav viegli šos dzīvniekus
«noķert». «Kādas trīs četras reizes klīdu
pa pļavu, lai nofotografētu un iegūtu bildes,
ko likt uz suvenīriem. Pieļauju, ka vēl tur
atgriezīšos,» tā Edgars.

«Jelgavnieki vēl
par maz lepojas ar savu pilsētu»

Ieva piebilst, ka nākotnē suvenīros vēlas
iestrādāt arī dažādus dabas skatus, atjaunotās ielas. «Par neejošākiem noteikti varam
saukt tos, kuros mēģinājām izcelt Jelgavas
vecpilsētu. Nezinu, kāpēc, bet cilvēkiem
nepatīk, un viss. Viens no izskaidrojumiem,
manuprāt, varētu būt tas, ka cilvēki Jelgavas vecpilsētu nepazīst. Un uz nepazīstamo
mēs taču neskatāmies,» tā Edgars, gan
piebilstot, ka vairāki mākslinieki, redzot
atklātnītes un magnētiņus ar vecpilsētas
skatu, izsaukušies: «Kur šādu skaistumu
var noķert?! No vecās Jelgavas taču nekas
pāri nepalika!» «Tāpat grūti pārdot suvenīrus ar Ādolfa Alunāna māju. Arī to, šķiet,
cilvēki vēl maz pazīst,» tā Edgars. Tāpat
arī neiet nostalģiskie suvenīri, piemēram,
ar pilsētas egli, veco torni. Edgars un Ieva
piebilst, ka ik pa laikam top arī kāds īpašs

suvenīrs, ko jelgavnieki pasūta vienā eksemplārā, parādot pilsētu no sava skatu
punkta. Runājot par suvenīru veidiem, viņi
atzīst – pieprasītākie ir magnēti.
Spriežot par kopējo situāciju, Edgars un
Ieva stāsta, ka jelgavnieki par maz ar savu
pilsētu lepojas un arī saviem viesiem necenšas stāstīt par to, kādas bagātības šeit ir.
«Dažkārt piepelnos kā dīdžejs, braukājot pa
Latviju, un ir tāds prieks dzirdēt: «O, jums
Jelgavā tas esot atvērts, tur esot interesanti,
kaut kas restaurēts, viss notiek...» Pajautā
jelgavniekiem, cik no šīm lietām un vietām
zina viņi, cik un kur bijuši?! Visi jau vienmēr tikai grib, lai pilsētā viss ir sakārtots,
būtu kaut kas ekskluzīvs, taču paši nekur
nekust,» spriež Edgars.

Ja defekts – izdala
jelgavniekiem Pilsētas svētkos

Edgaram parasti uzticēts dizaina un
ražošanas process, bet Ieva visu organizē
un sasaiņo pa maisiņiem. Kā pati saka:
«Katru mūsu bērniņu apčubinu, pārbaudot,
vai nav šķībs, vai viss nogriezts, ielieku
maisiņā, uzlīmēju uzlīmīti. Tā divās dienās
800 suvenīrus sagatavoju,» stāsta Ieva. Protams, kā jau katrā ražošanas procesā, arī te
gadās pa kādam brāķim. Izrādās, pie tiem
tiek jelgavnieki. «Nedomājiet, ka viņiem
veikalā tos iesmērē. Nē, mēs magnētus
ar mazajiem defektiem visu gadu krājam
un Jelgavas Pilsētas svētku gājiena laikā,
kurā arī paši dodamies, izdalām. Bērni jau
ievērojuši mūsu aplīmēto auto – paši nāk
klāt un prasa, kurus magnētus viņiem vēl
vajag,» stāsta Ieva. Tā šogad Pilsētas svētku
gājienā izdalīti ap 200 magnētu un kādas
60 pastkartītes ar Jelgavas objektiem, kas
nav izpirktas.

Suvenīru veikals Jelgavā nedzīvos

Edgars, taujāts par savu suvenīru veikalu, atzīst, ka tādam nesaskata iespējas,
ja vien tā nebūtu vienīgā vieta, kur pilsētā
tirgo suvenīrus. Viņš gan atzinīgi vērtē
to, ka arī lielveikali, piemēram, «Maxima», sākuši tirgot suvenīrus. «Tiesa,
tur atrodami mūsu vienojošie – Latvijas
– suvenīri, taču, manuprāt, tā ir laba lieta.
Tūrists ieiet nopirkt ko dzeramu, ēdamu,
un mēs vēl viņam ļaujam iegādāties arī
suvenīru labsajūtai. Tas noteikti ir labāk
nekā tad, ja ārzemniekiem savus mežus
iztirgojam,» spriež Edgars. Viņš piebilst,
ka traucēklis vietējam suvenīru veikalam varētu būt arī galvaspilsētas gids.
Rīgas gidi, kas ved ekskursantu grupas,
piemēram, uz Rundāli, nereti lobē kādu
suvenīru veikalu Rīgā. «Viņi tūristiem
saka: «Šeit suvenīrus nepērciet, te jūs
apkrāps...» Un aizved galvaspilsētā uz
konkrētu veikalu, kur no īpašnieka paši
saņem kādu artavu,» tā Edgars.

