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Darbi Lielajā ielā sākas

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

Sešu gadu laikā Jelgavu
par savu dzīvesvietu
izvēlējies 8631 cilvēks
 Ilze Knusle-Jankevica

Saskaņā ar tautas
skaitīšanas galīgajiem rezultātiem uz
2011. gada 1. martu
Jelgavā bija 59 511
iedzīvotāji. Pēdējos
gados izteiktāka kļūst
migrācija – iedzīvotāji
pārvietojas gan valsts
robežās, gan izbrauc
no Latvijas. Jelgavā
iekšējās migrācijas rezultātā sešu gadu laikā
(no 2005. līdz 2010.
gadam) iebraucis 8631
iedzīvotājs, bet izbraukuši 9192 iedzīvotāji.
Kā skaidro Centrālās statistikas pārvaldes preses sekretārs
Aldis Brokāns, šobrīd pārvaldes
mājas lapā publicēti tie dati, ko
pasūtījusi valsts, un, lai gan līdz
augustam informācija varētu
tikt papildināta, viņš uzsver:
par Jelgavu pieejami tikai dati
par iedzīvotāju skaitu, dzimuma

No šīs nedēļas jelgavniekiem un pilsētas viesiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem pilsētas centrālajā ielā – Lielās ielas un Čakstes bulvāra krustojumā
notiek ūdensapgādes sistēmas attīstības projekta
2. kārtas darbi, lai jau jūlija vidū varētu sākties Lielās
ielas rekonstrukcija.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Lielās ielas un Čakstes
bulvāra krustojumā
sākušies remontdarbi
– «Jelgavas ūdens»
ūdensapgādes sistēmas attīstības projekta gaitā sācis ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu nomaiņu. Savukārt jūlija vidū paredzēts uzsākt Lielās ielas rekonstrukciju.
Jau šobrīd līdz ar pazemes
inženierkomunikāciju izbūvi
ir apgrūtināta satiksme Lielās
ielas un Čakstes bulvāra krustojumā. Pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns skaidro, ka
krustojuma zonā vispirms tiks
slēgtas divas joslas virzienā uz
pilsētas centru, bet no rītdienas

plānots slēgt brauktuvi virzienā
no centra. Darbu laikā satiksme tiek organizēta pa divām
kustības joslām: viena josla uz
Pārlielupi, otra – uz pilsētas
centru. Paredzēts, ka satiksmes
ierobežojumi būs spēkā līdz 20.
jūlijam, bet iespējams, ka līdz
tam jau tiks uzsākti Lielās ielas
rekonstrukcijas darbi un satiksmes ierobežojumi Lielajā ielā
pa posmiem saglabāsies.
Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte norāda, ka Lielās
ielas rekonstrukcijas darbi varētu sākties jūlija vidū, kad būs
noslēgts līgums. Konkursā par
būvdarbiem projektā «Lielās
ielas rekonstrukcija posmā no
Jāņa Čakstes bulvāra līdz Dambja ielai» uzvarējusi SIA «Ceļu
būvniecības sabiedrība «Igate»»,
kuras piedāvātā cena ir 4,45 miljoni latu bez PVN. Pavisam tika

saņemti trīs piedāvājumi. Savukārt konkursā par būvuzraudzību kā labākais pretendents
atzīta akciju sabiedrība «Ceļu
inženieri», kuras piedāvātā cena
bez PVN ir 39 120 lati. Arī konkursā par būvuzraudzību tika
saņemti trīs pieteikumi.
Projekts paredz Lielās ielas
rekonstrukciju no Dambja ielas
līdz Jāņa Čakstes bulvārim,
mainot ielas filozofiju – tā kļūs
dzīvāka, pievilcīgāka uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Lielajā ielā tiks saglabātas četras
braukšanas joslas, brauktuves
malās tiks izveidoti paplašinājumi autobusu pieturām un stāvlaukumi īslaicīgai automašīnu
novietošanai jeb «kabatas», veloceliņš un gājēju ietves. Tāpat
paredzēta ielas apgaismojuma
rekonstrukcija, ūdensvada un
kanalizācijas rekonstrukcija no
Dambja līdz Mātera ielai. Būtis-

ki tiks mainīti arī apstādījumi
– esošo koku vietā atbilstoši
projektam tiks stādītas Holandes liepas, kļavas un pīlādži,
kā arī veidoti jauni dekoratīvie
stādījumi ielas malās.
Satiksmes kustība uzlabosies,
kad darbi tiks pabeigti Raiņa
ielā. A.Baļčūns lēš, ka tas varētu
būt augusta vidū. Ar precizētu
satiksmes organizācijas shēmu
un plānotajām izmaiņām var
iepazīties mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
Lielās ielas rekonstrukcija
ir daļa no projekta «Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas
upes krastmalas sakārtošana»,
kurā ietverta arī Raiņa ielas un
Čakstes bulvāra rekonstrukcija. Projekta kopējās plānotās
izmaksas ir 13,44 miljoni latu
(ar PVN), no kuriem ERAF
līdzfinansējums ir 85 procenti
– 11,42 miljoni latu.

Kapavietu sakārtošanai bez maksas būs pieejama melnzeme
 Sintija Čepanone

Nākot pretim iedzīvotājiem, kuru tuvinieki
atdusas kādā no pilsētas kapsētām, Jelgavas domes priekšsēdētājs ierosinājis
nodrošināt iespēju
turpat kapsētā iegūt
melnzemi kapu kopiņu labiekārtošanai.
Pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība»
lēš, ka tuvākajās dienās šī ideja jau tiks
īstenota arī praktiski.

Kā stāsta «Pilsētsaimniecības» Kapsētu apsaimniekošanas
daļas vadītāja Solvita Vaivode,
jau tuvākajās dienās visās kapsētās tiks izveidotas speciālas
novietnes melnzemei un iedzīvotāji, kuriem nav iespēju
pašiem sagādāt melnzemi un to
nogādāt kapos, lai labiekārtotu
tuvinieku atdusas vietu, to varēs
iegūt bez maksas turpat kapsētā. «Atkarībā no kapsētas platības katrā tiks izveidota viena
vai vairākas šādas novietnes, un
melnzeme tiks pievesta pēc nepieciešamības. Protams, nodrošinot šādu iespēju, paļaujamies

uz cilvēku godaprātu – ļoti
ceram, ka šo iespēju izmantos
tikai tie iedzīvotāji, kuriem
patiesi ir tāda nepieciešamība
un kuri paši finansiālu vai kādu
citu objektīvu apstākļu dēļ sagādāt melnzemi nevar, piemēram,
trūcīgie iedzīvotāji, pensionāri,»
norāda S.Vaivode.
Jāpiebilst, ka ideja par melnzemes sagādāšanu tiks īstenota,
racionāli izmantojot melnzemi,
kas, veicot Meža kapsētas paplašināšanu, norakta no blakus
esošās teritorijas, kur perspektīvā paredzēts ierīkot jaunas
kapavietas.

Kapsētu apsaimniekošanas
daļas vadītāja stāsta, ka noraktā
melnzeme tur sabērta kaudzēs un
jau pašlaik tiek izmantota, labiekārtojot pilsētas apstādījumus.
Bet drīzumā tā būs pieejama arī
iedzīvotājiem, kuri vēlas sakārtot
savu tuvinieku atdusas vietu, tur
ierīkojot kādu dobi vai ar jaunu
augsni papildinot kapu kopiņu.
Kapsētās pieejamā melnzeme
varētu būt kaut neliels stimuls
tuvinieku kapu kopiņas savest
kārtībā arī tiem, kuri līdz šim
tam nepievērsa īpašu uzmanību,
tādējādi sakoptākas kļūtu arī
pilsētas kapsētas kopumā.
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un vecuma struktūru, ģimenes
stāvokli un skaita izmaiņām
iekšējās migrācijas ietekmē.
Galīgie tautas skaitīšanas
dati liecina, ka uz 2011. gada
1. martu Jelgavā bija 59 511
iedzīvotāji. Iekšējās migrācijas
ietekmē sešu gadu laikā (no
2005. līdz 2010. gadam) Jelgavā iebraucis 8631 cilvēks.
Vislielākā pārvietošanās bijusi
Zemgales reģiona robežās, bet
vēl vairāk nekā tūkstotis iedzīvotāju uz Jelgavu pārcēlušies
no Pierīgas, vairāk nekā divi
tūkstoši – no Rīgas. Lielākais
iedzīvotāju pieplūdums Jelgavā
vērojams 2005. un 2006. gadā,
kad iebraucēju skaits gadā pārsniedza 1800.
Savukārt izbraukuši no Jelgavas pa šiem gadiem ir 9192
iedzīvotāji, kuri galvenokārt
pārcēlušies uz dzīvi citur Zemgalē, Rīgā un Pierīgas reģionā.
Lielākais izbraukušo skaits bijis
2005. un 2007. gadā, kad tas
pārsniedza 1700.
Turpinājums 3.lpp.

2. pamatskolas
direktore – Ināra Pampe
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā nedēļā Jelgavas pilsētas domes
sēdē 2. pamatskolas
direktores amatā tika
apstiprināta Ināra Pampe, kura līdz šim skolā
pildīja direktores vietnieces pienākumus, kā
arī pasniedza latviešu
valodu un literatūru.
Konkurss uz vakanto 2. pamatskolas direktora amatu
tika izsludināts pēc līdzšinējās
direktores Ludmilas Gineites,
kura skolu vadīja 20 gadus,
iesniegtā atlūguma. Kopumā uz
amatu pretendēja pieci kandidāti, tomēr tikai trīs no viņiem
atbilda izvirzītajām prasībām.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
izpilddirektore Irēna Škutāne
norāda, ka I.Pampe atzīta par

Foto: Ivars Veiliņš
labāko kandidātu uz šo amatu,
jo viņa ne tikai atbildusi visām
konkursā izvirzītajām prasībām,
bet arī prezentējusi pārliecinošu
skolas attīstības vīziju.
Līdzšinējā skolas direktore
L.Gineite savus pienākumus
beidza pildīt 1. jūlijā, bet viņa
tāpat kā līdz šim turpinās darbu
Jelgavas pilsētas domes deputātes amatā.

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas logo»
rezultāti
Paldies visiem 236 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un
jāsaskaita, cik pilsētas logo ir publicēti
28. jūnija numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 27 pilsētas logo, un
pareizi atbildēja 79 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Ausma Jesimova, Zaiga Baita, Skaidrīte Priedniece, Daiga Pallo, Dzintra Lasmane,
Jeļena Ņinakova, Jeļena Sondore un Inita Apine.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš piesakoties
pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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«Bezdarbniekam jau pēc pusgada var
būt grūti piecelties, lai ietu uz darbu»
 Kristīne Langenfelde

Andra Dietlava

«Darbinieki bija pārsteigti, ka jau pēc
savas pirmās darba
dienas šeit es piedāvāju astoņas jaunas
aktivitātes, kas varētu
uzlabot filiāles darbu – galvenokārt tās
gan saistītas ar iekšējo
darba organizāciju un
vēlmi apkalpot darba meklētājus pēc iespējas labāk,» uzsver
Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) Jelgavas filiāles jaunā vadītāja Andra Dietlava.

2003. gadā Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības augstskolā
ieguva sociālo zinātņu bakalaura
kvalifikāciju psiholoģijā.
Kopš 2005. gada strādājusi Labklājības ministrijā (LM) un tās
pārraudzībā esošajās iestādēs:
– veica LM pārvaldes vecākās
referentes pienākumus;
– Profesionālās karjeras izvēles
valsts aģentūrā vadīja Karjeras
konsultāciju metodikas nodaļu;
– no 2007. gada profesionālo darbību saista ar NVA, kur
vadījusi Karjeras pakalpojumu
metodikas nodaļu, bijusi vecākā
eksperte un administratore ESF
projektos «Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām
personām», «Bezdarbnieku un
darba meklētāju apmācība Latvijā 2», «Mūžizglītības pasākumi
nodarbinātām personām».

Pēc tam, kad atlūgumu uzrakstīja līdzšinējais NVA Jelgavas filiāles vadītājs Māris
Narvils, konkursa kārtībā tika
meklēts jauns vadītājs – kopš
18. jūnija amatā apstiprināta
A.Dietlava.
Kādi jauninājumi ir būtiskākie no jūsu piedāvātajām
astoņām novitātēm?
Noteikti tie, kas ļautu atvieglot darba meklēšanas procesu.
Tas, ka, iestājoties bezdarbniekos, cilvēks aktīvi piesakās
kādos kursos, jau ir pierasts,
un visbiežāk tā joprojām ir datoru un valodu apmācība. Taču,
manuprāt, veltīgi ir aizmirsta
iespēja apmeklēt tā sauktos
īsos kursus, kas ļauj paaugstināt darba meklētāja vispārējās
prasmes – pēc iespējas labāk
sevi pasniegt potenciālajam
darba devējam, kā arī iespēja
iegūt dažādu speciālistu konsultācijas.
Līdz šim par šīm iespējām
informācijas veidā cilvēks varēja uzzināt, ierodoties filiālē,
taču tālākais kontakts ar katru
speciālistu vai iespēja apmeklēt
īsos kursus viņam bija jānokārto
pašam. Turpmāk esmu iecerējusi šo kārtību mainīt, un jau
pirmajās tikšanās reizēs ar bezdarbnieku aģenta pienākums
būs sniegt visu informāciju par
plašajām iespējām, kā arī koordinēt darba meklētāja laiku, lai
viņš ar speciālistu varētu konsultēties, piemēram, tad, kad
NVA viņam jāierodas nākamajā
reizē. Tas ir būtiski, jo visbiežāk šādas konsultācijas vai īsie
kursi paliek neapmeklēti viena
vienīga iemesla dēļ – cilvēkam
trūkst naudas.
Ja profesionālajās apmācību
programmās bezdarbnieks
papildus saņem stipendiju, kas
ļauj viņam regulāri ierasties
uz nodarbībām, tad īso kursu
programmā šāda stipendija
nav paredzēta. Un tas nozīmē,
ka, piemēram, kaut vai ceļa
izdevumi jāsedz pašam darba meklētājam. Taču, ja mēs
spēsim veiksmīgi sakoordinēt
plānotos apmeklējumus ar konsultācijām pie speciālista un
īsajiem kursiem, tas noteikti
būs ieguvums bezdarbniekam.
Jāatzīst, ka vairākās citās filiālēs šāda kārtība jau darbojas,
bet Jelgavā tā pagaidām netika
īstenota.
Tomēr statistika rāda, ka
tikai katrs trešais bezdarbnieks pēc savas kvalifikācijas paaugstināšanas NVA
kursos atkal nonāk darba
tirgū. Vai, jūsuprāt, šis procents nav pārāk niecīgs,

«Viens no jaunumiem NVA – sākot ar šo mēnesi, piektdienās klientus aģentūra pieņems līdz
pulksten 15. Šāda sistēma Latvijā ieviesta ar mērķi dot iespēju NVA darbiniekiem paplašināt
savu redzesloku, dalīties pieredzē ar kaimiņu filiālēm, saplānot nākamās nedēļas darbus. Tas
gan nenozīmē, ka mūsu darba diena piektdienās beidzas pulksten 15 – mēs strādājam tāpat kā
iepriekš, līdz pulksten 17, taču tagad mums ir divas stundas laika iekšējo darbu koordinācijai,»
skaidro NVA Jelgavas filiāles jaunā vadītāja Andra Dietlava.
Foto: Ivars Veiliņš
ņemot vērā, kādus līdzekļus
valsts tam atvēl?
Manuprāt, būtiski ir apskatīt
atsevišķus kursus, jo tiek īstenotas tādas kursu programmas,
pēc kurām visi bezdarbnieki, kas
tās beiguši, nonāk darba vietā.
Šeit es domāju tos kursus, kurus
pasūta darba devējs. Ja viņš rūpīgi kopā ar mūsu speciālistiem
ir izvēlējies potenciālos darbiniekus, caur NVA programmu
tos apmācījis, tad viņi noteikti
arī tiek pie darba.
Cita lieta ir populārākie kursi
– datorzinību
paplašināšana,
valodas prasmju
uzlabošana. Ir
saprotams, ka,
apgūstot tikai
datorprasmes
N VA k u r s o s ,
diezin vai cilvēks uzreiz pēc
kursiem atradīs
darbu. Tieši tāpat ir ar valodām. Taču būtiski ir saprast,
ka šīs zināšanas paaugstina
darba meklētāja kopējās sociālās prasmes,
kas perspektīvā
var būt ļoti nozīmīgas. Lai gan
kopumā man gribas teikt, ka
bezdarbnieku jautājumā ir grūti
skatīties tikai uz cipariem – jāsaprot, ka zem katra šī procenta
ir reāls cilvēks, reāla dzīve un
ka arī tad, ja darbu atrod viens
vai divi cilvēki, tas ir būtisks
ieguvums konkrētai personai.
Es uz to procesu raugos tieši tā – ir svarīgi šo palīdzību
sniegt individuāli, izprotot katra
klienta vajadzības. Svarīgākais,
lai šie resursi netiek tērēti bezmērķīgi.

gorija cilvēku, kuriem nav nekāda stimula meklēt darbu – to
mēs redzam savā ikdienas darbā: cilvēkam nav intereses par
savu zināšanu papildināšanu,
darba meklēšanu, nereti viņš
pat atļaujas bez attaisnojoša iemesla neierasties uz plānotajām
tikšanās reizēm.
Katram darba meklētājam
ir savs darba plāns – ja tu pēc
kāda laika paskaties un redzi,
ka tajā nav neviena ieraksta, tad
ir skaidrs, ka process nenotiek.
Ar šādiem cilvēkiem strādāt ir
ārkārtīgi grūti
– viņiem vienkārši nav motivācijas. No savas personīgās
pieredzes zinu
gadījumus,
kad cilvēks,
tikai pusgadu
esot bez darba, ļoti strauji
degradējas un
zaudē darba iemaņas. Jā, no
malas varbūt
šķiet – kas tad
tas pusgads ir,
cilvēks vienkārši ievelk
elpu, taču šajā
laikā viņš jau
elementāri ir atradis no rītiem
celties un iet uz darbu! Un tad
var just, ka viņš darba meklēšanā saskata vairāk mīnusu nekā
plusu, un tajā brīdī tas ir ļoti
nopietns signāls tam, ka cilvēks
grimst...
Piekrītu saviem kolēģiem,
kas pēdējā laikā pauduši viedokli, ka ilgstošo bezdarbnieku
iekļaušanai darba tirgū ir jākļūst vēl kontrolētākai, pieejai
– vēl stingrākai. Tāpat arī ceru,
ka Bezdarbnieku un darba
meklētāju atbalsta likumā
varētu būt grozījumi – piekrītu, ka tiem bezdarbniekiem,
kuri izturas vieglprātīgi, būtu
nepieciešama stingrāka pieeja.
Pagaidām bezdarbnieka atbalsta likums neļauj cilvēkam,
kurš vienkārši ilgstoši nespēj

«Vēl šogad noteikti
tiks pieņemti gan
jauni bezdarbnieki
stipendiāti, gan būs
jaunas prakses vietas bezdarbniekiem
jauniešiem, kā arī
apmācību kuponi
strādājošiem cilvēkiem.»

Bet, skatoties uz to, cik
daudz mums valstī kopumā
un arī Jelgavā ir ilgstošo
bezdarbnieku, – vai tā apņēmība nesašķobās?
Nenoliedzami, ir vesela kate-

2012. gadā A.Dietlava pildīja
izglītības metodiķes pienākumus
Ozolnieku novada pašvaldības
Izglītības nodaļā.
No šā gada 18. jūnija Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas
filiāles vadītāja, amatā iecelta
konkursa kārtībā.

iekārtoties darbā, atņemt bez- griezumā. Taču vēl šogad noteikti tiks pieņemti gan jauni
darbnieka statusu.
bezdarbnieki stipendiāti, gan
Cik liels varētu būt to bez- būs jaunas prakses vietas bezdarbnieku skaits, kuri jau šo- darbniekiem jauniešiem, kā arī
brīd ir degradējušies tiktāl, apmācību kuponi strādājošiem
ka viņu izredzes atgriezties cilvēkiem.
darba tirgū varētu vērtēt kā
NVA Jelgavas filiālē strāārkārtīgi minimālas?
Šobrīd Jelgavā ir ap 3200 dā astoņi aģenti, kuriem it
bezdarbnieku, un, ja tā provi- kā individuāli jāpalīdz mekzoriski būtu jānosauc skaits, lēt darbs – šobrīd kopumā
tad es teiktu, ka tie ir vismaz vairāk nekā 5600 cilvēkiem
10 procenti no visiem reģis- Jelgavā, Ozolnieku un Jeltrētajiem klientiem, kuriem ir gavas novadā. Vai, jūsuprāt,
vērojama tendence labāk palikt šādā apjomā tas ir reāli?
Manuprāt, jā – šobrīd ir vasabezdarbniekos nekā meklēt
darbu. Taču jāsaprot, ka šādā ra, bezdarba līmenis nedaudz
gadījumā mēs visbiežāk runā- krities, un katram bezdarbjam par cilvēkiem, kuru sociālās niekam pie mums jāierodas
prasmes ir niecīgas – viņi šobrīd reizi trīs mēnešos, starplaikā
varētu pretendēt tikai uz kādu intensīvi pildot kopā ar aģentu
mazkvalificētu darbu, ko arī tad izveidoto plānu. Nevarētu teikt,
ka slodze patlaban būtu ļoti liediezin vai būtu spējīgi veikt...
la. Lai gan, sākot strādāt, visiem
Bet vai šodien ir izdevīgi darbiniekiem esmu palūgusi
dienas beigās informēt mani
būt bezdarbniekam?
Domāju, ka ne, pat neraugo- par saviem konkrētās dienas
ties uz to, ka varbūt atsevišķiem darbiem, lai gūtu pārliecību par
cilvēkiem, kuri ar darba meklē- darba apjomu un nepieciešamašanu, maigi sakot, nesteidzas, jiem uzlabojumiem.
Mans galvenais darba uztāds viedoklis varētu būt. Vienīgais izdevīgums, ko es spēju devums ir panākt, lai katrs
saskatīt ilgstoša bezdarbnieka aģents pēc iespējas individustatusā, ir iespēja saņemt sociā- ālāk iesaistītos bezdarbnieka
los pabalstus, taču to apjoms jau problēmās un palīdzētu risināt
sen kā nav tik liels, lai to varētu viņa situāciju arī nestandarta
gadījumos. Arī pagājušajā nedēsaukt par izdevīgu iespēju.
ļā mani pārsteidza kādas mūsu
Šobrīd ir noslēdzies pus- darbinieces šāds individuālas
gads un finansējums izsmelts pieejas risinājums. Situācija
virknei NVA programmu bija vienkārša: savu klienti
– no jauna pagaidām netiek – bezdarbnieci, kura intensīvi
pieņemti tā sauktie simtlat- meklēja darbu, – aģente infornieki, praktiski nav pieejami mēja par piemērotu vakanci,
apmācības kuponi mūžizglī- taču izrādījās, ka bezdarbniece
tības kursos strādājošiem pati nav spējīga operatīvi sagacilvēkiem, arī ilgstošajiem tavot un iesniegt savu CV pobezdarbniekiem jauniešiem tenciālajam darba devējam. Tajā
noteiktās prakses vietas ir brīdī aģente neatteica atbalstu
aizņemtas. Kad šajās pro un iesaistīja procesā karjeras
grammās var gaidīt nāka- konsultantu – tā tika uzrakstīts
klientes CV darba devējam. Pēc
mos uzsaukumus?
Tas varētu notikt uz rudens tam cilvēks ieradās pie mums
pusi. Visas minētās program- ar neviltotu pateicību... Lūk,
mas ir ārkārtīgi populāras, un tā ir individuāla pieeja un stils,
NVA ir jāskatās, lai finansējums kādā es gribētu, lai strādā katrs
vienmērīgi tiktu apgūts gada filiāles darbinieks.

Pilsētnieks vērtē

Vai NVA spēj palīdzēt
bezdarbniekam
atgriezties darba
tirgū?
Anda, auklē
bērniņu:
– Līdz pieteicās bērniņš,
pati biju reģistrējusies
NVA, un, manuprāt, gan piedāvāto kursu, gan
citu aktivitāšu klāsts bija pietiekams un tā brīža darba situācijai
atbilstošs. Tiesa, pašlaik par darba
meklēšanu nedomāju, taču uzskatu, ka nepieciešamības gadījumā
darbu caur NVA atrastu.
Jevgeņijs,
bezdarbnieks:
– NVA ideja ir laba un
tās darbība
orientēta uz
to, lai bezdarbnieks varētu atrast
darbu, taču, manuprāt, vismaz
Jelgavā atsevišķi aģentūras speciālisti strādā slikti – viņi cilvēkam nepiedāvā visas iespējas.
Nenoliedzami, ka lielākas iespējas atgriezties darba tirgū ir tiem,
kuri paši to vēlas, bet, ja atrast
darbu cilvēks nav ieinteresēts,
pat vislabākais NVA konsultants
viņam nespēs palīdzēt.
Kristīne,
studente:
– Jā! Tur taču
piedāvā tik
daudzveidīgus kursus
– tā ir iespēja
bezdarbniekam pilnveidot savas
zināšanas un profesionālās prasmes, līdz ar to arī veiksmīgāk
iekļauties darba tirgū. Taču kursi
laikam ir vienīgais, kā aģentūra
reāli var palīdzēt bezdarbniekam
– darba atrašanā kādi 70 procenti
tomēr ir paša cilvēka nopelns.
Biruta,
pensionāre:
– Nevar, jo
valstī darba
iespējas ir tādas, kādas ir.
Ja būtu vairāk vakanču, iespējams, arī NVA
nopelns būtu lielāks, bet pašreizējā situācijā viss ir paša cilvēka
rokās. Arī mans dēls ilgu laiku bija
bez darba – beigās tomēr atrada,
taču ne caur aģentūru.
Raitis, strādā
Anglijā:
– N VA a t griezt darba
tirgū spēj tikai
daļēji – kad
bezdarbniekos biju reģistrējies es, ne saistošu
kursu, ne vakanču nebija. Nezinu,
varbūt tagad situācija mainījusies.
Jā, man piedāvāja strādāt simtlatniekos, taču neesmu drošs, vai šī
aktivitāte man būtu reāli palīdzējusi atgriezties darba tirgū. Ja gribi
darbu, pašam aktīvi jāmeklē.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: JPA «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Reneprint»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ziņas

Ceturtdiena, 2012. gada 5. jūlijs

Saņem balvu par
Afišu stabi rādīs datumu,
atkritumu šķirošanu laiku un temperatūru
 Sintija Čepanone

Pirmajā atkritumu šķirošanas kampaņas «Šķirosim kopā Jelgavā!»
mēnesī aizpildītas 1979
anketas, un izlozē noskaidrots, ka balvu par
atkritumu šķirošanu
saņem Vilnis Auza, Lidija Vonseviča un Jānis
Koidu. Nākamās izlozes – 31. jūlijā un 31.
augustā.
SIA «Zemgales Eko» organizētajai atkritumu šķirošanas kampaņai starts dots 1. jūnijā, un mēneša
beigās – 29. jūnijā – notika pirmā
izloze, kurā noskaidroti trīs laimīgie: makulatūras, PET pudeļu un
elektropreču šķirotājs.
Viens no pirmās izlozes uzvarētājiem – V.Auza, kurš strādā Pašvaldības policijā, – atzīst, ka mājās
atkritumus šķiro, kopš pilsētā
pavērusies tāda iespēja. «Laukums
Salnas ielā ir vistuvāk mājām, tāpēc arī tajā parasti nododam visu,
kas sakrājies. Šķirošanas princips
ir pavisam vienkāršs: maisos sakrājam plēvi, plastmasu, stiklu
un citus atkritumus, kurus var
atšķirot un nodot, un, kad zināms
daudzums sakrāts, vedam uz laukumu,» par savu ieradumu dzīvot
videi draudzīgāk stāsta V.Auza.
Šoreiz aizpildītā anketa veiksmīga
izrādījusies par nodoto makulatūru. «Mums mājās ir krāsns apkure,

tādēļ papīrus dedzinām, taču ir
arī tādi, kas nedeg, piemēram,
žurnāli, un tos tad arī nodevām,»
tā viņš. Tāpat dāvanu karti 30
latu vērtībā no SIA «Kanclers»
saņēma L.Vonseviča, kura Salnas
ielas laukumā nodevusi sašķirotas
PET pudeles, un J.Koidu, kurš uz
atkritumu šķirošanas laukumu
Paula Lejiņa ielā aizvedis nolietotās
elektropreces.
SIA «Zemgales Eko» valdes
locekle Zane Ķince, vērtējot aizpildīto anketu daudzumu, atzīst,
ka pirmajā kampaņas mēnesī
jelgavnieki bija aktīvi atkritumu
šķirotāji. «Īpaši daudz anketu aizpildītas Salnas ielas laukumā – to
arī ikdienā iecienījuši apkārtējo
māju iedzīvotāji. Savukārt, runājot
par sašķiroto atkritumu grupām,
jāatzīst, ka pašlaik vislielākais nodotais apjoms ir PET pudelēm,» tā
viņa, sakot paldies ikvienam, kurš
ikdienā šķiro atkritumus.
Jāatgādina, ka atkritumu šķirošanas maratons organizēts  Sintija Čepanone
trijās daļās: «Šķiro PET pudeles!»,
«Atnes makulatūru!» un «Nodod
Rekonstruētajā Raiņa
nolietotas elektropreces!». Tas noielā būs divi afišu stabi
zīmē, ka ikviens iedzīvotājs, kurš
– pie bankas «Citadele»
atkritumu šķirošanas laukumā
un krustojumā ar Pasta
Paula Lejiņa ielā 6, Salnas ielā 20
ielu. Tiesa gan – kaut
vai Ganību ielā 84 nogādās kādu
arī vizuāli tie būs līdzīgi
no minēto atkritumu veidiem,
pilsētā jau ierastajiem
aizpildīs tur pieejamo reģistrācijas
afišu stabiem, tie atanketu un iemetīs to speciālajā
šķirsies ar to, ka būs
kampaņas kastē, piedalīsies loteaprīkoti ar displeju,
rijā. Nākamās izlozes – 31. jūlijā
kurā varēs redzēt datuun 31. augustā.
mu, pulksteni un gaisa

Jau drīzumā tiks iebetonētas pamatnes un uzstādīti divi afišu stabi
Raiņa ielā – pie bankas «Citadele»
un krustojumā ar Pasta ielu. Šajās
dienās tiek izbūvētas komunikācijas,
lai nodrošinātu LED ekrāna darbību
– tajā varēs redzēt datumu, laiku un
temperatūru.
Foto: Ivars Veiliņš,
skice: no «Pilsētsaimniecības» arhīva

trukcijas gaitā, jau tuvākajās
dienās tiks iebetonētas pamatnes un uzstādīti divi afišu
stabi – tie atradīsies pie bankas
«Citadele» un Raiņa un Pasta
ielas krustojumā. «Šīs vietas
izraudzītas, izvērtējot cilvēku
plūsmas intensitāti un to, kā
šie objekti ainaviski iekļausies
kopējā pilsētvidē. Turklāt būtiski, ka tieši tādi paši afišu
stabi – ar LED ekrānu – pēc
rekonstrukcijas būs arī Čakstes
bulvārī un Lielajā ielā,» skaidro
temperatūru.
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā projektu
Turpinoties labiekārtošanas vadītāja Daina Done.
darbiem Raiņa ielas rekonsViņa norāda, ka afišu stabu

vizuālo risinājumu izstrādāja
pilsētas galvenais mākslinieks
sadarbībā ar ainavu arhitektu.
Arī jaunie afišu stabi būs no
betona, ar jumtiņu, taču atšķirībā no pilsētā jau ierastajiem
jaunajiem būs iebūvēts LED
gaismas bloks, kas rādīs, kāds
šodien datums, cik pulkstenis
un kāda ir gaisa temperatūra.
Perspektīvā šādi stabi būs arī
Čakstes bulvārī un Lielajā ielā.
Jāpiebilst, ka maija sākumā
atjaunoti arī vecie afišu stabi
Zemgales prospektā pie stacijas,
Jāņa ielas un Zemgales prospekta krustojumā, kā arī Pērnavas
ielā – tiem nomainīti jumtiņi.

«Evopipes» ražo UV noturīgas caurules
 Ilze Knusle-Jankevica

Plastmasas cauruļu ražotājs «Evopipes» radījis jaunu produktu –
caurules ar ilgnoturību
pret saules ultravioleto
staru iedarbību. Pagaidām šis produkts tiek
tirgots tikai Latvijā.

«Par izlozi neko iepriekš nebiju dzirdējis – dzīvojam privātmājā,
un atkritumu šķirošana ir mūsu ikdiena. Tā arī šoreiz – kā ierasts,
uz laukumu Salnas ielā aizvedām dažādus atkritumus, un par
Uzņēmuma valdes priekšsēnodoto makulatūru aizpildītā anketa izrādījās veiksmīga!» saka
kampaņas «Šķirosim kopā Jelgavā!» pirmās izlozes viens no trim dētājs Edgars Viļķins stāsta, ka
uzvarētājiem Pašvaldības policijas Medicīniskās atskurbtuves pirmais šāds produkts tika izgaFoto: Ivars Veiliņš tavots kā speciāls pasūtījums un
nodaļas priekšnieks Vilnis Auza.

Slēgts Raiņa un Pasta ielas krustojums
Asfalta virskārtas izbūves darbi notiek Raiņa ielas posmā no
Pasta līdz Katoļu ielai. Satiksme slēgta Pasta ielas krustojumā ar
Raiņa ielu un izbrauktuvēs no dzīvojamo māju kvartāla un «Vivo
centra» stāvlaukuma uz Raiņa ielu. Pasta ielas posmā no Svētes
ielas līdz iebrauktuvei uz ēkas Nr.14 pagalmu organizēta divvirzienu satiksme. Darbus pabeigt šajā posmā plānots 6. jūlijā.
Sabiedriskais transports slēgto Pasta un Raiņa ielas krustojumu
apbrauc pa Svētes ielu, Mātera ielu un Sudrabu Edžus ielu.
Visi transporta līdzekļi slēgtā posma apbraukšanai var izmantot
Lielo, Mātera un Sudrabu Edžus ielu.
Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» informē, ka jau tiek
plānoti darbi nākamajā posmā – no Katoļu ielas līdz Elektrības
ielai.
«Pilsētsaimniecība» atvainojas par sagādātajām neērtībām un
lūdz ievērot uzstādītās ceļa zīmes.

bija paredzēts Viestura tilta būvniecībā Rīgā (tā sauktais Ziemeļu
koridora projekts). «Parasti «Evopipes» produkcija tiek izmantota
ārējās infrastruktūras būvniecībā
pazemes tīkliem, bet šī ir tā retā
reize, kad mūsu produkts atrodas
virszemē. Proti, lietus notekūdeņi
tiltam tiek savākti un novadīti pa
caurulēm zem tilta konstrukcijas
uz lietus notekūdens kolektoru.
Caurulēm šajā projektā ir jāiztur
saules iedarbības ultravioleto staru ietekme ilgtermiņā, tāpēc tās
tika saražotas ar speciālu ultra-

violeto staru noturību ar 15 gadu
termiņu, tas ir, 15 gadus saules
staru iedarbībā nemainīsies caurules stiprības parametri. Caurules, lai iekļautos kopējā vizuālajā
stilā, tika saražotas betona pelēkā
krāsā,» viņš stāsta.
Tagad šādas caurules ar UV noturību kļuvušas par «Evopipes»
standarta produktu. Līdztekus
Viestura tiltam ir bijuši vēl pāris
objektu, kur izmantotas šāda
risinājuma caurules. E.Viļķins
piebilst, ka pagaidām tās tiek
pārdotas tikai Latvijā.

Jelgavā uz dzīvi pārcēlies 8631 cilvēks
No 1.lpp.

Analizējot iedzīvotāju struktūru, redzams, ka Jelgavā sieviešu
īpatsvars ir lielāks – mūsu pilsētā
dzīvo 32 380 sievietes un 27 131
vīrietis. Darbspējas vecumā (no
15 līdz 61 gadam) ir 38 654 iedzīvotāji, no kuriem 18 641 ir vīrietis,
bet 20 013 – sievietes. Jelgavā
dzīvojošo bērnu un jauniešu skaits
(līdz 14 gadiem) uz 2011. gada
1. martu bija 8948 – 4495 zēni un
4453 meitenes. Savukārt pensijas
vecumu (62 un vairāk) uz tautas
skaitīšanas brīdi bija sasnieguši
11 909 cilvēki: 3995 vīrieši un
7914 sievietes. Jāpiebilst, ka 90
gadu vecumu pārsnieguši 187 cilvēki – 36 vīrieši un 151 sieviete.
Statistikas dati uzrāda kādu
interesantu tendenci: sieviešu
īpatsvars Jelgavā ir vecuma
grupā līdz četriem gadiem (šajā
vecuma grupā meitenes bija tikai par 17 vairāk) un sākot no 35

gadiem, savukārt vecuma grupās
no 5 līdz 34 vairāk ir vīriešu.
Statistikas pārvaldes publicētie
dati ļauj analizēt arī iedzīvotājus
pēc ģimenes stāvokļa. Uz tautas
skaitīšanas dienu neprecējušies
bija 24 962 cilvēki (vīriešu un
sieviešu skaits ir līdzīgs), precējušies – 22 221 (precētu sieviešu
ir par 487 vairāk nekā vīriešu),
7791 jelgavnieks šķīries (sievie-

tes laulību šķīrušas 1,75 reizes
vairāk) un 4537 atraitņi (sieviešu
šajā kategorijā ir par 3299 vairāk
nekā vīriešu; vīrieši ir 619).
Lai gan tautas skaitīšanas
anketā bija arī jautājumi par
izglītību, mājokli, tautību, šie
dati pieejami tikai par valsti
kopumā. Ar tiem var iepazīties
mājas lapās www.csb.gov.lv sadaļā «Tautas skaitīšana».

Valsts iekšējā migrācija
2005. – 2010. gadā

Jelgavas iedzīvotāju
ģimeniskais stāvoklis
uz 2011. gada 1. martu

Reģions

Jelgavā
iebraukuši
(no)
2008
1054
467
723
3968
411
8631

Rīga
Pierīga
Vidzeme
Kurzeme
Zemgale
Latgale
Kopā

Valsts iekšējā migrācija 2005. – 2010. gadā
Gads

2005. 2006. 2007. 2008. 2009.

2010.

Jelgavā iebrauca 1878

1801

1458

1342

1069

1083

No Jelgavas
izbrauca

1587

1762

1487

1362

1219

1775

No Jelgavas
izbraukuši
(uz)
2092
1237
405
599
4471
388
9192

Šķirti
13,09%

Atraitņi
7,62%

Neprecējušies
41,95%

Iedzīvotāju skaits Jelgavā uz 2011. gada 1. martu
Vīrieši
4495
18 641
3995

Īsi
 Ar 2013. gada 1. janvāri trīs
pašvaldības aģentūras – «Zemgales INFO», «Pilsētsaimniecība» un
«Kultūra» – tiks pārveidotas par
pašvaldības iestādēm. Reorganizācija tiks veikta, lai nodrošinātu
pašvaldības institucionālās sistēmas
pilnveidošanu un darbības efektivitāti, kā arī pašvaldības līdzekļu
racionālu un lietderīgu izlietošanu.
Reorganizētās iestādes būs aģentūru
funkciju, tiesību, saistību, mantas,
finanšu līdzekļu, arhīva, lietvedības
un ES struktūrfondu un citu ārvalstu
finanšu instrumentu projektu īstenošanas rezultātā iegūto materiālo
un auditējamo vērtību pārņēmējas,
informē Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē.
 Jelgavas Latviešu biedrība 29.
jūlijā organizē Veselības sporta
dienu Engurē. Izbraukšana no
biedrības – pulksten 9. Kā informē
biedrības priekšsēdētāja vietnieks
Vilis Azevičs, katru gadu biedrības
biedriem un klubiņa «Sendienas»
aktīvistiem tiek organizēta atpūta
pie jūras, savienojot veselības nostiprināšanu, nelielu sportošanu
un savstarpējas draudzības saites.
Pieteikšanās biedrībā līdz 23. jūlijam
pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 15, papildu informācija
pa tālruni 63027133 vai 28871881.
 Pašvaldība bez atlīdzības pārņems savā īpašumā SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» piederošo
nekustamo īpašumu Sakņudārza
ielā 2, kurš sastāv no zemesgabala
1022 kvadrātmetru platībā un
nedzīvojamās ēkas, samazinot kapitālsabiedrības pamatkapitālu par
ieguldījuma vērtību un dzēšot kapitāla daļas. Jelgavas pilsētas slimnīcai
šī būve, kurā iepriekš atradās morgs,
vairs nav nepieciešama sakarā ar jaunas ēkas izbūvi. Plānots, ka šo ēku pārņems aģentūra «Pilsētsaimniecība»,
informē Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvaldē.
 Jelgavas pašvaldība, reaģējot
uz SIA «Business Development
Agency» iesniegumu ar lūgumu
atļaut nojaukt ēku Garozas ielā
31 – bijušā Pārlielupes cietuma
ražošanas korpusu –, izsludinājusi iepirkuma konkursu par šīs
ēkas nojaukšanu. Šāds lēmums,
pamatojoties uz Būvvaldes atzinumu
par ēku slikto tehnisko stāvokli, pieņemts domes sēdē. Bijušā cietuma
teritorijā jau ir nojauktas 15 ēkas
– SIA «RTS Infra construction», veicot
šķidro bīstamo atkritumu izgāztuves
«Kosmoss» sanāciju, ar būvgružiem
piepildīja baseinus pirms to pārklāšanas. Pēc ražošanas korpusa nojaukšanas Pārlielupes cietuma teritorijā
vēl paliks četras ēkas un žogs.
 No 9. līdz 13. jūlijam no pulksten
9.30 līdz 13.15 baptistu baznīcā
Mātera ielā 54 notiks Vasaras Bībeles skola. Piedalīties aicināti visi
bērni vecumā no 7 līdz 18 gadiem.
Programmā – dziesmas, sportiskas
aktivitātes, rokdarbi, Bībeles stāsti.
Bērni mācīsies ticēt Dievam, izrādīt
mīlestību un apgūs kristīgas dzīves pamatus. 7. jūlijā pulksten 12
– orientēšanās pasākums pa Jelgavu
«Dārgumu lāde». 7 – 14 gadus veci
bērni aicināti pulcēties Mātera ielā 54.
Pasākumus organizē Jelgavas baptistu
draudze. Tiem iepriekš nav jāpiesakās,
un pasākumi ir bez maksas – finansiālu
atbalstu sniedz Jelgavas pašvaldība.
Tālrunis informācijai – 25919530.

Sintija Čepanone

Laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis»
piedāvā darbu

ārštata
fotogrāfam.

Precējušies
37,34%

Vecums
0 – 14
Darbspējas vecums (15 – 61)
Pensijas vecums (62 un vairāk)

3

Sievietes
4453
20 013
7914

Kopā
8948
38 654
11 909

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 10. jūlijam
lūdzam sūtīt uz e-pastu:
birojs@info.jelgava.lv.
Tālrunis 63048800.
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Darbs vasarā maina izpratni par
naudas vērtību
 Sintija Čepanone

Pašvaldības iniciatīvu un finansiālu atbalstu skolēnu
nodarbinātības pasākumiem
brīvlaikā novērtē kā paši skolēni, tā darba devēji. Ja 13 – 15
gadus veciem jauniešiem tā ir
iespēja pašiem nopelnīt naudu un iegūt darba pieredzi,
tad darba devējiem – paveikt
kaut ko vairāk, nekā ikdienā
lielās noslodzes dēļ pagūst
izdarīt pašu darbinieki.
«Tās ir vēl divas prasmīga palīga rokas,
kas nav mazsvarīgi, īpaši vasaras mēnesī,
kad mūsu bērniem piepulcējušies «Rotaļas»
audzēkņi, tāpēc audzinātāju un auklīšu darba apjoms pieaudzis,» saka pirmsskolas izglītības iestādes «Vārpiņa» vadītāja Helēna
Kazaka, paslavējot 4. vidusskolas skolnieci
Luīzi Kalniņu, kura trīs nedēļas strādāja
bērnudārzā, jau pavisam ātri kļūstot par
«audzinātājas labo roku». Savus jaunos
«darbiniekus» uzteic arī pārējie uzrunātie
darba devēji, norādot, ka darbs vasarā ir vēl
viena iespēja, kā ļaut skolēniem jau laikus
apzināties savu profesionālo orientāciju un,
iespējams, pat izvēlēties savu turpmāko
dzīvi saistīt ar vienu vai otru profesiju. «Šim
projektam noteikti jāturpinās arī nākamvasar,» pārliecināti skolēnu nodarbinātības
pasākumā iesaistītie.

Gūst izpratni par nodokļiem

Kopumā darbs vasarā – no 4. jūnija
līdz 24. augustam – pašvaldības iestādēs
un kapitālsabiedrībās tiks nodrošināts
vidēji 550 skolēniem vecumā no 13 līdz
15 gadiem. Jaunākie bērni strādā divas
nedēļas pa četrām stundām dienā, savukārt piecpadsmitgadīgie – sešas stundas
dienā trīs nedēļu garumā. «Pirmajā
«maiņā» jau nostrādājuši 202 skolēni, un
pašlaik atbilstoši saņemtajiem izglītojamo
pieteikumiem plānots, ka nodarbinātības
pasākumā kopumā iesaistīsies 552 bērni
– 412 trīspadsmit un četrpadsmit gadus
vecie un 140 piecpadsmitgadīgie. Taču,
tāpat kā iepriekš, var gadīties, ka kāds
bērns ģimenes apsvērumu dēļ no darba
atsakās un vieta rindas kārtībā tiek piedāvāta citam. Līdz šim lielākās korekcijas
bijušas tieši trīspadsmit un četrpadsmit
gadus veco skolēnu grupā. Izmaksu ziņā
jārēķinās, ka, atbrīvojoties trīs jaunāko
bērnu vietām, darbā var pieņemt vienu
piecpadsmitgadīgo, tieši tādēļ līdz vasaras
beigām strādājošo skaita ziņā iespējamas
korekcijas,» norāda Jelgavas Izglītības
pārvaldes galvenā speciāliste bērnu tiesību aizsardzībā Līvija Vilcāne, uzsverot,
ka pašvaldības piešķirtais finansējums
šim mērķim ir 40 000 lati un, nodarbinot
skolēnus, tajā ir jāiekļaujas.
Kā darba ņēmēji reģistrējoties Valsts
ieņēmumu dienestā, daudzi jaunieši saņēma savu pirmo algas nodokļu grāmatiņu.
«Darbs vasarā jauniešiem noteikti ir ļoti
vērtīga pieredze – tas rada izpratni par
darba attiecībām, māca atbildību. Piemēram, dienā, kad pirmie jaunākie skolēni
saņēma savu nopelnīto algu, daudzi no
viņiem, iespējams, pirmo reizi dzīvē izjuta,
ko nozīmē maksāt nodokļus. Šajā vecumā
ekonomika kā priekšmets skolā vēl netiek

mācīts, un bērni interesējās, kāpēc līgumā
minētā summa atšķiras no izmaksātās.
Daudziem tas, ka jāmaksā nodokļi, bija
pārsteigums,» stāsta Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza. Jāpiebilst, ka jaunākie
skolēni divās nedēļās pēc nodokļu nomaksas
nopelna 48,75 latus, bet vecākie pēc trīs
nostrādātām nedēļām – 86 latus.

Jaunieši strādā apzinīgi

Darba devēji, taujāti, kādēļ izšķīrās vasarā darbu nodrošināt jauniešiem, atzīst,
ka tā ir iespēja sniegt ieguldījumu skolēnu
nodarbināšanā. «Uzskatām, ka tas ir mūsu
pienākums. Nav noslēpums, ka skolēniem
atrast darbu ir ļoti grūti – uzņēmēji viņus
pieņem nelabprāt, jo tas tomēr uzliek
papildu atbildību. Taču bērniem gribas
nopelnīt, iegūt pieredzi, un esam priecīgi,
ka varam palīdzēt – ja vien ir vēlēšanās
strādāt, darbiņu katra spējām varam
piemeklēt,» saka Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas vadītāja Aija Nadziņa. Jelgavas
Autobusu parkā (JAP) norāda, ka, vasarā
pieņemot darbā skolēnus, protams, jārēķinās ar papildu atbildību, jo nepieciešams
cilvēks, kas organizē viņu darbu, taču tā
uzņēmums atbalsta jauniešus, piedāvājot
viņiem iespēju lietderīgi pavadīt laiku. «Pie
mums strādās kopumā 12 skolēni. Izvēlējāmies piecpadsmitgadīgos, jo darba specifika
vairāk piemērota viņiem. Puiši tiek iesaistīti
teritorijas sakārtošanā, bet meitenēm atrodam darbu birojā. Viens no darbiem, ko
uzticējām meitenei, kas pie mums strādāja,
bija čeku grāmatiņu apzīmogošana – tas ir
darbs, kas neprasa specifiskas prasmes, bet
noteikti ir jāizdara,» saka JAP tehniskais
direktors Gints Burks.

Grib vairāk darbavietu
ārpus skolas

Tiesa gan – pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības vienlaicīgi nodarbina vienu,
trīs skolēnus, bet vairums strādā izglītības
iestādēs, visbiežāk – savā skolā. Tā no kopumā 202 skolēniem, kas no 4. jūnija atbilstoši
savam vecumam strādāja attiecīgi divas
vai trīs nedēļas, 31 darbs tika nodrošināts
pašvaldības kapitālsabiedrībās un iestādēs,
tostarp pirmsskolas izglītības iestādēs, bet
pārējie strādāja skolās. Jaunieši atzīst, ka
darbs skolā tomēr šķiet mazāk interesants,
jo vide ir pierasta, savukārt pedagogi spriež,
ka tik daudz bērniem vienlaicīgi piemeklēt
darbu nav viegli. «Bijām priecīgi, ka bērni
novērtē pašvaldības piedāvāto iespēju un
vēlas strādāt – no mūsu skolas darbam pieteicās vairāk nekā 100 bērnu –, taču ārpus
izglītības iestādes piedāvāto darba vietu ir
pārāk maz, līdz ar to lielākoties viņi strādā
tepat savā skolā. Jāatzīst, ka nodrošināt
intensīvu darbu vienlaicīgi 20 – 25 bērniem
ir grūti,» saka Valsts ģimnāzijas direktore
Ināra Daščinska.
Taču tas gan nenozīmē, ka skolēni nīkst
bezdarbībā – viņi palīdz skolas bibliotēkā,
laista puķes mācību kabinetos un gaiteņos,
ravē nezāles sporta laukumā, palīdz sagatavoties remontdarbiem, lai naudu tiešām
nopelnītu strādājot. «Gandarījums gan ir
par to, ka bērni, kuri vasarā te strādā, skolu
tiešām uztver kā darba vietu un ļoti atbildīgi
veic uzticētos pienākumus. Taču gan bērni,
gan pilsēta kopumā noteikti tikai iegūtu, ja
daudz plašākas iespējas būtu strādāt pilsētas uzņēmumos,» rezumē direktore.

«Ģimenē esam trīs bērni
– brālim ir tikai gadiņš.
Mamma nestrādā, un vecākiem nav tik daudz naudas, lai mums sagādātu
visu nepieciešamo. Man
vajag naudu, lai skolai kaut
ko vairāk varu nopirkt,» lietišķi saka piecpadsmitgadīgā Jekaterina Kavecka,
kura trīs nedēļas strādāja
Miezītes bibliotēkā. Viņa
pirms darba uzsākšanas
domāja, ka bibliotēkā ir
ļoti garlaicīgi strādāt, taču izrādījies, ka tā nav. «Jā, varbūt grāmatās līmēt lapiņas,
kurās fiksēt nodošanas termiņus, ir mazliet nogurdinoši, taču es darbojos arī ar
bērniem, kuri laiku pavada bibliotēkā, – mēs kopā spēlējam spēles, lai viņi visu
laiku nesēž tikai pie datora. Un tas man patīk,» atzīst Jekaterina.

Foto: Ivars Veiliņš

Roberts Breskis, Rūdolfs Stīpnieks un Jānis Gavars, kuri
mācīsies 8. klasē, spriež, ka
darbs vasarā ir lietderīga brīvā
laika pavadīšana. Iepriekš viņi
galvenokārt palīdzējuši dažādos
lauku darbos, taču nu ir iespēja
iet uz darbu katru dienu un
pašiem izjust, kā tas ir – pelnīt
naudu. «Čipsiem jau nu pavisam
noteikti to negribēsies iztērēt,»
saka puiši. Viņi nodarbināti
savā skolā – Valsts ģimnāzijā –,
un viens no pirmajiem darbiem
ir atbrīvot zēnu mājturības
kabinetu, lai tur varētu sākties
renovācijas darbi. «Šis darbs
ir diezgan grūts, taču man ir
mērķis – nopirkt portatīvo datoru –, tāpēc esmu priecīgs, ka
ir iespēja pašam nopelnīt,» saka
Roberts. Puiši arī daudz nebēdā,
ka jāstrādā savā skolā, jo vasarā
uz skolu nāk nevis mācīties, bet
pelnīt naudu.

Garlaicīgs, bet ļoti, ļoti nepieciešams darbs – tā par Anetei Garančai un Sabīnei Makejevai uzticēto pienākumu
sasistematizēt muzeja kartotēku saka Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore Gita Grase,
norādot, ka muzejā ir ap 80 000 priekšmetu un uzskaites
kartotēka ir par katru no tiem. Kaut arī meitenes neslēpj,
ka darbs ir vienveidīgs, jo katra kartīte pārcilāta vismaz
četras reizes, viņas ir priecīgas par iespēju strādāt muzejā un izbaudīt tā «aizkulises». «Patiesībā mēs sākām
strādāt savā skolā – Valsts ģimnāzijā –, taču muzejam
vajadzēja divus skolēnus, un uz šejieni nosūtīja mūs. Jāatzīst, ka mums paveicās, jo skolā mēs tā jau visu gadu
pavadām, bet te ir pavisam cita vide. Turklāt strādājam
fonda telpās – vietā, kur muzeja apmeklētāji nemaz netiek!» saka meitenes, neslēpjot, ka iepriekš viņām bijis
visai mazs priekšstats par darbu muzejā. Jāpiebilst, ka
šī Anetei un Sabīnei ir pirmā darba pieredze, ja neskaita
palīdzēšanu omei dārza darbos. «Tā būs mana pirmā
pa īstam nopelnītā nauda! Domāju, ka, pirms tērēšu,
rūpīgi apsvēršu katru latu, jo nu zinu, cik grūti ir pelnīt
naudu,» tā Anete.

Trīs nedēļas Valsts ģimnāzijas skolniece Jeļizaveta Oblate
atslogoja Bāriņtiesas sekretāri-lietvedi Mārīti Matusevu,
un jau pirmajās dienās meitene ar savu centību apliecināja, ka viņai var uzticēties. Tā, piemēram, viņa apguva
dokumentu reģistrēšanu, darbu ar pasta marķējamo
mašīnu un citus pienākumus, bet darba dienas beigās
mēroja ceļu uz pastu, lai vēstules arī nosūtītu. Katru
dienu caur viņas rokām iziet apmēram 20 vēstules.
«Ļoti zinoša, atbildīga un apķērīga meitene,» Jeļizavetu
paslavē Bāriņtiesas vadītāja Īrisa Guntra Turčinska, piebilstot, ka šī pozitīvā pieredze mudina domāt par to, ka
vēl vismaz vienam skolēnam darbu varētu piedāvāt arī
augustā. «Strādāt pieteicos tādēļ, ka gribējās pašai nopelnīt naudu, lai, neprasot vecākiem, varu atļauties kaut
ko vairāk nopirkt. Un jau tagad zinu, ka pie šīs pieredzes
Bāriņtiesā neapstāšos – ja ne šajā, tad nākamajā vasarā
noteikti mēģināšu atrast kādu darbu, lai varu pelnīt pati.
Es gribu strādāt!» apņēmības pilna ir Jeļizaveta. Tiesa,
šajā vecumā prioritāte tomēr esot mācības – pēc devītās
klases mācības viņa plāno turpināt vidusskolā un pēc
tam augstskolā.

«Pieņemot darbā skolnieci, domājām, ka viņa būs labs palīgs sētniekam teritorijas labiekārtošanā – šur tur paravēt,
kaut ko paslaucīt, pakaplēt –, taču izrādījās, ka meitenei
ir fantastisks kontakts ar bērniem un viņa ļoti labprāt
iesaistās mazo pieskatīšanas un audzināšanas darbā!»
par 4. vidusskolas skolnieci Luīzi Kalniņu saka bērnudārza
«Vārpiņa» vadītāja Helēna Kazaka. Luīze stāsta, ka pašlaik
viņai vairāk interesē psiholoģija, taču neizslēdz iespēju, ka
nākotnē varētu kļūt par bērnudārza audzinātāju. «Man
patīk pavērot bērnus, analizēt viņu personību, uzvedību,
lai katram atrastu individuālu pieeju,» tā Luīze, atklājot,
ka jau iepriekš pieskatījusi savu mazo radinieku, tādēļ
darbs ar bērniem nav gluži svešs. Arī pašvaldības nodrošinātā iespēja pašai nopelnīt naudu nav viņas pirmais algotais darbs. «Uzskatu, ka skolēniem vasarā ir jāstrādā, jo
darbs disciplinē, turklāt tikai tā jaunietis var gūt izpratni
par naudu. Arī man uzskats par naudu mainījies – pašas
pelnīto vairs negribas niekiem tērēt.»

Pirmās trīs nedēļas Jelgavas Autobusu parkā strādāja divi
skolēni no 1. ģimnāzijas – Salvis Kovaļevskis un Agnese
Ruiga. Piecpadsmitgadīgais Salvis ar viņam uzticētajiem
pienākumiem labiekārtošanas darbos ir apmierināts un
atzīst, ka tie viņam nav sveši. «Esmu palīdzējis gan tētim
ceļus taisīt, gan strādājis autoservisā, gan celtniecībā, tāpēc
no darba nebaidos. Tiklīdz beigšu strādāt te, braukšu pastrādāt pie mammas uz Angliju. Man ir svarīga apziņa, ka
varu būt kaut daļēji finansiāli neatkarīgs no vecākiem, ka
varu pats par savu naudu nopirkt nepieciešamo,» tā Salvis,
piebilstot, ka pagājušajā gadā par nopelnīto viņš iegādājies
velosipēdu, bet nu vēlas sakrāt motorolleram. Puiša darbu
novērtē arī JAP. «Te nepārtraukti brauc tehnika, tādēļ putekļi
un dubļi tiek iznēsāti uz visām pusēm. Bet Salvis tiek galā
gan ar tīrīšanas, gan krāsošanas darbiem. Pat mehāniķi
brīnījās, kā tik tīra remontbedre var būt!» saka JAP tehniskais direktors Gints Burks, piebilstot, ka ar skolēnu atbalstu
vasarā iecerējuši arī atjaunot un pārkrāsot žogu.
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Strītbolā uzvar «Armet»
un «FZ»

Aizvadīta 1. Jelgavas strītbola
čempionāta
kārta. Vīriešu
grupā uzvarēja
«Armet»: Edgars Krūmiņš, Gatis Justovičs
un Oskars Jēkabsons, bet sieviešu grupā
– «FZ»: Zane Bērziņa, Dita Krecere un Dace
Blūma. Pavisam 1. kārtā cīnījās sešas vīriešu
un trīs sieviešu komandas. Soda metienos
(līdz pirmajai kļūdai) uzvarēja Jānis Bērziņš
un Zane Bērziņa. 2. kārta notiks 29. augustā
pulksten 18 pie Jelgavas Sporta halles, bet
3. kārta paredzēta 8. septembrī pulksten
11 ZOC. Pieteikšanās – 30 minūtes pirms
sacensībām. Starta grupas: zēni un meitenes, līdz 16 gadiem un vecāki.

Aizvadīta nometne Šauļos

Pirmajā projekta «Veseli jaunieši» nometnē
Šauļos piedalījās vairāk nekā simts dalībnieku no Jelgavas un Šauļiem. Jelgavu pārstāvēja 45 bērni vecumā no 11 līdz 13 gadiem.
Sporta servisa centra projektu vadītāja Guna
Trukšāne stāsta, ka dalībnieki caur futbola
spēli un citām fiziskām aktivitātēm mācījās
vispusīgi attīstīt ķermeni un domāšanu, kā
arī apguva teorētiskas zināšanas par veselīga
dzīvesveida priekšnoteikumiem. «Šī ir lieliska
iespēja gūt savstarpējās komunikācijas un
fizisko aktivitāšu pieredzi, kā arī iemācīties
plānot savu laiku un piekopt veselīgu dzīvesveidu. Ceru, ka pēc šīm nometnēm kādam
no bērniem būs stimuls turpināt sportot,»
tā projekta Jelgavas galvenais treneris Dainis
Kazakevičs. Nākamā nometne notiks Jelgavā
no 22. līdz 26. augustam.
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sports
Riteņbraucējs negaidīti
uzvar

Aerobike ITT kausa trešajā posmā
negaidītu uzvaru
izcīnīja jelgavnieks
Kaspars Launerts,
12 kilometrus garo
distanci nobraucot
15,06 minūtēs. Kaspara vidējais ātrums
trasē bija 47,6 km/h. Kopvērtējuma līderis
ir Rihards Bartuševics, otrais – Vitālijs Korņilovs, 3. – Mārtiņš Jirgensons. Kaspars
šobrīd līderu pozīcijas neapdraud, jo
iepriekšējos posmos nestartēja, bet nākamajos posmos viņš plāno piedalīties.
Pavisam šajās sacensībās ir seši posmi,
nākamais – 11. jūlijā Jūrmalā, kur sportistiem būs jāveic 20 kilometru distance.

ZOC – pludmales volejbols

7. jūlijā no pulksten 10 ZOC notiks atklātā
amatieru čempionāta pludmales volejbolā
«Beach Ball 2012» posms. Dalību var pieteikt mājas lapas beachball.lv sadaļā «Nolikums» (tad dalības maksa būs seši lati) vai
sacensību norises vietā sacensību dienā līdz
pulksten 9.30 (tad dalības maksa – astoņi
lati). Pasākuma organizatoru pārstāvis Aldis
Riekstiņš norāda, ka komandā ir divi spēlētāji, bet komandas netiks dalītas grupās
– tas nozīmē, ka savā starpā sacentīsies
gan vīriešu, gan sieviešu, gan jauktās komandas, ja tādas būs pieteikušās. Spēlēm
nepieciešamais inventārs tiks nodrošināts.
Pavisam čempionātam būs 16 posmi un
divi papildposmi (viens no tiem – Jelgavā);
fināls – 1. septembrī Rīgā. Skatītājiem ieeja
– bez maksas.

Bērnu futbola
Labu ceļavēju!
turnīrā – komandas
no sešām valstīm
 Ilze Knusle-Jankevica

Šodien pulksten 10.45 pie
Jelgavas Sporta halles, vēlot
veiksmi un izdošanos, uz
Liepāju tiks pavadīti pirmie
olimpieši. Latvijas III olimpiādē Jelgavu pārstāvēs 160
sportisti.

Pirmais starts mūsu sportistiem ir
jau šovakar – pulksten 17 futbolistiem
jātiekas ar Valmieras komandu. Saskaņā ar grupu izlozi Jelgavas futbolistiem
jāspēlē A grupā ar Valmieras, Rīgas un
Rēzeknes komandām.
Pārējos sporta veidos starts sāksies
piektdien, sestdien vai svētdien, un
sportisti uz sacensību norises vietu
dosies tikai sacensību dienā. Lai gan
olimpiādes mājvieta ir Liepāja, atsevišķos
sporta veidos sacensības notiks citviet,
piemēram, riteņbraukšana – Ventspilī,
regbijs – Aizputē, smaiļošana un kanoe
airēšana – Limbažos, airēšana – Jūrmalā.
Jelgavas sportisti startēs 14 disciplīnās:
Ideja par bērnu futbola turnīra «City Cup» rīkošanu organizatoriem – FK airēšanā (sievietēm, vīriešiem), bad«Jelgava» un FS «Metta» – radusies, jo Latvijā šāda turnīra līdz šim nav bijis: mintonā (vīriešiem), boksā (vīriešiem),
esošie turnīri ir mazi, sadrumstaloti, turklāt, piesaistot ārvalstu komandas, cīņā (sievietēm, vīriešiem), džudo (vīgan spēlētājiem, gan treneriem ir iespējams iemācīties ko jaunu.
riešiem), futbolā (vīriešiem), peldēšanā
Foto: Krišjānis Grantiņš
 Ilze Knusle-Jankevica

No 6. līdz 8. jūlijam Jelgavā
un Ozolniekos jau otro gadu
notiks starptautiskais bērnu
futbola turnīrs «City Cup
2012», ko organizē FK «Jelgava» un FS «Metta». «Šogad
par turnīru ir lielāka interese.
Par to liecina gan pieteikto
komandu skaits, gan valstu
loks, kas tiks pārstāvētas,»
norāda turnīra organizators
Dainis Kazakevičs.
Ja pagājušajā gadā, pirmajā «City
Cup» turnīrā, piedalījās 56 komandas
no četrām valstīm – Latvijas, Lietuvas,
Polijas un Lielbritānijas –, tad šogad
dalību pieteikušas jau 90 komandas
no sešām valstīm. Pārstāvētas šoreiz
būs Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija,
Baltkrievija un Krievija.
Turnīrs notiks septiņās vecuma
grupās: U-7, U-8, U-9 (šajos vecumos
komandas spēlē 6:6), U-10, U-11, U-12
(šajos vecumos komandas spēlē 8:8) un
U-13 (spēlē 11:11). D.Kazakevičs norāda, ka pirmajā turnīrā bija sešas vecuma
grupas, bet šogad pielikta klāt vecākā
grupa (1999. dzimšanas gads), kurā futbolisti jau spēlēs lielo futbolu – 11 pret
11. Tāpat kā pērn, arī šogad jaunākajās
trīs vecuma grupās komandas spēlēs
bez turnīra tabulām un rezultātiem un

Baltijas Astroloģijas skola
(Jelgavā),

reģistrācijas apliecība Nr.3360800323,

piedāvā
daudzveidīgu mācību programmu
ar iespējām apgūt astrologa profesiju,
kā arī saņemt zināšanas citos
ezotēriskos virzienos.
Tālrunis – 29379805.

apbalvoti tiks visi dalībnieki. Tas tāpēc,
ka šajā vecumā būtiskākais ir bērnus
mudināt sportot.
Jelgavu šogad pārstāvēs 15 komandas – 13 JFC «Jelgava» komandas, kas
startēs visās vecuma grupās, un divas
BJSS komandas. Jāpiebilst, ka pērn
jelgavniekiem neizdevās uzvarēt nevienā vecuma grupā, bet izcīnītas trīs
medaļas – sudrabs U-10 grupā un divas
bronzas godalgas U-12 grupā.
Turnīrs notiks trīs dienas. 6. jūlijā
spēles sāksies pulksten 12, 7. jūlijā
– pulksten 9 (ilgs līdz pulksten 20) un 8.
jūlijā – pulksten 9 (ilgs līdz 17). Spēles
tiks aizvadītas Zemgales Olimpiskajā
centrā (ZOC) un Ozolniekos. Ar spēļu
kalendāru var iepazīties turnīra oficiālajā mājas lapā www.citycup.lv, kur tiks
publicēti arī spēļu rezultāti.
Turnīra svinīgā atklāšana plānota
sestdienas, 7. jūlija, vakarā pulksten
19.30. «Būs dalībnieku parāde, dažādi
priekšnesumi un koncerts, bet noslēgumā – paraugspēle starp futbola klubiem
«Jelgava» un «Metta»,» stāsta organizators. Viņš uzsver, ka koncertā ir iecerēts turnīra dalībniekus uzrunāt viņu
valodā, bet par pārējo stāstīt negrib
– saglabājas noslēpums. Apbalvošana
notiks katrā vecuma grupā atsevišķi,
tiklīdz noslēgsies turnīrs.
Skatītājiem ieeja turnīrā ir bez maksas. Tā laikā ZOC darbosies arī dažādas
atrakcijas un fanu telts.
Jelgavas novada Sociālais dienests
atkārtoti izsludina konkursu uz
sociālā darbinieka amatu (uz darbinieka
prombūtnes laiku).
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām,
iesniedzamajiem dokumentiem var iegūt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv un
Jelgavas novada Sociālajā dienestā, 412. kabinetā, Pasta
ielā 37, Jelgavā, darba laikā. Kontakttālrunis 63024965.
Pieteikšanās termiņš – 2012. gada 20. jūlijs.

(sievietēm, vīriešiem), regbijā (vīriešiem),
riteņbraukšanā-šoseja, BMX, MTB (vīriešiem), smaiļošanā un kanoe airēšanā
(sievietēm, vīriešiem), tenisā (vīriešiem),
triatlonā (vīriešiem), volejbolā (sievietēm), pludmales volejbolā (vīriešiem).
Sporta servisa centra direktors Juris
Kaminskis sportistiem vēl tikai uzvaras. «Sports ir sports, un neko citu kā
uzvaru nevar vēlēt, bet šogad būs ļoti
spēcīgs sastāvs – Latvijas olimpiādē
piedalīsies arī visi tie sportisti, kuri
augustā dosies uz Londonas Olimpiskajām spēlēm,» tā viņš. Piemēram, BMX
trasē jārēķinās ar olimpiskā čempiona
Māra Štromberga klātbūtni, kurš
šoreiz būs tērpies Valmieras krāsās,
lodes grūdējām būs jāsacenšas ar Sintu Ozoliņu-Kovalu un Aigu Grabusti,
augstlēcējām – ar Lauru Ikaunieci.
Jāpiebilst, ka atklāšanas ceremonija
notiks 6. jūnijā pulksten 21. Latvijas
III olimpiādes Mārketinga vadītājs
Mārtiņš Sīlis norāda, ka tā un dienasgrāmatas visu olimpiādes laiku tiks demonstrētas LTV7 kanālā. Jelgavnieku
sniegumam līdzi sekot varēs portālā
www.jelgavasvestnesis.lv, bet plašāka
reportāža tiks publicēta nākamajā
«Jelgavas Vēstneša» numurā.
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Sporta pasākumi
 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 pulksten 14 – Latvijas
Riteņbraukšanas federācijas BMX
kauss (ZOC).
 14. jūlijā pulksten 12 – Kapteiņu
kauss, regate ķīļjahtām (Lielupē).

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

Cienījamie vecāki!

Klubs «Baltā sakura» aicina jūsu bērnus
vecumā no 8 līdz 12 gadiem uz
Vasaras austrumu cīņu studiju šādās
treniņu programmās:
kung-fu, karate un aikido
pašaizsardzības elementi, disciplīna un
vispārējā fiziskā sagatavošana.
Nodarbības notiek no 8. jūlija līdz
22. augustam četras reizes nedēļā mini
grupās (4 – 6 cilv.).
Pirmā tikšanās un pierakstīšanās –
8. jūlijā plkst.14.
Adrese: Jelgava, Filozofu iela 5
(neredzīgo bibliotēkas ēka blakus bērnu
poliklīnikai «Optima-1»).
Tālrunis 22376075.

Meklē darbu
Pieskatīšu jūsu bērnus, vecākus, vecvecākus, izskatīšu arī citus piedāvājumus.
Tālrunis 29877219.
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās
un mūsdienu mīkstās mēbeles. Tālrunis
63027358, 29659962.
Jauns vīrietis meklē darbu par krāvēju.
Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis
25522021.
Celtnieks. Varu veikt dzīvokļu, māju remontdarbus. Tālrunis 29987357.
Celtnieks. Varu tīrīt, labot skursteņus,
mūrīšus, plītis. Tālrunis 27478204.
Pavāre. Tālrunis 29757482.

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

Pērk
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
T.25454592.
Gleznas, porcelāna figūriņas, vāzes,
sudraba un zelta monētas, senas mēbeles,
grāmatas. T.27166669
Uzpērk vīngliemežus Jelgavā, cena – 0,31
Ls/kg. Tel.26427619.
Nopirkšu automašīnu ar TA, līdz Ls 1000.
T.22367750
Nolietotus ledusskapjus no Ls 3 – 5. Sadzīves tehniku. T.29784933.

Pārdod
Skaldītu oša malku. Cena Ls 105. T.26111138

Šogad Jelgavas sportisti Latvijas olimpiādē būs ģērbušies sporta tērpos
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
pilsētas krāsās un ar iestrādātu logo uz jakas un cepures. Diemžēl smaiļotāji Piegāde. T.28828288
un kanoe airētāji atklāšanas ceremonijā nepiedalīsies, jo viņiem sacensības
notiks Limbažos – mērot ceļu uz Liepāju un atpakaļ būtu pārāk nogurdinoši Dažādi
un dārgi.
Foto: Ivars Veiliņš Kvalitatīvi veicu remontus + santehnika,
elektroinstalācija. 28861525, Jānis

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

Mobilais gateris. T.26547957
Jumtu maiņa, fasādes apdare, siltināšana,
materiālu piegāde. T.22376653
Pļauju zāli. T.25994203
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Notariāli apliecināti tulkojumi 12 valodās. Katoļu iela 6A, Jelgava; tel./fakss
63011120, m.t. 29258070; e-pasts: tulkojumi@apollo.lv; skype: dainis.grasmanis
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» birojā 3. stāvā,
Skolotāju ielā 3, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājis
SANDIS RUBULIS (dz. 1983. g.).
Izvadīšana 06.07. plkst.12 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

9. jūlijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Olimpieša portrets».*
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 12.sērija.
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1442.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 96.sērija.
9.55 «Mīlu nevar aizmirst» (ar subt.). Vācijas rom. kom.
11.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.50 «Laipni lūgti cietumā!» Karosta.*
12.00 «Ielas garumā». Zolitūde.*
12.30 «Laimīgai Latvijai».*
13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Francijas dabas stāsti». Dok. filma. 9.sērija.
15.00 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
15.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.25 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 18.sērija.
15.50 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 51.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 129.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1442.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 16. un 17.sērija.
19.30 «Smalkais stils». Seriāls. 17. un 18.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Māja Ītonpleisā 2». BBC seriāls. 2.sērija.
22.05 «Viss notiek».
22.35 «Gaujas senlejas vilinājums». Turaida un Sigulda.
22.45 «Olimpieša portrets».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 6.sērija.
24.00 «Garīgā dimensija».*

LTV7
7.35 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Ser. 399.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 6.sērija.
11.30 «Noķert kadrā». Dok. ser. 25. un 26.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV* (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā. Anglija – Ukraina.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 6.sērija.
16.35 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 25.sērija.
17.05 «Misija Londonā».*
17.35 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 26.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Ser. 399.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas olimpiādes kopsavilkums.
20.00 Nāciju kausa izcīņa jāšanas sportā. Pārraide no
Baltkrievijas.
21.40 «Motociklisti».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Krējums... saldais».*
23.40 «Slazdā». Kanādas un ASV drāma. 2010.g.
1.10 «Ceļojums uz Visuma malu». Dok. filma. 2.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Universitāte». Krievijas seriāls. 17. un 18.sērija.
10.10 «Kaķi pret suņiem». ASV komēdija. 2001.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 3».*
12.50 «TV veikala skatlogs».
13.05 «Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Skubijs Dū un pinkainais».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Sirmā ēdienkaratē 3». Kulinārijas šovs (arhīvs).
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 19.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 46. un 47.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Krievijas ser. 83.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Cīnītajs». Realitātes šovs. Izbalsošana.
22.00 «Mehāniķis». ASV krimināltrilleris.
23.50 «Posta dienas». ASV trilleris. 2006.g.
1.35 «Manas lielās čigānu kāzas». Real. šovs. 1.sērija.
2.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 46. un 47.sērija.
3.40 «Universitāte». Krievijas seriāls. 17. un 18.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Krievijas ser. 83.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 20.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 88.sērija.
6.45 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 4.sērija.
7.45 «Amuleta mednieki 2». Anim. ser. 26.sērija.
8.05 «Simpsoni 15». 7. un 8.sērija.
9.00 «Savvaļas suns Bingo». Piedzīv. komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ar gardu muti».*
11.50 «Māmiņu klubs».*
12.25 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Krievijas ser. 51.sērija.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.45 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 329. – 331.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Vācijas ser. 142.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 107.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 2.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 JAUNUMS! «Gandrīz ideāls randiņš». 1.sērija.
21.20 «Kobra 16». Vācijas seriāls. 2.sērija.
22.25 «C.S.I. Lasvegasa 11». Seriāls. 231.sērija.
23.20 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 18.sērija.
0.20 «Norakstītais 3». Seriāls. 14.sērija.
1.10 «Dzīve uz Marsa». Seriāls. 3.sērija.

2.05 «Visi mani bijušie». Seriāls. 3.sērija.
2.55 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 20.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 88.sērija.
4.20 «Simpsoni 15». Anim. seriāls. 8.sērija.
4.40 «Nakts joki».

10. jūlijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Olimpieša portrets».*
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 13.sērija.
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1443.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 97.sērija.
9.55 «Smalkais stils». Seriāls. 17. un 18.sērija.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.20 «Discovery atlants: Ēģipte». Dokumentāla filma.
12.10 «Karosta». Dokumentāla filma.
12.30 Folkloras programma «Klēts». Ceļš latviešu folklorā.*
13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Neizmantotās līdzības». Dokumentāla filma.
14.30 «Viss notiek».*
15.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.15 «Rezgalības 3». Animācijas filma.
15.25 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».
15.50 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 52.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 130.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1443.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 18. un 19.sērija.
19.30 «Smalkais stils». Seriāls. 19. un 20.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Vera». Krimināldrāma. 2.sērija.
22.50 «Olimpieša portrets».
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 7.sērija.
0.05 «Par dzimtenīti». Dokumentāla filma.

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «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. 400.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 7.sērija.
11.30 «Noķert kadrā». Dok. ser. 27. un 28.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV* (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Nāciju kausa izcīņa jāšanas sportā. Pārraide no
Baltkrievijas.*
15.15 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 7.sērija.
16.35 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 27.sērija.
17.05 «Misija Londonā».*
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 400.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pasaules kausa izcīņas posms jāšanas sportā.
Pārraide no Baltkrievijas.
21.10 «Mākonis: savvaļas zirgu izaicinājums». Dok. filma.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija: “Post scriptum”
(vai 22.10 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Autosporta programma nr.1».
23.40 «Motociklisti».*
0.10 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 28.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. 19. un 20.sērija.
10.05 «Misters Aukle». ASV piedz. komēdija. 1993.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 3».*
12.50 «TV veikala skatlogs».
13.05 «Billijs un Mendija»; «Skubijs Dū un pinkainais».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Dienasgrāmata.
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 20.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 48. un 49.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Krievijas ser. 84.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Seksa noslēpums». Vācijas melodrāma. 2009.g.
22.30 «Mazās jaukās meles». 22.(sezonas noslēguma) sērija.
23.30 «Zaķis bez ausīm». Vācijas romantiska komēdija.
1.35 «Mehāniķis». ASV krimināltrilleris. 2011.g.
3.15 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 48. un 49.sērija.
4.50 «Universitāte». Krievijas seriāls. 19.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Krievijas ser. 84.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 21.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 89.sērija.
6.45 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 5.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Anim. ser. 1.sērija.
8.05 «Simpsoni 15». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
9.00 «Viņi mīl sambu». Romant. komēdija.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Laimīgi kopā 4» (ar subt.). 59. un 60.sērija.
12.25 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Krievijas ser. 52.sērija.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.45 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 332. – 334.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Vācijas ser. 143.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 108.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 3.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.

tv programma
20.20 «Gandrīz ideāls randiņš». 2.sērija.
21.20 «C.S.I. Maiami 10». Seriāls. 228.sērija.
22.00 «Mūsdienu Latvijas garša». 2.raidījums.
22.55 «Mahinatori 2». Seriāls. 10.sērija.
23.55 «Norakstītais 3». Seriāls. 15.sērija.
0.50 «Dzīve uz Marsa». Seriāls. 4.sērija.
1.45 «Visi mani bijušie». Seriāls. 4.sērija.
2.30 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 21.sērija.
3.15 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 89.sērija.
4.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 143.sērija.
4.40 «Nakts joki».

11. jūlijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Olimpieša portrets».*
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 14.sērija.
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1444.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 98.sērija.
9.55 «Smalkais stils». Seriāls. 19. un 20.sērija.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.20 «Māja Ītonpleisā 2». BBC seriāls. 2.sērija.
12.15 Projekts «Vizuālā Latvija». Jūrkalnes pagasts.
12.30 Folkloras programma «Klēts». Precības.
13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mans zaļais dārzs».*
15.20 «Kas te? Es te!»*
15.50 «Suņu zvaigzne 2». Anim. filmu seriāls. 19.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 131.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1444.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 20. un 21.sērija.
19.30 «Smalkais stils». Seriāls. 21. un 22.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto. Viking Lotto».
21.15 Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2012».
«Ar dziesmas saknēm». 1988.gada vasara.
22.15 Mākslas projekts «Govju parāde 2012».
22.55 «Zebra».
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 8.sērija.
0.10 «Vides fakti» (ar subt.).*
0.40 «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. 401.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 8.sērija.
11.30 «Noķert kadrā». Dok. ser. 29. un 30.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija: «Post scriptum»*
(vai 12.30 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules kausa izcīņas posms jāšanas sportā.
Pārraide no Baltkrievijas.*
15.15 Eiropas meistarsacīkšu futbolā spēļu apskats.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 3». Seriāls. 8.sērija.
16.35 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 29.sērija.
17.05 «Misija Londonā».*
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Ser. 401.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE! Atlases spēle basketbolā sievietēm.
Latvija – Somija.
21.35 «Misija Londonā».
22.10 «Dabas formas». Dok. filma. 6.(noslēguma) sērija (vai
22.10 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.40 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma (vai 22.40
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.40 «Ātruma cilts».
0.10 «Mafijas klans». Seriāls. 20.sērija.
1.05 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 30.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. 21. un 22.sērija.
10.05 «Mazais marsietis». ASV ģimenes drāma. 2007.g.
12.10 «Mājokļa jautājums 3».*
12.50 «TV veikala skatlogs».
13.05 «Billijs un Mendija»; «Skubijs Dū un pinkainais».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Dienasgrāmata.
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 21.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 50. un 51.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Krievijas ser. 85.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). Dok. seriāls.
21.40 «Sargs». ASV spraiga sižeta filma. 1996.g.
24.00 «Sazvērestības teorija». ASV trilleris. 1997.g.
2.20 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 21.sērija.
3.15 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 50. un 51.sērija.
4.50 «Universitāte». Krievijas seriāls. 21.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Krievijas ser. 85.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 22.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 90.sērija.
6.45 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 6.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Anim. ser. 2.sērija.
8.05 «Simpsoni 15». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
9.00 «Mazulis brīvsolī». Komēdija.

Ceturtdiena, 2012. gada 5. jūlijs
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ņujorkas karalis». 1. un 2.sērija.
12.25 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Krievijas ser. 53.sērija.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.45 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 335. – 337.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Vācijas ser. 144.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 109.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 4.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Gandrīz ideāls randiņš». 3.sērija.
21.20 «Radu būšana 5» (ar subt.). Ukrainas ser. 15.sērija.
22.30 «Brīnumu paralēles». 6.sērija.
23.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 10» (ar subt.). 29. un 30.sērija.
1.00 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
2.55 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 22.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 90.sērija.
4.15 «Simpsoni 15». Anim. seriāls. 12.sērija.
4.35 «Nakts joki».

12. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Olimpieša portrets».*
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 15.sērija.
8.30 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1445.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 99.sērija.
9.55 «Smalkais stils». Seriāls. 21. un 22.sērija.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.15 «Province» (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.15 «Zebra».*
12.30 Folkloras programma «Klēts». Senās latviešu ziņģes.*
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. filmu seriāls. 38.sērija.
16.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 132.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1445.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 22. un 23.sērija.
19.30 «Smalkais stils». Seriāls. 23. un 24.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Pieslēdzies, Latvija!»
21.10 «Lauku sēta».*
22.10 «Valdība». Seriāls. 18.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 9.sērija.
0.15 «Atjaunotāji». Dokumentāla filma.

LTV7
7.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Praktiski padomi». «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.). Ser. 402.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 1.sērija.
11.30 «Noķert kadrā». Dok. ser. 31. un 32.sērija.
12.30 «Dabas formas». Dok. filma. 6.(noslēguma) sērija (vai
12.30 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.00 «Kultūras mantojums 3D». Dok. filma (vai 13.00
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Atlases spēle basketbolā sievietēm. Latvija – Somija.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 1.sērija.
16.35 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 31.sērija.
17.05 «Misija Londonā».*
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Ser. 402.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 12.sērija.
20.00 «Piedzīvojums dabā».
20.30 «Mans brālēns pirāts». Dokumentāla filma.
21.20 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 32.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV: «Cilvēki,
darbi, tradīcijas Lejaskurzemē» (vai 22.10 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «Pilnīgs motokross».
23.25 Pludmales volejbola apskats.
23.55 «Mākonis: savvaļas zirgu izaicinājums». Dok. filma.
0.55 «Zaļā paradīze». Dok.daudzsēriju filma. 12.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. 23. un 24.sērija.
10.05 «Rovers Deindžerfīlds». ASV anim. filma. 1991.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 3».*
12.50 «TV veikala skatlogs».
13.05 «Billijs un Mendija»; «Skubijs Dū un pinkainais».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Dienasgrāmata.
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 22.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 52. un 53.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Krievijas ser. 86.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.15 «Mentālists 3 (Cilvēks, kurš redz vairāk nekā citi)».
ASV seriāls. 17.sērija.
22.10 «Viņpus». ASV un Kanādas seriāls. 4.sērija.
23.15 «Vienpadsmitā stunda». ASV seriāls. 5.sērija.
0.10 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 5.sērija.
1.10 «Sargs». ASV spraiga sižeta filma. 1996.g.
3.15 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 52. un 53.sērija.
4.50 «Universitāte». Krievijas seriāls. 23.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Krievijas ser. 86.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 23.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 91.sērija.
6.45 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 7.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Anim. ser. 3.sērija.
8.05 «Simpsoni 15». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
9.00 «Indiānis skapī». Piedzīv. f. ģimenei.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ņujorkas karalis». 3. un 4.sērija.
12.25 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Krievijas ser. 54.sērija.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.45 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 338. – 340.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Vācijas ser. 145.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 110.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 5.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Gandrīz ideāls randiņš». 4.sērija.
21.20 «Atradējs». ASV seriāls. 7.sērija.
22.20 «Terminators 3: mašīnu sacelšanās». Spraiga siž. filma.
0.25 «Visu uzvarai 2». Seriāls. 37.sērija.
1.25 «Ekstrēmās pārvērtības 2». 23.sērija.
2.15 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 91.sērija.
3.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 145.sērija.
3.45 «Sirds kaislības». Seriāls. 110.sērija.
4.30 «Simpsoni 15». Anim. seriāls. 14.sērija.
4.50 «Nakts joki».

13. jūlijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Olimpieša portrets».*
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Dzīvoklis». Latvijas TV seriāls. 16.sērija.
8.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 13.sērija.
9.20 «Pieslēdzies, Latvija!»*
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 100.sērija.
9.55 «Smalkais stils». Seriāls. 23. un 24.sērija.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.20 «Dakteris Kleists 4». Seriāls. 7.sērija.
12.15 Projekts «Vizuālā Latvija». Susāju pagasts.*
12.30 Folkloras programma «Klēts».*
13.00 «Labrīt, Latvija!»*
14.00 «Šeit un tagad».*
14.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.55 «Sveika, Robij!» Seriāls. 2.sērija.
15.45 «Dinozauru vilciens». Anim. filmu seriāls. 39.sērija.
16.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 133.sērija.
17.05 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 13.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tēvzemei un Brīvībai. Kārlis Skalbe» (ar subt.). LTV
videofilma.
19.30 «Planēta Zeme 2». BBC dok. ser. 4.sēr. Seklās jūras.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Midsomeras slepkavības 7» (ar subt.). Det. 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 10.sērija.
24.00 «Valdība». Seriāls. 18.sērija.

LTV7
7.35 «Iespējas un risinājumi». «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. 403.sērija.
10.40 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 2.sērija.
11.30 «Noķert kadrā». Dok. ser. 33. un 34.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV: «Cilvēki,
darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»* (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.45 UEFA Euro 2012 labākās spēles. ¼ finālspēle.
Čehija – Portugāle.*
15.45 «Mežonīgās sirdis 4». Seriāls. 2.sērija.
16.35 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 33.sērija.
17.05 «Misija Londonā».*
17.35 «Eirotaksometrs». Dokumentāla filma.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Ser. 403.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Lanževēna burvju triki». 27.(noslēguma) sērija.
20.00 31.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls.*
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «Džeks Hanters. Ehnatona kapenes». ASV piedz. filma.
0.35 Latvijas olimpiādes kopsavilkums.*
1.05 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 34.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. 25. un 26.sērija.
10.05 «Spota skrējiens». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
12.00 «Degpunktā. Slepenās lietas».*
12.50 «TV veikala skatlogs».
13.05 Bērnu stunda. «Billijs un Mendija». Anim. ser. 34.sērija;
«Skubijs Dū un pinkainais». Anim. ser. 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Cīnītājs». Realitātes šovs. Dienasgrāmata.
15.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 23.sērija.
15.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 54. un 55.sērija.
17.55 «Mātes mīlestības spēks». Krievijas ser. 87.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Nelūgtie viesi». ASV komēdija. 2005.g.
23.00 «Beznosacījuma mīlestība». ASV liriska kom. 2002.g.
1.20 «Aplaupīt zagli». ASV komisks trilleris. 2007.g.
2.55 «Istabene Manhetenā». Seriāls. 54. un 55.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 5. jūlijs
4.30 «Universitāte». Krievijas seriāls. 25. un 26.sērija.
5.20 «Mātes mīlestības spēks». Krievijas ser. 87.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 32.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 92.sērija.
6.45 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser.
7.10 «Sarkanais suns Klifords». Anim. ser. 8.sērija.
7.45 «Bakugani 2». Anim. ser. 4.sērija.
8.05 «Simpsoni 15». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
9.00 «Kapteinis Rons». Piedzīv. f.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Ņujorkas karalis». 5. un 6.sērija.
12.25 «Sava likteņa noteicēja» (ar subt.). Krievijas ser. 55.sērija.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.45 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.00 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 341. – 343.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Vācijas ser. 146.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 111.sērija.
17.50 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 6.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Vissliktākais, kas var būt». ASV krim. kom. 2001.g.
22.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.40 «Kiborgs». ASV spraiga sižeta filma. 1989.g.
2.25 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 32.sērija.
3.10 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 92.sērija.
3.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Vācijas ser. 146.sērija.
4.35 «Nakts joki».

14. jūlijs, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Dinozauru vilciens». Anim. filmu seriāls. 38.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Varenā brīvdiena ar Vollesu un Gromitu». Anim. filma.
10.00 «Ķepa uz sirds».*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.00 «Mans zaļais dārzs».
11.30 «Midsomeras slepkavības 7» (ar subt.). Det. 2.sērija.
13.25 «Rokas nost no Misisipi!» Filma bērniem.
15.15 Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2012».
Ar dziesmas saknēm.*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Planēta Zeme 2» (ar subt.). BBC dok. ser. 4.sērija.
17.45 «Olimpieša portrets».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Par lietām, kas nekad nepāriet. Imants Kalniņš»
(ar subt.). LTV videofilma.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto».
21.15 Imanta dienas Cēsīs 2012.
23.30 «Nakts ziņas».
23.45 «Cietsirdīgā spēle». Trilleris. 1992.g.

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 Latvijas olimpiādes kopsavilkums.*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Pilnīgs motokross».*
13.00 Pludmales volejbola apskats.*
13.30 UEFA Euro 2012 labākās spēles. ¼ finālspēle.
Vācija – Grieķija.*
15.10 31.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls.*
17.00 TIEŠRAIDE! Pārbaudes spēle basketbolā. Latvija – Kipra.
19.00 «Lanževēna burvju triki». 27.(noslēguma) sērija.
19.30 «Nekurienes iemītnieki». Dok. filma. 2.sērija (vai
19.30 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
20.00 «D’Artanjans un trīs musketieri». Francijas, Kanādas,
Lielbritānijas un Čehijas piedz. filma. 2.sērija.
21.40 «Nolaupītā». Francijas trilleris. 2008.g.
23.20 «Rino Gaetāno». Itālijas biogr. drāma. 2006.g. 2.sērija.
1.05 «Mans brālēns pirāts». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Amerikas ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 2.sērija.
6.55 Anim. filmu rīts. «Mans draugs mērkaķēns»; «Gļēvais
suns Drosminieks»; «Mūka Omi noslēpums 2»;
«Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
9.15 «TV veikala skatlogs».
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Mans suns Skips». Piedzīv. f. ģimenei.
12.20 «Pluto Neša piedzīvojumi». Piedzīvojumu komēdija.
14.05 «Detektīve Veronika Marsa 2». ASV seriāls. 3.sērija.
15.05 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2». ASV ser. 2.sērija.
16.05 «Rokgrupa Bandslam». Muz. kom. ģimenei. 2009.g.
18.15 «Vismeklētākais Malibu». ASV kriminālkom. 2003.g.
20.00 LNT ziņas; sporta un laika ziņas.
20.30 «Meklēju suņumīli». ASV rom. komēdija. 2005.g.
22.35 «Koks». Francijas, Austrālijas, Vācijas, Itālijas drāma.
0.35 «Jaunā Džeka pilsēta». ASV krimināldrāma. 1991.g.
2.20 «Beznosacījuma mīlestība». ASV liriska kom. 2002.g.
4.20 «Spota skrējiens». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 33.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 93.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 3». 18.sērija.
7.00 «Rafteru ģimene». 17.sērija.
7.55 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 19.sērija.
8.30 «Gormiti». Anim. ser. 13.sērija.
8.55 «Komandas spēle Dullais desmitnieks».
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.30 «Dinozauru mednieki 4». 4.sērija.
11.30 «Gandrīz ideāls randiņš». 1. un 2.sērija.*
13.40 «Televeikala skatlogs».
13.55 «Stacija diviem» (ar subt.). Krievijas kom.
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16.50 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
17.50 «Mana bijusī superdraudzene». ASV kom. 2006.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Uzmini – kurš?» ASV romantiska komēdija. 2005.g.
22.30 «3000 jūdžu līdz Greislendai». Spraiga siž. kom.
1.05 «Lielais ķēriens». ASV spraiga siž. kom. 1998.g.
2.50 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 33.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 93.sērija.
4.15 «Mūžam kopā 3». Seriāls. 18.sērija.
4.35 «Nakts joki».

«Vārds uzņēmējiem»
Boulinga «Cash» vasaras cenu piedāvājums
Sākot ar 1. jūliju, boulinga «Cash» vasaras boulinga
spēles izcenojumi:
• no pirmdienas līdz ceturtdienai – Ls 2,50;
• piektdien un sestdien līdz plkst.18 – Ls 3,50,
pēc plkst.18 – Ls 4,50;
• svētdien – Ls 3,50.
Apavu īre uz visu spēles laiku – Ls 0,80 no cilvēka.
Boulings restorāns «Cash», Akadēmijas iela 21,
tālrunis 63002310.

15. jūlijs, svētdiena
LTV 1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 39.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Volless un Gromits. Nepareizajās biksēs». Anim. filma.
10.10 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».
10.35 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 19.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Krievija». Dok. filma. 1.sērija.
11.57 «Pieslēdzies, Latvija!»*
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 TV pirmizrāde! «Mani mīļie». Dokumentāla filma.
15.10 «Papīrfabrikas stāsti». Līgatne.*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.15 «Eirobusiņš».*
16.45 «Francijas dabas stāsti». Dok. f. 10.(noslēguma) sērija.
17.45 «Olimpieša portrets».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».*
18.50 «Mīla bez piparmētras» (ar subt.). Vācijas melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Rošvilu māja. Māja, kas runā ar mums» (ar subt.).
Francijas daudzsēr. vēst. ģimenes drāma. 2010.g.
22.55 «Nakts ziņas».
23.05 «Kordebalets» (ar subt.). ASV muz. drāma. 1985.g.

Atvērts jauns ziedu veikals IK «Amorss»
Ziedi, ziedu pušķi, ziedu piegāde!
Raiņa ielā 40. Darba laiks vasaras periodā:
no plkst.9 līdz 19. Tālrunis 26695095.
Laipni gaidīti!
SIA «Ģeometrs» piedāvā
SIA «Ģeometrs» piedāvā jaunu pakalpojumu – konsultācijas nekustamā īpašuma iegādes un formēšanas jautājumos.
Akadēmijas iela 19 – 12, Jelgava.
Tālrunis 63021434, 29397477; fakss 63007332;
e-pasts: geometrs@geometrs.lv

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» pārdod rakstiskā
izsolē kustamo mantu.

LTV 7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Aktualitātes medicīnā». «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». Dokumentāla filma.
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 UEFA Euro 2012 labākās spēles. ¼ finālspēle.
Spānija – Francija.*
14.10 «Vienkārši pops». Dokumentāla filma.
15.10 «D’Artanjans un trīs musketieri». Francijas, Kanādas,
Lielbritānijas un Čehijas piedz. filma. 2.sērija.
16.50 Pludmales volejbola apskats.*
17.20 «Hipokrāta zvērests». Dokumentāla filma.
18.45 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Džeks Hanters. Ehnatona kapenes». ASV piedz. filma.
21.10 «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 6.sērija.
22.00 «Dieva zemē». Kanādas drāma. 2007.g.
23.35 «Motociklisti».*
0.05 «Misija Londonā».*
0.35 «Nolaupītā». Francijas trilleris. 2008.g.

LNT
6.05 «Dabas stihiju varā». 3. un 4.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts. «Pīle Dodžers»; «Supervaroņu
komanda»; «Skubija Dū 13 spoki».
8.45 «TV veikala skatlogs».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raid. 2.sērija.
10.30 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.).
11.30 «Laimīgs un vesels».
12.00 «Aģents Čaks 2». Ser. 22.(sezonas noslēguma) sērija.
13.00 «Meklēju suņumīli». ASV rom. komēdija. 2005.g.
15.00 «Skubijs Dū un kibermedības». ASV anim. filma.
16.30 «Šanhajas bruņinieki». ASV un Honkongas piedz. kom.
18.45 «Manas lielās čigānu kāzas». Real. šovs. 2.sērija.
19.45 Konkursa Jaunais vilnis 2012 dienasgrāmata.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Aleksandrs Lielais». Vēst. biogr. drāma. 2004.g.
23.55 «Boss». ASV un Vācijas kriminālkomēdija. 2005.g.
1.25 «Vismeklētākais Malibu». ASV kriminālkom. 2003.g.
2.50 «Koks». Francijas, Austrālijas, Vācijas, Itālijas drāma.
4.30 «Jaunā Džeka pilsēta». ASV krimināldrāma. 1991.g.
5.00 «Ekstrēms tuvplānā».
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Jelgavas Amatu vidusskola piedāvā mācīties un kļūt
par kvalificētu speciālistu šādās mācību programmās:
Kvalifikācija

Iepriekšējā
izglītība

Mācību
ilgums

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

Iegūstamais
Izglītības dokuments

Kvalifikācija

Diploms par profesionālo vidējo izglītību		
Diploms par profesionālo vidējo izglītību		

3.
3.

Diploms par profesionālo vidējo izglītību		

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. 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.

1.
2.
2.
3.

TV3
5.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 34.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 94.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 4». 1. un 2.sērija.
7.25 «Bakugani 2». Anim. ser. 2.sērija.
7.55 «Īpašais aģents Oso». Anim. ser. 20.sērija.
8.30 «Gormiti». Anim. ser. 14.sērija.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Ar gardu muti».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideāls randiņš». 3. un 4.sērija.*
12.55 «Paņem 100 000… ja vari».
13.50 «Televeikala skatlogs».
14.05 «Vēsā mierā». ASV kriminālkomēdija. 2005.g.
16.25 «Vissliktākais, kas var būt». ASV komēdija. 2001.g.
18.25 «Neiespējamā misija 3».
19.50 TV3 ziņas.
20.00 «Eona Flaksa». ASV piedzīvojumu filma. 2005.g.
21.50 «Anakonda». ASV trilleris. 1997.g.
23.40 «Baiļu istaba». ASV trilleris. 2002.g.
1.50 «Ekstrēmās pārvērtības 3». 34.sērija.
2.40 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 94.sērija.
3.20 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 2.sērija.
3.45 «Neiespējamā misija 3». Seriāls. 33.sērija.
4.45 «Nakts joki».

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.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 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 (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.
 12. jūlijā pulksten 18 – tikšanās ar leģendāro indiešu deju dejotāju Viju
Vētru. Ieeja – Ls 2. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 63005445. Vietu skaits
ierobežots (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 5. jūlijs

Top «Sportiskais gars»!

Izstādes
 Līdz 29. jūlijam – Ritas Valneres gleznas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 No 4. jūlija – latviešu mākslinieces Austrālijā Lidijas Dombrovskas-Larsenas gleznas «Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss» (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 22. augustam – Mākslas skolas audzēkņu tēlniecības izstāde «Bronzas
laikmets un...» (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 31. jūlijam – mākslinieces Lindas Dzērves fotoizstāde. Ieejas maksa –
Ls 0,80; skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 0,40 (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
 Līdz 31. augustam – Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošā izstāde «Zudusī
darbīgā Latvija» (Zinātniskajā bibliotēkā).

Bibliotēka aicina iesaistīties
makulatūras vākšanas akcijā
 Sintija Čepanone

Līdz 31. oktobrim Jelgavas
Zinātniskā bibliotēka aicina
ikvienu iedzīvotāju, iestādi
un uzņēmumu iesaistīties
makulatūras vākšanas akcijā
«Bibliotēka man, es bibliotēkai», nesot uz bibliotēku nevajadzīgus žurnālus, papīrus
un citu makulatūru.
Akcijas mērķis ir ne tikai atbalstīt
vietējo ražotāju, kas makulatūru varēs
izmantot jauna papīra ražošanā, bet
arī pievērst bibliotēku darbinieku un
ikviena iedzīvotāja uzmanību papīra
šķirošanas un otrreizējās pārstrādes
esamībai un nepieciešamībai Latvijā,
informē Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas pārstāve Ligita Lapiņa.
Bibliotēku apmeklētāji ir aicināti
atbalstīt savu bibliotēku, palīdzot tai
savākt pēc iespējas vairāk kilogramu
makulatūras, organizējot makulatūras
krāšanu un savākšanu gan ģimenēs,
gan apkārtnes uzņēmumos un citās
organizācijās.
«Bibliotēkā ik gadu, no aprites izņemot grāmatas un periodikas izdevumus, rodas lieli makulatūras apjomi.

Taču makulatūra rodas gandrīz ikvienā
ģimenē, uzņēmumā un iestādē, tāpēc
aicinām padomāt par atbrīvošanos no
tās videi draudzīgā veidā un tādējādi
arī atbalstīt vietējo uzņēmumu,» mudina Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
direktore Aija Nadziņa.
Jelgavā makulatūru var nest uz
Jelgavas Zinātnisko bibliotēku vai tās
filiālēm –«Pārlielupi», Miezītes bibliotēku un bērnu bibliotēku «Zinītis» – to
darba laikā.
Akcija vienlaicīgi norisinās visā
Latvijā pēc bibliotēku brīvprātīgas
iniciatīvas. Katrā no četriem Latvijas reģioniem – Kurzemē, Latgalē,
Vidzemē un Zemgalē – tiks noteikti
akcijas uzvarētāji, kuri būs savākuši
visvairāk kilogramu makulatūras.
Balva katra reģiona aktīvākajai bibliotēkai – fotoaparāts un kliņģeris, lai
sasniegumu varētu nosvinēt kopā ar
bibliotēkas apmeklētājiem. Tāpat ikviena bibliotēka par katriem nodotiem
500 kilogramiem makulatūras saņems
veicināšanas balvu – fabrikā saražotu
biroja vai mākslas papīru radošo darbnīcu organizēšanai.
Akciju visā Latvijā organizē papīrfabrika «Līgatne» un publisko bibliotēku
attīstības projekts «Trešais tēva dēls».

Jau otro tūrisma sezonu
Jelgavas pils muzejs aicina
viesus izmantot unikālu piedāvājumu – iespēju baudīt
šokolādi hercoga rezidencē.
Īpašo Jelgavas pils karstās
šokolādes dzērienu iecienījuši
gan tūristi, gan jaunlaulātie.
«Karsto šokolādi kopā ar augļiem
piedāvājam Jelgavas pils viesiem,
kas pēc muzeja apmeklējuma un tā
ekspozīcijas apskates vēlas ilgāk uzkavēties Kurzemes hercoga Ernesta
Johana Bīrona rezidencē – Baltijas
lielākajā baroka pērlē – un pilnībā
izjust tās aristokrātisko atmosfēru
romantiskā un saldā noskaņā,» atklāj
Jelgavas pils muzeja vadītāja Ginta
Linīte.
Ekskluzīvais piedāvājums tapis kopā
ar LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāti un tās prodekāni Gitu Krūmiņu-

Darba duna jau kādu laiku valda Uzvaras parkā – tur savestas
un formās sablietētas smiltis,
tiek būvēts smilšu bārs, «Igates» demo un foto skulptūra
un tiek gaidīti mākslinieki. Jau
nākamnedēļ Jelgavā – 6. starptautiskais smilšu skulptūru
festivāls «Summer signs» par
tēmu «Sportiskais gars». Mākslinieki pie 15 konkursa skulptūru veidošanas ķersies svētdien,
8. jūlijā, un tie, kas vēlas redzēt,
kā top smilšu skulptūras, no
pirmdienas, 9. jūlija, droši var
doties uz Uzvaras parku.
Šogad festivālā piedalīsies 15 mākslinieki no deviņām valstīm – Latvijas, Lietuvas,
Krievijas, Itālijas, Ungārijas, Ukrainas,
Bulgārijas, Nīderlandes un Čehijas. Viņi
mūsu pilsētā ieradīsies parīt, lai jau svētdien sāktu darbu, īstenojot savas idejas
smiltīs. Aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs Ivars Pirvics, runājot par iesūtītajām
mākslinieku skicēm, saka: «Ko redzēt būs,
turklāt ir mākslinieki, kuri gatavi veidot
arvien sarežģītākas smilšu skulptūras.
Skatītājiem būs iespēja novērtēt arī jaunu
mākslinieku rokrakstu.» Jāpiebilst, ka šogad festivālā nepiedalīsies vairāku smilšu
skulptūru konkursu uzvarētājs Kārlis Īle,
dodot iespēju citiem māksliniekiem, taču
viņš darbosies konkursa žūrijā.

Jau top bārs un fotoskulptūra

Kamēr daļa mākslinieku vēl tikai gatavojas braucienam uz Jelgavu, jau nedēļu
Uzvaras parkā «dzīvo» Krists Zariņš un
lietuvietis Andrius Petkus, kuriem uzticēts
uzbūvēt smilšu bāru un demo skulptūru.
Šiem darbiem jābūt gataviem jau nedēļas nogalē. «Iedvesmojoties no Ledus
skulptūru festivāla, kad uzbūvējām īpašu
fotoskulptūru, kura iemantoja lielu popularitāti, nolēmām, ka šogad taps arī smilšu
Zemturi. Viesiem pasniegtās karstās fotoskulptūra. Drošības apsvērumu dēļ
šokolādes dzēriena recepti prodekāne konkursa skulptūrām cilvēki nevar pieiet
izstrādājusi tieši Jelgavas pilij.
tuvu, taču šai varēs arī pieskarties, pie tās
«Pagājušā gada pieredze liecina, ka tuvāk nofotografēties, pasēdēt,» stāsta
par iespēju nogaršot īpašo Jelgavas
pils karsto šokolādi lielu interesi izrādījuši ne tikai Latvijas un ārvalstu
tūristi, bet arī jaunlaulātie un viņu
kāzu viesi, kuriem kopā ar pakalpojumu piedāvājam arī speciālu pasākuma
programmu ar galma dāmu piedalīšanos un citiem pārsteigumiem,» atzīmē
G.Linīte.
Eiropas karaļnamos karstās šokolādes dzērienus baudīja jau 18. gadsimtā.
Šo kakao saldumu sevišķi bija iecienījis
Anglijas karalis Viljams III, kurš 1699.
gadā Hemptonas pilī pat lika izbūvēt
speciālu šokolādes virtuvi. Tajā gods
karaliskajai ģimenei gatavot karsto šokolādi tika piešķirts tikai izcilākajiem
meistariem.
Pieteikties karstās šokolādes baudīšanai, kā arī iegūt plašāku informāciju
var pa tālruni 63005617 (G.Linīte).

Jelgavas pilī var baudīt
īpašu karsto šokolādi
 Sintija Čepanone

 Ritma Gaidamoviča

aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts
Buškevics. Darbu pie šīs skulptūras vakar
sāka latviešu mākslinieces Agnese Rudzīte-Kirilova un Inese Valtere-Ūlande, kuras
pirms vairākiem gadiem pie kultūras
nama veidoja sniega Olimpisko trusi. Arī
šogad tēma saistīta ar sportu, un organizatori piebilst, ka šai skulptūrai būs saistība
ar Jelgavas simboliku. Kas zina – varbūt
taps sportiskais alnis?!

Var iet un skatīt procesu

Skatītājus šogad gaida priecīga ziņa – ņemot vērā iedzīvotāju lielo interesi iepriekšējos gados, organizatori ikvienam ļaus
apskatīt arī darba procesu. Tas nozīmē, ka
skatītāji no 9. līdz 12. jūlijam no pulksten
11 līdz 19 var droši doties uz parku un apskatīt, ar kādiem instrumentiem, kādām
metodēm mākslinieki strādā, lai smilšu
kubs pārvērstos mākslas darbā. «Cilvēki
vienmēr priecājas par gatavo rezultātu,
taču izsaka vēlmi redzēt, kā līdz šādai
skulptūrai tiek. Iespējams, daļai apmeklētāju ir priekšstats, ka skulptūras būvē
līdzīgi kā smilšu pilis pludmalē vai izspiež
no formām, taču tā nav. Kā tad ir?! Jānāk
un jāapskatās!» tā I.Pirvics. Šajā laikā ieejas maksa parkā skolēniem, studentiem,
pensionāriem un invalīdiem ir 50 santīmi,
bet pieaugušajiem – lats.
Šogad ieviests vēl kāds jaunums, proti,
lai skatītājiem dotu iespēju uzzināt ko
vairāk par mākslinieku, jau iepriekš redzēt, ko tēlnieks vēlas izveidot, aģentūra
«Kultūra» šogad izveidojusi īpašu festivāla bukletu. «Tajā esam iekļāvuši informāciju par māksliniekiem, viņu iesūtītās
skices un īsu aprakstu par skulptūru,»
tā M.Buškevics. Bukletu varēs saņemt
Uzvaras parkā.

Līdz pulksten 19 – lētāka ieeja

Konkursa skulptūrām gatavām jābūt
piektdien, 13. jūlijā, kad ir pirmā oficiālā
festivāla diena. Parks piektdien būs
atvērts no pulksten 17 līdz 24. Pulksten
19 – grupas «Tumsa» un Valtera Frīdenberga koncerts, kura laikā suminās arī
labāko darbu autorus. Bet pulksten 21
Uzvaras parkā uzstāsies Ivo Fomins ar
grupu, pēc tam par mūziku gādās dīdžejs.
«Ņemot vērā to, ka daļa cilvēku vēlas
apskatīt tikai skulptūras un viņiem nav
svarīga izklaides programma, esam nolēmuši, ka katru festivāla dienu – no piektdienas līdz svētdienai – līdz pulksten 19
jeb līdz izklaides programmas sākumam
ieejas maksa parkā būs lētāka. Proti,

Smilšu skulptūru skices šā gada festivālam.

Kamēr daļa
mākslinieku
vēl tikai gatavojas braucienam uz Jelgavu, jau nedēļu
Uzvaras parkā
«dzīvo» Krists
Zariņš un
lietuvietis
Andrius Petkus, kuriem
uzticēts uzbūvēt smilšu
bāru un demo
skulptūru.
Šiem darbiem
jābūt gataviem jau nedēļas nogalē.
Foto:
Ivars Veiliņš
skolēniem, studentiem, pensionāriem
un invalīdiem – 50 santīmi, pieaugušajiem – lats. Bet skulptūru apskate kopā
ar izklaides programmu maksās trīs latus
pieaugušajiem, bet divus – skolēniem,
studentiem, pensionāriem un invalīdiem,» stāsta M.Buškevics. Bērniem līdz
septiņu gadu vecumam ieeja parkā visu
laiku būs bez maksas.

Skulptūras izgaismosies

Pirmo reizi līdz ar tumsas iestāšanos
skulptūras izgaismosies. «Līdz šim skulptūru gaismu spēles esam vērojuši Ledus
skulptūru festivālā, taču šogad esam
nolēmuši izgaismot arī smilšu skulptūras. Varam tikai pateikt, ka skulptūras,
spēlējoties ar gaismu, iegūs citas aprises,
jo veidosies gaismas un ēnu spēles. Izgaismošana piešķir savu efektu un ļauj skatītājam ieraudzīt smilšu skulptūru pavisam
citādāku,» uzsver M.Buškevics.
Sestdien, 14. jūlijā, parks atvērts no
pulksten 11 līdz 24. Pulksten 18 līdztekus
skulptūru apskatei būs iespēja tikties ar
lielajām lellēm no «Pasaku nama», kas
speciāli Smilšu skulptūru festivālam veido
jaunu izrādi bērniem. Bērni kopā ar lielajām lellēm varēs dejot, dziedāt, priecāties.
Bet pulksten 19 un 21.30 Uzvaras parkā
– ekstrēmo sporta veidu šovs «GreenTrials». Savukārt pulksten 20 sestdien
uzstāsies Normunds Rutulis, bet pulksten
22 – grupas «Credo» koncerts.
Arī festivāla pēdējā dienā, 15. jūlijā,
parks būs atvērts no pulksten 11 līdz 24.
Šajā dienā pulksten 18 Uzvaras parkā
uzstāsies lielo leļļu teātris, pulksten 19
– «GreenTrials» šovs, pulksten 20 – grupas
«Positive for» (Paula un Miks Dukuri) koncerts, bet noslēgumā, pulksten 22, muzicēs
«Bermudu divstūris».
Jāpiebilst, ka parkā visu šo nedēļu darbosies arī ģenerālsponsora CBS «Igate»
Smilšu darbnīca, kurā smilšu skulptūras
varēs veidot mazākie apmeklētāji.
Biļetes uz festivālu varēs iegādāties
pasākuma norises vietā, bet biļetes
uz festivālu ar vakara izklaidējošo pro
grammu iepriekšpārdošanā var nopirkt
Jelgavas kultūras nama un «Biļešu
paradīzes» kasēs.

