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Dziedātāji un dejotāji karo godam!

Ar 12. rezultātu dejotāju fināla skati noslēdza mūsu TDA «Lielupe».

«Koru karu» finālā mūsu «Spīgo» novērtēts kā otrais labākais Latvijas koris.

 Ritma Gaidamoviča,
Ligita Lapiņa

dalījāmies pirmo reizi. Protams,
šobrīd ir gandarījums, ka šo
tautastērpu izgatavošanas lietu
ņēmām tik nopietni – meklējām,
konsultējāmies, lai viss būtu
precīzi,» atzīst kora pārstāve
Margita Galiņa, piebilstot, ka žūrija jau pirms finālskates augstu
vērtēja kora uzdrīkstēšanos, jo
katrs kora dalībnieks ir izvēlējies
atšķirīgu tautastērpu. Proti, izvēloties vai nu sava dzimtā novada, vai pilsētas tērpu, ko pilnībā
nokomplektējis. Tas nozīmē, ka
korī tērpos sastapušies visi četri
Latvijas novadi.
Visus koristus ar jaunajiem
tērpiem būs iespēja redzēt gan
lielajā koncertā Mežaparka estrādē, gan arī svētku gājienā
svētdien, 7. jūlijā.
Dziesmu un deju svētku fināla
skate noslēgusies arī Jelgavas
dejotājiem. «Jūtamies brīnišķīgi! Tās emocijas, ko visi guvām,
nav salīdzināmas ne ar ko citu,
dejotāji bija uz viļņa – to ikviens,
arī zālē sēžot, varēja manīt un

Svētdien, 7. jūlijā, visi
Dziesmu un deju svētku dalībnieki, tostarp
jelgavnieki, vienosies
kopīgā gājienā un no
slēguma koncertā,
taču mūsējie dažādos
svētku pasākumos un
konkursos jau pamanīti. «Koru karu» finālā
«Spīgo» novērtēts kā
otrais labākais Latvijas
koris, «Tik un tā» dziedātāju tērpi godalgoti
tautastērpu finālskatē, labi panākumi arī
konkursā mūsu dejotājiem.
«Koru karu» finālā «Spīgo»
novērtēts kā otrais labākais Latvijas koris, uzvarētājiem Rīgas
Izglītības un pedagoģijas vadības akadēmijas korim «Balta»
zaudējot vien par dažām punktu

desmitdaļām – jelgavniecēm
žūrija piešķīra 97,20 punktus,
bet uzvarētājiem – 97,93 punktus. Tāpat kā uzvarētājiem, arī
«Spīgo» meitenēm piešķirta 1.
vieta un tiesības piedalīties 2014.
gada Pasaules koru olimpiādē
Rīgā, kā arī saņemts uzaicinājums piedalīties koru konkursā
Ungārijā. «Esam ļoti priecīgas
un gandarītas. Gan man pašai
šķita, gan skatītāji atzina, ka
meitenes bija skaistām, dzīvām
sejām un parādīja savu labāko
sniegumu,» konkursa rezultātus vērtē «Spīgo» vadītāja Līga
Celma-Kursiete, piebilstot, ka
visu sieviešu koru sniegums bijis
labs un cīņa – sīva. Jāatgādina,
ka līdzšinējos piecus gadus kopš
iepriekšējiem Dziesmu un deju
svētkiem labākā sieviešu kora
vārdu nesušas tieši «Spīgo»
meitenes.
Jāpiebilst, ka koru konkursa
finālā «karoja» un Jelgavu pārstāvēja vēl divi mūsu kori. LLU
sieviešu koris «Liepa» (diriģente

Inta Zakenfelde), no žūrijas saņemot 85 punktus, kopvērtējumā
sieviešu koru grupā uzrādīja 14.
labāko rezultātu, bet Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādes
«Kultūra» kamerkoris «Mītava»
(vadītāja Agija Pizika) ar iegūtiem 74,27 punktiem jaukto koru
grupā – 20. labāko rezultātu.
Tāpat jau aizvadīta latviešu
tautastērpu finālskate, kurā
noteikti labāko tērpu īpašnieki.
Koru grupā par uzvarētājiem
atzīti mūsu pašvaldības iestādes «Kultūra» kora «Tik un
tā» tautastērpi, kurus koris
darināja speciāli Dziesmu un
deju svētkiem. Ar tiem seši kora
dalībnieki piedalījās īpašajā tautastērpu finālskates uzvedumā.
Bet uzņēmēju, tautas lietišķās
mākslas studiju (TLMS), amatnieku biedrību tautastērpu grupā mūsu TLMS «Dardedze» 2.
un 3. vieta un audējai Ausmai
Spalviņai 3. vieta.
«Pārsteigums ir liels! Necerēts
rezultāts pasākumā, kurā pie-

pat izjust,» pēc skates rezultātu
paziņošanas teic tautas deju
ansambļa (TDA) «Diždancis» vadītāja Ieva Karele. Viņas vadītais
kolektīvs šoreiz ieguvis augstāko
novērtējumu starp Jelgavas kolektīviem, kopvērtējumā uzrādot
11. labāko rezultātu, savukārt
pavisam tuvu – ar 12. rezultātu
– fināla skati noslēguši TDA
«Lielupe» dejotāji.
Savukārt fināla skatē A grupas
kolektīviem piešķirtas divas pirmās, trīs otrās un piecas trešās vietas, kā arī, protams, Lielā balva.
Trešās vietas diplomu par skatē
nopelnītiem 18 punktiem saņēma arī jelgavnieki – «Diždanča»
dejotāji. Savukārt TDA «Lielupe»
fināla deju skati noslēdza ar 12.
rezultātu un par nopelnītiem 17,6
punktiem saņēma diplomu par
piedalīšanos.
Vakar notika arī pūtēju orķestru konkurss, kurā startēja mūsu
4. vidusskolas pūtēju orķestris
«Rota». Līdz laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» nodošanai tipogrāfijā

Valsts ģimnāzijas direktores amatā apstiprina Inesi Bandenieci
 Ligita Lapiņa

Par jauno Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktori pagājušās nedēļas domes sēdē apstiprināta līdzšinējā
Jelgavas 1. internātpamatskolas direktore Inese Bandeniece. «Atslēgas vārds ir kvalitāte. Tieši kvalitāte
ir viens no kritērijiem, kas nosaka Valsts ģimnāzijas
statusu, un, ja būs kvalitāte gan mācību, gan organizatoriskajā procesā, būs arī panākumi,» savu
būtiskāko uzdevumu jaunajā amatā, vadot vienu no
lielākajām skolām Jelgavā, iezīmē jaunā direktore.
«Tas ir milzīgs novērtējums un
atzinība, par ko es esmu pateicīga.
Es darba nebaidos un esmu gatava
jaunām idejām, tāpēc jācer, ka arī

man pretī gan skolēni, gan skolotāji būs tikpat atsaucīgi un mūsu
komandas darbs izveidosies labs,»
tā pēc apstiprināšanas amatā saka

Jelgavas 4. vidusskolā, savukārt
1. internātpamatskolā gūtā pieredze būs noderīga skolas vadības
un darba organizācijas izpratnes
jautājumos.
I.Bandeniece ir izglītības zinātņu
maģistre, 25 gadus – no 1985. līdz
2010. gadam – strādājusi Jelgavas
4. vidusskolā, no kuriem 16 bijusi
direktora vietniece audzināšanas
darbā, bet kopš 2010. gada ir
Jelgavas 1. internātpamatskolas
I.Bandeniece.
(iepriekš – Jelgavas 1. speciālā inViņa atzīst, ka pamata pieredzi ternātpamatskola) direktore.
darbā ar lielu skolu un daudz
Jelgavas pilsētas domes ārkārtas
audzēkņiem guvusi, strādājot sēdē deputāti vienbalsīgi lēma par

divu Jelgavas skolu – Valsts ģimnāzijas un Jelgavas 1. internātpamatskolas – direktoru atbrīvošanu
no amata. Atbrīvošana no amata
notikusi saskaņā ar abu direktoru
iesniegumiem, un Jelgavas Valsts
ģimnāzijas līdzšinējā direktore Ināra Daščinska atbrīvota no skolas
direktores amata ar 31. jūliju, bet
Jelgavas 1. internātpamatskolas
līdzšinējā direktore I.Bandeniece
– ar 30. jūliju.
Deputāti par jauno Jelgavas
Valsts ģimnāzijas direktori iecēla
I.Bandenieci. Darbu jaunajā amatā
viņa sāks 31. jūlijā.
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konkursa rezultāti vēl nebija
paziņoti, taču mūsu pūtēji bija apņēmības pilni parādīt savu labāko
sniegumu. «Cīnīsimies, cik varēsim, jo sagatavojušies esam labi.
Taču jāņem vērā, ka startējam
otrā augstākajā grūtības pakāpē
un mums ir ļoti stipri konkurenti,» īsi pirms konkursa norādīja
«Rotas» vadītājs Agris Celms.
Jau otrdienas rītā mūsu diviem kolektīviem, kas piedalījās
deju svētku skatē, piepulcējās arī
pārējie dejotāji – viņi no Jelgavas
izbrauca pulksten 6, lai uzreiz
dotos uz mēģinājumiem Daugavas
stadionā. Savukārt šorīt svētku
dalībnieku pulku kuplinājuši arī
mūsu koristi.
Svētkos no mūsu pilsētas kopumā piedalās 1036 dalībnieki no
38 kolektīviem – 329 koristi, 466
tautas deju dejotāji, 92 pūtēji, 14
audējas, 12 tautas instrumentu
spēlētāji, 22 folkloristi, 54 vokālo
ansambļu dalībnieki, 23 aktieri
un 24 mazākumtautību kolektīvu
dalībnieki.

Konkursa «Atrodi Jelgavas
pilsētas logo» rezultāti
Paldies 161 aktīvajam jelgavniekam, kas
piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik
pilsētas logo ir publicēti 27. jūnija numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 15 pilsētas logo, un pareizi atbildēja
77 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Genovefa Daubure, Marianna
Čapa, Jeļena Rūse, Pārsla Irneste, Kārlis
Jirgensons, Agneta Zaļzirne un Jeļena Mosjina.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības
var saņemt, iepriekš piesakoties pa tālruni
63005556 vai 63005574.
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Jau ap 200 Jelgavas senioru vecumā no 50 gadiem pieteikušies
bezmaksas datorkursiem Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC). Kursi tiek īstenoti «Lattelecom» projekta «Pieslēdzies, Latvija» gaitā, un kopumā šogad visā valstī datorzināšanas
varēs uzlabot ap 7000 senioru. Taču projekts turpināsies līdz pat
2018. gadam, kad Latvija svinēs savu 100. gadadienu, un tā katru
gadu projektā paredzēts apmācīt vēl 3000 cilvēku vecumā virs 50
gadiem.
Šajos bezmaksas kursos katrs var izvēlēties sev atbilstošāko apmācību programmu – 3, 6 vai 9 dienu garumā – atkarībā no iepriekšējām
zināšanām un prasmēm, kuras vēlas apgūt. Var izvēlēties vienu vai
secīgi apgūt visus programmas līmeņus: 1. jeb iesācēju līmenis (12
stundas) domāts tiem, kas pie datora sēdīsies pirmo reizi; 2. jeb
lietpratēju līmenis (12 stundas) būs piemērots katram, kurš jau
nedaudz prot rīkoties ar peli un tastatūru, apgūstot detalizētākas
meklēšanas iespējas, Skype, e-pastu, youtube.com; 3. jeb gudrinieku līmenis (12 stundas) paredzēts padziļinātai apmācībai darbā ar
internetu, sociālajiem tīkliem, pašapkalpošanās portāliem un attēlu
apstrādi. Nodarbības notiek ZRKAC, un tās vada centra datorzinību
pasniedzēji, kuriem ir ilggadēja pieredze senioru programmu izveidē un kursu vadīšanā. Plašāku informāciju par kursiem var iegūt
mājas lapā: www.zrkac.lv. Tāpat turpinās arī pieteikšanās kursiem
– sīkāka informācija ZRKAC Svētes ielā 33 (tālrunis 63082101, epasts: birojs@zrkac.jelgava.lv). Kontaktpersonas: Astra Vanaga
(63012159, 29222737), Antra Škinča (63012154, 29537066).
Kādi ir tie iemesli, kāpēc Jelgavas seniori ir gatavi ar internetu būt uz
«tu», kursu dalībnieki atklāj pēc pirmajām nodarbībām ZRKAC.

«Cilvēka smadzenes tomēr
ir tūkstoškārt zinošākas par
datoru; ja tā nebūtu, cilvēks
zaudētu jēgu»

Ivars Lasis, 78 gadi:
«Pēc profesijas esmu būvinženieris, un ar mani ir tā – ja kaut
kam ķeros klāt, tad man tas ir
jāizprot līdz pašiem pamatiem. Citādāk man nekas nesanāk. Tā arī

ar datoru – man trūkst to pamatu.
Es šajos kursos neesmu tāpēc, ka
gribētu ar draugiem internetā parunāt vai svaigākās ziņas palasīt
– mans mērķis ir iemācīties zīmēt
ar datora palīdzību. Profesionāli,
kā būvinženierim. Agrāk es domāju, ka man ar roku tas viss sanāk
ātrāk, bet tagad esmu nonācis
pie atziņas, ka tā varbūt nemaz
nav. Jaunie cilvēki jau tagad visi
to dara ar datora palīdzību. Lai
gan es joprojām palieku pie tā, ka
cilvēka smadzenes ir tūkstoškārt
zinošākas par datoru, jo, ja tā nebūtu, cilvēks zaudētu jēgu, – kāpēc
nepamēģināt ko jaunu?!»

«Es savulaik sūtīju dokumentus
pa faksu, tagad ir e-pasts»
Ivans Borisovs, 64 gadi:
«Ziniet, es tiešām nožēloju, ka
sāku tik vēlu – internets tomēr
paver daudz lielākas iespējas.
Es pat vēl ne reizi neesmu ne
ar vienu sarunājies skaipā, bet
gribētos. Vēstulīti jau gan esmu
iemācījies uzrakstīt. Zinu, ka
internetā ir arī CV paraugi, un
tagad esmu apņēmies izveidot arī
savu CV, lai sāktu meklēt darbu.
Nejūtos vēl tik vecs, lai nebūtu
noderīgs – kaut ko atrast jau var
vienmēr. Tāpēc ticu, ka šie kursi
man noderēs arī nākamajās darba attiecībās vai vismaz tam, lai
atrastu darbu.
Jau tagad pamanu tās atšķi-

viedokļi
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«Tagad esmu tāds pats
pelēks zvirbulis kā citi»
Jānis Zutis, 71 gads:
«Tad, kad mani kaimiņi, draugi un radi uzzināja, ka man
mājās nav datora, viņi bija neizpratnē. Es tiešām sajutos kā
tāds baltais zvirbulis – visiem
ir, bet man nav! Tagad beidzot
esmu tāds pats pelēks zvirbulis
kā citi. Tā interese par datoru
jau bija, bet līdz šim nebija
sanācis apgūt interneta lietošanas prasmes. Savulaik strādāju
«Latvenergo», un tur jau mums
dators bija – konkrētā programmā vajadzēja rakstīt atskaites.
Bet tās iespējas bija ierobežotas
– teiksim, manam datoram
interneta pieslēguma nemaz
nebija, varbūt tikai priekšniekam bija.
Tagad mana vēlme ir iemācīties internetā atrast informāciju – kaut ko palasīt, uzzināt,
paskatīties, kas ir veikalos, ko
var nopirkt. Naudas lietās gan
vēl esmu piesardzīgs – internetbanku es vēl neesmu gatavs

izmantot. Nu, nav man vēl tās
uzticības datoram. Rēķinus arī
labāk samaksāšu bankā, pastā...
Interneta veikali man interesē
tikai tik daudz, lai zinātu, kur, ko
un par kādām cenām var nopirkt,
bet, ja izlemšu pirkt, braukšu uz
veikalu pakaļ. Tad nu sanāk, ka
internets man būs kā informācijas avots, bet citus pakalpojumus

gan vēl neizmantošu.
Jau pirmajā nodarbībā, piemēram, atklāju, kas ir tulkotājs
– izrādās, ka ir iespēja skatīt arī
ārzemju lapas, kas tiek iztulkotas tev saprotamā valodā, – to es
nezināju. Tagad, ja pašam izdosies ko jaunu apgūt, to noteikti
arī sievai mājās pamācīšu – laba
lieta tie kursi!»

«Nopirku datoru, un tā tas
mājās neizmantots arī stāvēja»

Jeļena Vaidere, 60 gadi:
«Gribas iet vienā solī ar jaunatni
– tas tad arī ir galvenais iemesls,
kāpēc pieteicos šiem kursiem.

Es pat nemācēju datoru ieslēgt,
nemaz nerunājot par citām prasmēm. Nu jau pirmās iemaņas
esmu apguvusi, bet labi atceros,

cik bail bija tajā pirmajā reizē kaut
vai vienu taustiņu nospiest! Bērni
ārzemēs, aizbrauca jau sen, un
ļoti gribas ar viņiem komunicēt.
Zinu, ka dators man var palīdzēt.
Pat nopirku datoru, bet tā tas arī
mājās nostāvēja – ne es, ne vīrs
to lietot nemācējām. Tagad esmu
kursos, un tā ir tik laba sajūta,
ka jau protu savu datoru ieslēgt!
Pasniedzējs mums ir fantastisks!
Viņš ir tik pretimnākošs, ka ļāvis
mums jebkurā laikā viņam zvanīt
un lūgt padomu, ja mājas apstākļos
kaut kas nesanāk. Tā nu es speru
savus pirmos soļus interneta vidē.
Ģimenē esmu tāda aktīvāka – vīrs
man kautrīgs, tāpēc arī nespēju
viņu pierunāt kursiem. Bet nekas
– apgūšu pati pirmās iemaņas un
mājās mācīšu arī viņu.»

«Bērni jau pamāca – nospied
to, tad uz turieni, tad šitā! Tik
zibenīgi, ka es neko neatceros»

rības – ja es agrāk dokumentus
sūtīju pa faksu, tad tagad to ar
e-pasta palīdzību ir daudz vienSilvija Latunova, 65 gadi:
kāršāk un ērtāk izdarīt. Gatavi
«Šī man nav pirmā reize kuršabloni, tu tikai vārdus nomaini,
sos
– sāku jau maijā kopā ar
un gatavs! Sūtot faksu, katru reizi viss bija jāraksta no jauna...» Pensionāru biedrības dalībniekiem un tagad turpinu. Tā ir tik
kolosāla sajūta, ka varu kaut vai
tās pašas avīzes internetā palasīt
– visas jau tāpat nevar atļauties
nopirkt, bet tur var palasīt, ko
sirds kāro. Tāpat radi ārzemēs
– ieej skaipā un parunājies.
Treniņu nolūkos esmu saglabāprātā kādam palūgt, lai mani jusi labus kontaktus ar saviem
pamāca. Tā nu es mācos kursos. vienaudžiem no iepriekšējiem
Mazliet jau žēl, ka man pietrūkst kursiem, un tad nu mēs viens
arī angļu valodas zināšanu, jo tā otram rakstām e-pastus, lai ietomēr ir datora valoda, taču maņas neaizmirstas, apsveicam
pagaidām kaut kā galā tieku. jubilejās caur internetu.
Ko vēlos iemācīties? Neko dižu.
Jā, ir jau bērni un mazbērni
Aizsūtīt kādu vēstulīti, sameklēt – viņi, protams, ar datoru ir uz
kādu interesantu informāciju. «tu», bet vai tad tas ko līdz?!
Es jau 30 gadus nodarbojos ar Labi, ja viņi ieskrien ciemos uz
glezniecību, un kultūra noteikti īsu brīdi – iekšā, ārā, un prom
ir tā, kas man interesē visvairāk. ir. Nav viņiem ne tā laika, ne
Vēl gan neesmu tikusi tiktāl, pacietības mani mācīt. Citreiz
lai internetā pati brīvi meklētu jau kaut ko parāda – nospied
informāciju par sev interesējošo to, tad uz turieni, tad šitā, un
jomu, taču gan jau pavisam drīz viss! Tas notiek tik zibenīgi, ka
tas notiks. Mani, piemēram, es nedz pamanu, nedz atceros.
interesē zudusī Jelgava...»
Bet kursos tas ir pavisam citādi

«Mazliet žēl, ka pietrūkst angļu
valodas zināšanu, jo tā tomēr ir
datora valoda»

Silvija Aija Pētersone, 75
gadi:
«Es tikai šogad sāku apgūt
datoru un esmu no tiem, kas
uzskata – nekad nav par vēlu. It
kā jau bērniem ir datori, visi tos
lieto, bet man nekad nav ienācis

Pilsētnieks vērtē

Vai šovasar
esat iecerējis
ceļot?
Olga, skolniece:
– Jā! Mēs
katru vasaru kopā ar
vecākiem
dodamies
uz Baltkrieviju, lai apciemotu
vecmāmiņu. Šogad esam nolēmuši tam atvēlēt vienu nedēļu
augustā. Pie reizes apciemosim
vecmāmiņu un atpūtīsimies,
apskatot skaistākās vietas tajā
apkārtnē.
Ligija, mājsaimniece:
– Kā reiz tikko atbraucu
no Latgales –
sanāca mazs
ceļojums pa
Latviju. Galvenais iemesls bija
kapusvētki un radu apciemojums, taču apskatījām arī dažādas skaistas vietas. Nesen
biju arī Saldū – tur notika šlāgermaratons. Tad nu apvienoju
ekskursiju ar patīkamu pasākumu. Gribētu vēl uz Ventspili
aizbraukt.
Mārtiņš, aprūpētājs:
– Mans ceļojums ir tikai
uz darbu un
atpakaļ. Tikko man atvaļinājums beidzās, un tā arī
nekur neaizbraucām. Naudu jau
tam varētu atlicināt, taču nebija
kompānijas, ar ko kopā braukt.
Ierosināju pabraukt kaut kur
tepat pa mūsu skaisto Latviju,
taču ceļam nesaposāmies. Slinkums pārņēmis.
Hilda, pensionāre:
– Tikai tepat
pa Latviju. Pavasarī
biju Ķemeru
Nacionālajā
parkā – kolosāla ekskursija!
Mūžā nebiju redzējusi, ka tā var
pārplūst arī purvs. Drīz taisos
uz Cēsīm, kas ir mana dzimtā
puse. Tā būs mana dāvana sev
70 gadu jubilejā – savā dzimtajā
pusē izstaigāt jaunības takas,
apskatīties, kas tur mainījies.
Ekskursijā esmu nolēmusi doties viena.
Raimonds,
futbola treneris:
– Tikko nedēļas nogalē
ar komandu
biju Igaunijā
– tas vairāk bija darba darīšanās. Taču drīz man iecerēts
brauciens uz Vāciju, lai desmit
dienas atpūstos, iepazītu ko
jaunu un reizē apciemotu draugus, kas dzīvo Vācijā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171

– tev līdzās ir iejūtīgs pasniedzējs, kurš visu paskaidro un
māca tik ilgi, līdz tu saproti. Es
domāju, ka tikai tā var apgūt to,
ko vēlies.
Tagad vēl gribas kārtīgi iemācīties, kā no fotoaparāta bildes
izlādēt un ielikt datorā. Vienreiz
jau tas ir rādīts, bet to tik ātri
nevar apgūt – kursos viens dators, mājās – mazliet citādāks,
un neklapē tās lietas. Tad nu
tagad sarunājām ar pasniedzēju,

ka uz nākamo nodarbību ņemšu
līdzi savu portatīvo datoru un
mēģināšu mācīties vēlreiz. Vēl
jau strādāju par ādas meistari
ādas rūpnīcā, darbā dators arī ir,
bet tas ir mazliet citādāk – tur
ir konkrēta programma, kur
skaitļi jāievada, un ne pa labi,
ne pa kreisi.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde, foto
Ivars Veiliņš
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Turpina maģistrālo
ūdensvada tīklu skalošanu
 Sintija Čepanone

SIA «Jelgavas ūdens»
paziņojis ūdensvada skalošanas plānu nākamajai
nedēļai. No 8. līdz 12. jūlijam kopumā tiks skaloti
tīkli septiņās ielās, taču
ūdens saduļķošanās šī
procesa laikā iespējama
arī piegulošajās ielās.
Maģistrālo ūdensvada tīklu profilaktiskā skalošana sākta 1. jūlijā, un
nedēļas laikā tas izdarīts sešās ielās
Pārlielupē. Nākamnedēļ process
turpināsies, aptverot vēl septiņas
ielas: Kalnciema ceļu, Bērzu ceļu,
Strautu ceļu, Loka maģistrāli, Veco
Strēlnieku ielu, Cukura un Pļavu
ielu. Skalošanas laikā ūdensvada

tīklā ūdens var saduļķoties arī apkārtējās ielās.
Tīklu skalošana tiek veikta profilaktiski pēc īpaši izstrādātas metodikas, lai pēc ūdens attīrīšanas
stacijas Tetelē nodošanas ekspluatācijā nodrošinātu, ka no ūdensgūtnes
paņemtais un attīrīšanas stacijā
attīrītais ūdens pa tīkliem arī pie
iedzīvotājiem nonāk bez papildu
dzelzs un sulfātu piejaukumiem.
Tīklu skalošana aptvers visu pilsētu
un noritēs visas vasaras garumā. Šo
darbu laikā ūdens kļūst rūsgans,
tādēļ to nav ieteicams lietot uzturā.
Tāpat šajā laikā vajadzētu izvairīties
izmantot sadzīves tehniku, piemēram, veļasmašīnu, un laicīgi nodrošināties ar ūdens rezervēm.
«Jelgavas ūdens» atvainojas par
sagādātajām neērtībām.

Algas diena bijusi
jau 310 skolēniem

Izlozē veiksmīgos šķirotājus
Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš

Pirmajā šīs vasaras akcijas «Šķirosim Jelgavā!» izlozē noskaidroti trīs
veiksmīgie atkritumu šķirotāji: Māris Veits SIA «Kanclers Plus» dāvanu
karti 30 latu vērtībā ieguva par nodotajām PET pudelēm, Aleksejs
Štrauss – par makulatūru, savukārt Viktors Soloveiko – par nodotajām
skārda bundžām. M.Veits stāsta, ka netālu no dzīvesvietas esošajā
atkritumu laukumā Salnas ielā nogādājis «ļoti daudz PET pudeļu». «Es
tās krāju visu ziemu!» saka viņš, norādot, ka pudeles atšķiro, lai citiem
atkritumiem konteinerā paliktu vairāk vietas. «Sadzīves atkritumu jau
tā mums ir daudz, un kāpēc gan laukumā bez maksas nenogādāt PET
pudeles? Netālu no mūsu mājas ir mežs, un es nesaprotu tos cilvēkus,
kas šķirojamos atkritumus izber tur, nevis aizved uz netālo atkritumu
laukumu. Tas taču ir tik tuvu mājām un bez maksas!»
SIA «Zemgales Eko» valdes locekle Zane Ķince atgādina, ka akcijas
dalībniekiem PET pudeles, makulatūra un skārdenes jānogādā kādā no
trim šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumiem Jelgavā: Paula Lejiņa
ielā 6, Salnas ielā 20 vai Ganību ielā 84. Pie laukuma dežuranta atrodas
izlozes kastes katrai akcijai, kurās akcijas dalībnieki aicināti iemest
izlozes lapiņu, norādot vārdu, uzvārdu un telefona numuru. Akcijas
dalībnieks, kurš šķiroto atkritumu laukumā nogādā PET pudeles vai
skārdenes, izlozes lapiņu drīkst aizpildīt par atnestajām 10 vienībām,
savukārt makulatūras vākšanas akcijā dalībnieks izlozes lapiņu aizpilda
par vienu makulatūras nodošanas reizi.
Nākamās izlozes – 31. jūlijā un 30. augustā. Noslēgumā visi dalībnieki
piedalīsies galvenās balvas – dāvanu kartes 100 latu vērtībā – izlozē.
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Savu nopelnīto naudu,
strādājot divas vai trīs
nedēļas kādā no izglītības iestādēm, pašvaldības kapitālsabiedrībām
vai uzņēmumiem, saņēmuši jau 310 skolēni. 39
piecpadsmit gadus vecajiem jauniešiem algas
diena būs rīt, 5. jūlijā.
Skolēni atzīst: «Tagad
zinām, cik grūti ir pelnīt naudu! Pats darbs
jau kaulus nelauž, taču
problēmas sagādā agrā
celšanās.»
Pašvaldības nodarbinātības pro
grammā pašlaik jau ir iesaistīti 342
skolēni, bet pavisam darbs vasarā
tiks nodrošināts ap 600 pilsētas
skolu audzēkņiem. 13 un 14 gadus
vecie 156 skolēni, kuri nostrādājuši
divas nedēļas pa četrām stundām
dienā, saņēmuši 46,12 latus, 97
– 41,94 latus, jo viņiem iekrita Jāņu
diena, kas oficiāli noteikta kā brīvdiena, bet 57 piecpadsmitgadīgie,
kuri strādāja trīs nedēļas pa sešām

stundām dienā, jau tikuši pie 90,55
latiem – tādu summu rīt saņems vēl
39 šī vecuma skolēni.
Skolēni pauž prieku par iespēju
nopelnīt un gatavību nodarbinātības programmā iesaistīties
arī nākamgad. Daļa jauniešu jau
izlēmuši, kur šo naudu tērēs, daļa
to domā atlikt, lai piekrātu kādam
lielākam pirkumam. «Tagad zinu,
ka naudu nopelnīt ir grūti. Darbi
jau bija normāli – kārtojām savu
skolu, atjaunojām krāsojumu.
Problēmas bija tikai ar celšanos no
rītiem,» stāsta 5. vidusskolas skolnieks Ņikita Rahovs, kurš vasarā ar
pašvaldības atbalstu strādā jau otro
gadu un atzīst, ka saņemtā summa
ir adekvāta nostrādātajam. «Protams, vienmēr var vēlēties vairāk,
taču mēs vēl esam tikai skolēni,»
tā Ņikita. Madara Murņikova no
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas par
nopelnītajiem 41,94 latiem plāno
iegādāties jaunu telefonu. «Sarunāju ar vecākiem, ka pārējo viņi
man piemetīs,» tā Madara, atzīstot,
ka ir patīkami saņemt savu pirmo
oficiālo algu. «40 lati – no vienas
puses, kas tas ir, bet, no otras puses,
nauda jau no gaisa nekrīt, pūles

Priecīgas par savu
pirmo algu ir arī
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
audzēknes. Ērika
Petrova (vidū)
atzīst, ka darbs
nebija īpaši grūts
un viņa novērtē
iespēju strādāt.
«Manuprāt, tā
ir laba pieredze,
lai saprastu, ko nozīmē precīzi pulksten 8 būt darbā
un darīt to, ko tev
liek, noteiktā laikā,
nevis tad, kad
sagribas. Domāju,
41,97 lati pirmajai
algai – tas ir labi,»
tā Ērika.
jāpieliek. Šī bija laba iespēja gūt
pieredzi. Galvenokārt jau saprast,
kā tas ir, kad jāiet uz darbu. Agrāk
jāceļas, noteiktas stundas jāpavada konkrētā vietā un jāizdara
viss, ko tev uztic,» stāsta Madara,
piebilstot, ka skolā iznīcinājusi
vecos dokumentus, tīrījusi klases,
palīdzējusi skolotājiem darbā ar
datoriem.
«Šī ir ļoti gaidīta nauda, taču
tagad, kad to esmu saņēmusi, nemaz negribas tērēt. Biju iecerējusi
iegādāties apģērbu un iepriecināt
sevi ar kādu izklaidi. Manuprāt,
esmu to pelnījusi,» tā 5. vidusskolas
skolniece Veronika Kļimenkova.
Jau pirmdien darbu sāks vēl 32
piecpadsmit gadus vecie jaunieši.
Jāpiebilst, ka skolēniem darbu
šovasar nodrošina pilsētas skolās
un bērnudārzos, tāpat viņi strādā
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikā,
SIA «Dārzs», SIA «Laruss-L»
ceptuvē, Jelgavas autobusu parkā
un Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā. Viņiem galvenokārt uzticēti
teritorijas labiekārtošanas un telpu
uzkopšanas darbi.

Valsts policija apbalvo drosmīgu
jelgavnieku
 Ilze Knusle-Jankevica

Trešdien Valsts policija
paldies par to, ka nebija vienaldzīgs, teica
jelgavniekam Normundam Lellim. Viņš kādā
maija sestdienas pievakarē apturēja vīrieti,
kurš 69 gadus vecai
kundzei izrāva no rokām somiņu.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (līdz 01.08.2013. – Jelgavas 1. ģimnāzija)
turpina skolēnu uzņemšanu 5., 6. un 7. klasē, kā arī brīvajās vietās vidusskolas posmā.
Skolēniem tiek piedāvātas iespējas pēc izvēles daudzveidīgi padziļināt savas zināšanas un prasmes
gan ikdienas mācību procesā, gan fakultatīvajās un interešu izglītības nodarbībās matemātikā, IT,
robotikā, netradicionālajā matemātikā, profesionālajā angļu valodā, mājturībā un tehnoloģijās,
sportā u.c.
Skola nodrošina veiksmīgu visu jaunpienākušo skolēnu adaptācijas procesu, iespēju jaunizveidoto
6. klašu audzēkņiem sekmīgi sagatavoties valsts pārbaudes darbiem.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā skolēni iegūs kvalitatīvu pamatizglītību, kas mērķtiecīgi
sasaistīta ar darba tirgū konkurētspējīgu vidējo izglītību.
Skola nodrošinās mācību darba nepārtrauktību, kļūstot par skolu visu vecumu skolēniem, tādējādi
audzēkņiem nebūs vajadzības mainīt skolu pēc 6. vai 9. klases.
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 2013./2014. mācību gadā vienīgā pilsētā piedāvās 5., 6., 7. klašu
skolēniem apgūt pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas un profesionāli
orientētu (mājturība un tehnoloģijas) programmu, kā arī 10. klašu skolēniem mācīties
inženierzinātņu novirziena klasē.
Skolēnu uzņemšana – skolas kancelejā. Tālrunis informācijai 63045548.

«Es biju kopā ar sievu un
bērnu. Mēs tikko bijām iznākuši
no «Narvesen» kioska, un turpat
jau tas notika,» atceras N.Lellis,
bilstot, ka ne mirkli nav šaubījies, ka jāsteidzas palīgā. Tagad,
kad pēc notikušā pagājis vairāk
nekā mēnesis, viņš nosaka: «Tā
taču var notikt arī ar manu
mammu.»
25. maijā ap pulksten 17 Pasta ielā kāds vīrietis, pielietojot
vardarbību, 1944. gadā dzimušai sievietei nolaupīja somiņu.
N.Lellis uzbrucēju aizturēja
– tas izrādījās kāds jau septiņreiz tiesāts 1968. gadā dzimis
vīrietis. «Tā bija 11. diena, kopš
viņš bija iznācis no ieslodzījuma
vietas,» norāda Valsts policijas
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Īsi
 Plānoto remontdarbu dēļ šovakar, 4. jūlijā, pulksten 20 uz nakti
transportam tiks slēgta dzelzceļa
līnijas Jelgava–Meitene pārbrauktuve Tērvetes ielā (pie Smiltnieku
ielas). Satiksmi plānots atjaunot rīt,
5. jūlijā, pulksten 7, un šajā laika
posmā autovadītāji aicināti ievērot
izvietotās ceļa zīmes un slēgtā posma
apbraukšanai izmantot apvedceļus.
Jelgavas autobusu parks informē, ka
remontdarbu izpildes laikā 4. jūlija
vakarā nekursēs 2. maršruta reiss
pulksten 21.56 Stacijas iela–Svēte
un pulksten 22.16 Svēte–Centrs,
bet 9. maršruta reiss pulksten 20.54
Āne–Baložu kapi kursēs tikai līdz
Kastaņu ielai.
 Jelgavas uzlīmi var saņemt domes klientu apkalpošanas centrā.
«Lepojies, ka esi jelgavnieks, un vēlies
to parādīt citiem?» aicinot domes
Klientu apkalpošanas centrā saņemt
auto uzlīmi, savā tviterkontā raksta
pašvaldība. Uzlīmi ar Jelgavas pilsētas logo ikviens jelgavnieks aicināts
uzlīmēt uz sava auto stikla, tā apliecinot savu patriotismu un parādot,
ka ir lepns par savu pilsētu. Domes
Klientu apkalpošanas centrs atrodas
Jelgavas domes ēkā Lielajā ielā 11, tā
darba laiks ir pirmdien no pulksten 9
līdz 19, otrdien, trešdien, ceturtdien
– no pulksten 8 līdz 17 un piektdien
– no pulksten 8 līdz 14.30.
 Kopš vakardienas, 3. jūlija, publiskās vietās pieejams «Zaļo lapu»
bezmaksas izdevums «Jelgava24»,
kurā apkopota uzziņu informācija
par Jelgavu, Jelgavas un Ozolnieku
novadu, informē «Latvijas tālruņa»
mārketinga projektu vadītāja Sanita
Roze. 2013./2014. gada izdevums
«Jelgava24» pieejams Jelgavas novada domes ēkā Pasta ielā 37, Zemgales
Olimpiskajā centrā Kronvalda ielā 24,
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33, Zemgales
veselības centrā Zemgales prospektā
15, kā arī Ozolnieku novada domes
ēkā Stadiona ielā 10. Jāatgādina, ka
grāmatu var pasūtīt arī, zvanot uzziņu dienestam pa tālruni 1180, taču
šajā gadījumā jārēķinās, ka pasūtītājam būs jāsedz pasta izdevumi – pati
telefongrāmata ir bez maksas.
 No 1. jūlija uz četrām nedēļām
slēgta nakts patversme. Šāda kārtība, kad vienu mēnesi vasarā nakts
patversme apmeklētājiem ir slēgta,
ieviesta, izvērtējot klientu skaita
samazinājumu līdz ar siltā laika iestāšanos. «Pieredze liecina, ka jūlijā
patversmes klientu skaits sarūk. Arī
tie cilvēki, kuri patversmes pakalpojumus ziemas mēnešos izmantoja
regulāri, vasarā šeit vēršas krietni
retāk,» norāda Sociālo lietu pārvaldes
sociālā darbiniece Lāsma Vecvagare.
Uzņemt klientus – personas bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā
nonākušas personas – patversme
atsāks 29. jūlijā, nodrošinot viņiem
naktsmītni, vakariņas, brokastis un
personiskās higiēnas iespējas.

Sagatavoja Sintija Čepanone

Policija Pateicības rakstu
par somiņas
zagļa aizturēšanu pasniedza
jelgavniekam
Normundam
Lellim.

PKS «Straupe» meklē čaklas un apzinīgas
pārdevējas(-us) darbam firmas veikalā
Jelgavā.

Foto: Ivars Veiliņš

Zemgales reģiona pārvaldes vadītājs Haralds Laidiņš, pieļaujot,
ka uzbrucējs bija bez iztikas
līdzekļiem un meklēja sev vieglu «mērķi». Jelgavnieks, kurš
aizturēja uzbrucēju, atzīst, ka
bail nebija, turklāt viņš strādā
apsardzē, tāpēc ne mirkli nav
domājis. «Izskatījās gan viņš
tāds jocīgs, sākumā domāju,
ka narkomāns,» viņš raksturo
uzbrucēju.
H.Laidiņš izsaka pateicību ikvienam iedzīvotājam, kurš nepaliek vienaldzīgs un, ja neiesaistās
pats, tad informē par notiekošo

policiju. Viņš uzsver, ka tikai tā
var ātrāk atklāt noziegumus un
aizturēt vainīgos – 2012. gadā
Zemgalē «uz karstām pēdām»
atklāti 520 noziegumi. Šogad
statistika ir līdzīga.
Jāpiebilst, ka šis ir trešais
gadījums pēdējo septiņu mēnešu
laikā, kad iedzīvotāju modrība
un drosme palīdzējusi policijas
darbā. 12. decembrī Raivo Trons
līdzīgā situācijā arī palīdzēja
notvert somiņas laupītāju, savukārt 3. martā Jeļenas Augules rīcība policijai ļāva aizturēt
mašīnu apzadzējus.

Priekšroka pretendentēm(-iem) ar pieredzi
piena produktu tirdzniecībā, īpaši ar svara
preci. Tirdzniecības vietu plānots atvērt
augusta sākumā.
Pieteikumus sūtīt uz e-pasta adresi:
jana@straupespiens.lv vai zvanīt pa
tālruni 26678536 darba dienās līdz
plkst.18.

Izsakām pateicību
SIA «Agro Vita» valdes loceklim
Jāzepam Kivleniekam un SIA «Dārzs»
darbiniekiem par atbalstu, gatavojoties
Dziesmu svētkiem.
Jelgavas 4. vidusskolas
meiteņu koris «Spīgo»
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Vagonrūpnīca – otrais vērienīgākais
pēdējo gadu investīciju projekts Jelgavā

Jauno vagonu rūpnīcu projektējuši Latvijas biroji SIA «RUP» un
«DB projekts», bet tās un dzelzceļa pievedceļu būvniecībai
plānots izsludināt starptautisku
konkursu.
 Ilze Knusle-Jankevica

tāpēc, ka Krievijas koncerns par Latvijas
ražotnes atrašanās vietu izraudzījās tieši
Krievijas korporācijas uzņēmuJelgavu, bet arī tāpēc, ka tas Jelgavā gadā
ma «UVZ Baltija» vagonbūves
plāno salikt ap 2500 vagonu, sasniedzot 80
rūpnīca ar plānotajām invesmiljonu latu apgrozījumu. «UVZ Baltija»
tīcijām 20 miljoni eiro ir viens
valdes priekšsēdētājs Andrejs Sačiks uzno lielākajiem pēdējo gadu
sver: «Pamatā tam, ka ienākam Latvijā, ir
investīciju projektiem Jelgavā.
trīs lietas: Krievijas finansējums, Eiropas
Drīzumā uzņēmums saņems vistabilitāte un Latvijas iespējas.» Vieta izsus nepieciešamos dokumentus
raudzīta, veicot rūpīgu infrastruktūras un
un jau 15. jūlijā sāks celtniecības
nekustamo īpašumu tirgus cenu analīzi un
darbus. Uzņēmuma pārstāvji
ņemot vērā ģeogrāfisko dislokāciju, likumu
uzsver, ka būvdarbi nesagādās
sakārtotību, kapitāla drošību, darbaspēka
lielākas neērtības kā jebkura
pieejamību un izmaksas. Viņu papildina
cita objekta celtniecība, tostarp
lielā koncerna «Uralvagonzavod» ģenerāldivides jautājumos – uzņēmums ir
rektors Oļegs Sijenko: «Ja valstī ir attīstīta
ieguvis visus nepieciešamos serostu infrastruktūra, tad jābūt arī kravu
tifikātus būvdarbu uzsākšanai.
pārvadājumu infrastruktūrai. Mūsu ražotie vagonu sastāvi varēs efektīvi pārvadāt
Apmēram nākamā gada rudenī bijušās kravas uz Eiropu.»
Jelgavas cukurfabrikas teritorijā Aviācijas ielā 2a sliesies vagonbūves rūpnīca, Pašvaldība sevi labi pozicionēja
kurā sākotnēji būs ap 200 darbavietu. Šis
A.Sačiks uzsver, ka Jelgavas pozīcijas
projekts ir visnotaļ grandiozs – ne tikai stiprināja arī pašvaldības attieksme, iein-

Foto: Ivars Veiliņš

teresētība šajā projektā un pretimnākšana
– pašvaldība apņēmusies izbūvēt pievedceļu
rūpnīcas teritorijai. Jau ziņots, ka starp a/s
«UVZ Baltija», a/s «Jelgavas cukurfabrika»
un Jelgavas pilsētas domi tika parakstīts
trīspusējs nodomu līgums par lielgabarīta
kravas vagonu ražošanas uzņēmuma
būvniecību Jelgavā. Parakstot šo līgumu,
pašvaldība apņēmās izbūvēt Aviācijas
ielas turpinājumu apmēram 800 metru
garumā, kas nepieciešams, lai nodrošinātu
piekļuvi ražotnei. Zemi, kur izbūvēt ielas
turpinājumu, 1,7 hektāru platībā abas akciju sabiedrības pašvaldībai uzdāvināja. Kā
informē pašvaldība, šim ceļa posmam jau
ir izstrādāts tehniskais projekts, piesaistīts
ERAF līdzfinansējums un 11. jūlijā tiks
atvērts būvdarbu iepirkums.
«Jelgavā konsekventi esam saglabājuši
metālapstrādes un mašīnbūves tradīcijas,
tāpēc kravas vagonu ražošanas uzņēmuma
būvniecība ir pilsētai ļoti svarīgs projekts,»
uzskata pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. Viņaprāt, vagonbūves uzņē-

«Jelgavas Vēstneša» lasītāju jautājumi
a/s «UVZ Baltija» valdes priekšsēdētājam Andrejam Sačikam
Jautājums: Dzīvoju cukurfabrikas tuvumā un ļoti gribētu saņemt kādu informāciju par
iespējamo trokšņu un piesārņojuma līmeni plānotajā rūpnīcā. Kādas tehnoloģijas tiks
izmantotas ražošanas procesā, un kā plānots novērst piedūmojumu, kas, visticamāk,
radīsies, būvējot vilcienu vagonus.
Atbilde: Pirmkārt, jāuzsver, ka a/s «UVZ Baltija» vagonbūves rūpnīcā vagoni tiks komplektēti,
turklāt lielākā daļa procesu ir automatizēta, ko nodrošinās vienas no modernākajām tehnoloģijām koncernā. Līdz ar to mēs maksimāli samazināsim dažādu izmešu un trokšņu līmeni.
Otrkārt, jau tagad ir veikta uzņēmuma ietekmes uz vidi novērtēšana un a/s ir saņēmusi visus
nepieciešamos sertifikātus turpmākai būvniecībai. Attiecīgi jebkuru ražošanas ietekmi uz
vidi, ja tāda radīsies, mēs novērsīsim atbilstoši Latvijas un ES normatīvajiem aktiem.
Jautājums: Cik lielu teritorijas daļu aizņems rūpnīcas apbūve?
Atbilde: A/s «UVZ Baltija» no a/s «Jelgavas cukurfabrika» iegādājās 13,6 ha zemes, kas arī
tiks izmantoti rūpnīcas un tai nepieciešamās infrastruktūras (transporta ceļu un dzelzceļa
pievedceļu) būvniecībai. Daļu no šīs teritorijas «UVZ Baltija» un «Jelgavas cukurfabrika» uzdāvināja Jelgavas pilsētas pašvaldībai, lai uzlabotu un attīstītu rūpnīcai piegulošo teritoriju.
Jautājums: Vai tiek plānots, ka rūpnīca iesaistīsies apkārtējās teritorijas labiekārtošanā (apzaļumošanā, apkārtnes sakopšanā, infrastruktūras uzlabošanā)? Uzņēmums būs sociāli atbildīgs un iesaistīsies jelgavnieku ikdienas uzlabošanā vai tomēr rūpēsies tikai par sevi
un savu teritoriju?
Atbilde: A/s «UVZ Baltija», pārņemot sava mātes uzņēmuma koncerna «Uralvagonzavod» praksi, ilgtermiņā ir iecerējusi ne tikai sakārtot
un uzlabot rūpnīcai piegulošo infrastruktūru, bet arī īstenot sociālās atbildības programmas gan darbiniekiem, gan Jelgavas iedzīvotājiem. Viens no pirmajiem soļiem šajā virzienā būs sadarbībā ar pilsētas pašvaldību iesaistīties iedzīvotāju nodarbinātības programmā,
nodrošinot nepieciešamās apmācības un pārkvalifikāciju potenciālajiem rūpnīcas darbiniekiem. Ilgtermiņā noteikti varēs runāt vēl par
citām korporatīvās sociālās atbildības programmām.
Jautājums: Vai rūpnīcas būvniecības procesā un arī vēlāk netiks (uz laiku vai pastāvīgi) traucēta iedzīvotāju sadzīve (satiksmes apgrūtinājumi, ūdens padeve), kā arī Cukurfabrikas stacijas pasažieru ērtības? Kā plānots saražotos vagonus transportēt?
Atbilde: Reizēm, pirms seko būtiski uzlabojumi, ir jāsamierinās ar nelielām neērtībām, kamēr norisinās process – līdzīgi kā brīžos, kad
pilsētā top jaunas ielas, krustojumi un tilti. Teritorija, kurā norisināsies būvniecība, atrodas pietiekami nomaļus, lai kopumā mēs neradītu
apgrūtinājumu iedzīvotājiem. Ja arī kāda ietekme varētu rasties, tad mūsu mērķis ir par to savlaicīgi informēt teritorijas iedzīvotājus.
Gan gatavās produkcijas, gan detaļu piegādēm plānots izmantot dzelzceļu, tādēļ arī tiks izbūvēti pievedceļi. Nav plānots, ka šāda veida
transports traucēs iedzīvotājus.

muma ienākšana Jelgavā mums ir svarīga
vismaz trīs iemeslu dēļ: pirmkārt, tās būs
jaunas darbavietas; otrkārt, tas sasaucas
ar pilsētā uzsākto izglītības reformu, kas
orientēta uz profesionālo izglītību, tostarp
metālapstrādes profesijām; treškārt, tas
pavērs dažādas iespējas gan Jelgavas, gan
Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem,
piemēram, sadarbības iespējas ar jauno
rūpnīcu.

Eiropas tirgū
galvenais – kvalitāte

Krievijas puse labi apzinās, ka, lai iekarotu Eiropas tirgu, produktam pirmām kārtām jābūt ļoti kvalitatīvam. «Mūsu mērķis
ir kļūt par Eiropas tirgus līderiem, un, lai
to sasniegtu, ir būtiski, ka vagonus ne tikai
ražosim, bet arī remontēsim un veiksim
tehnisko apkopi. Produkcijai jābūt kvalitatīvai, ilgi jākalpo un par pievilcīgu cenu,»
norāda A.Sačiks. Kā pirmos paredzēts apgūt
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas,
Moldovas un Vācijas tirgus, bet vēlāk – arī

Rietumeiropu. Šobrīd Krievijas mašīnbūves
koncernam «Uralvagonzavod» pieder 38,8
procentu Krievijas kravas vagonu ražošanas
tirgus daļa, bet NVS tirgū – 23 procenti.
Vagonu ražošanā tiks izmantotas visjaunākās un modernākās tehnoloģijas, kas ļaus
dažu stundu laikā pārslēgties no viena veida
produkta ražošanas uz cita veida produkciju. Uzņēmuma pārstāvji uzskata, ka tas arī
ir ļoti liels un nopietns solis uz priekšu, jo
ļaus ražot dažādus speciālpasūtījumus, ko
lielie konveijeri nevarēs izpildīt.

Darbu sāks 2015. gadā

Lai gan paredzēts, ka vagonu rūpnīca
būs gatava jau nākamā gada rudenī un tad
arī tiks komplektēti pirmie kravas vagoni,
ar pilnu jaudu rūpnīca sāks darboties
2015. gada sākumā. Provizoriskie apjomi
ir ap 2500 vagoniem gadā. Plānots ražot
dažāda tipa kravas vagonus, tajā skaitā
platformas, cisternvagonus, graudu hopervagonus un slēgtos vagonus garumā līdz
21 metram.

Fakti par a/s «UVZ Baltija»
• A/s «UVZ Baltija» ir Krievijas metālrūpniecības un mašīnbūves nozares pētniecības,
ražošanas un loģistikas giganta «Uralvagonzavod» struktūras «UVZ International
S.a.r.l.» meitas uzņēmums. Korporācijas uzņēmumi izvietoti piecos Krievijas federālajos apgabalos, kā arī NVS (Ukraina, Kazahstāna) un Eiropā (Francija, Luksemburga,
Latvija).
• A/s «UVZ Baltija» Latvijas Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 2012. gada 30. jūlijā. Tā
apmaksātais pamatkapitāls ir 5 miljoni latu. Pēc apmaksātā pamatkapitāla apjoma
«UVZ Baltija» 2012. gadā bija otrs lielākais reģistrētais uzņēmums Latvijā.
• Jaunās rūpnīcas teritorija būs 13,6 ha, ko uzņēmums par 1,35 miljoniem eiro iegādājās no a/s «Jelgavas cukurfabrika».
• Vagonu rūpnīcas pamatakmens Jelgavā iemūrēts 2013. gada 5. jūnijā. Vēstījums
tika ievietots speciāli šim nolūkam «Latvijas keramikā» pasūtītā un izgatavotā kapsulā.
Tajā vēl tika ievietoti pa vienam laikrakstu «Dienas Bizness» un «Jelgavas Vēstnesis»
numuram un eiro un lata monēta.

Pēdējo gadu (2010. – 2013.)
lielākie privāto un valsts investīciju projekti Jelgavā
«Fortum Jelgava» biokoģenerācijas stacija Ls 53,4 milj. (76 milj. eiro)
«UVZ Baltija» vagonbūves rūpnīca Ls 14 milj. (20 milj. eiro)
LLU mācību infrastruktūras uzlabošana Ls 12,69 milj. (18,1 milj. eiro)
«Latvijas piena» piena pārstrādes rūpnīca Ls 10,5 milj. (7,4 milj. eiro)
«Rīgas miesnieka» gaļas pārstrādes uzņēmuma modernizācija Ls 4 milj. (5,7 milj. eiro)
«Eko PET» PET pārslu pārstrādes rūpnīca Ls 3,7 milj. (2,6 milj. eiro)
«Evopipes» jauna plastmasas cauruļu ražošanas līnija Ls 1,5 milj. (2,13 mij. eiro)
«Jelgavas tipogrāfijas» ražošanas modernizēšana Ls 1,5 milj. (2,13 mij. eiro)
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» atkritumu šķirošanas stacija «Brakšķu» poligonā
Ls 1,2 milj. (1,7 milj. eiro)
«McDonalds» ātrās ēdināšanas uzņēmums Rīgas ielā Ls 0,98 milj. (1,4 milj. eiro)
«Hesburger» ātrās ēdināšanas uzņēmums Katoļu ielā Ls 0,7 milj. (1 milj. eiro)

Ceturtdiena, 2013. gada 4. jūlijs

Divi personīgie rekordi

Divi pauerliftinga kluba «Apolons» sportisti
Latvijas kausa 9. posmā un Daugavpils
atklātajā čempionātā svara stieņa spiešanā
guļus bez ekipējuma sasnieguši jaunus personīgos rekordus. Dainis Tkačovs uzspieda
195 kilogramus (startēja svara kategorijā
105 kilogrami), Igors Semjonovs – 225
kilogramus (startēja kategorijā +120 kilogrami). Kopumā «apoloni» šajās sacensībās
izcīnīja sešas zelta un divas bronzas medaļas un kopvērtējumā ieguva 2. vietu.

Izcīnīs U.Samsona balvu

9. jūlijā pulksten 16 ZOC notiks Jelgavas pilsētas atklātās meistarsacīkstes un BJSS bijušā trenera Ulda Samsona piemiņas balvas
izcīņas sacensības vieglatlētikā. Sacensībās
piedalīsies 1999. gadā dzimušie un vecāki
vieglatlēti. Dalībnieki pieteikties var līdz 5.
jūlijam. Programma sievietēm: 100 m, 400
m, 400 m barjerskrējiens, 800 m, 3000 m,
tāllēkšana, trīssoļlēkšana, augstlēkšana,
lodes grūšana, diska mešana, 4 x 100 m
stafete. Vīriešiem: 100 m, 400 m, 400 m
barjerskrējiens, 800 m, 3000 m, tāllēkšana,
trīssoļlēkšana, augstlēkšana, lodes grūšana,
diska mešana, 4 x 100 m stafete. Pieteikumi
jāiesniedz BJSS līdz 5. jūlija pulksten 17, pa
faksu 63082784, e-pastu: bjss@sports.
jelgava.lv vai tālruni 29821896 (galvenā
tiesnese Santa Lorence).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Piektdien – kausa spēle

Piektdien, 5. jūlijā, pulksten 19.30 ZOC stadionā FK «Jelgava» aizvadīs pirmo šā gada
Latvijas kausa spēli. Latvijas kausa izcīņas
1/16 finālā FK «Jelgava» pretī ielozēta 2.
līgas komanda «Rīnūži/Strong». «Lai arī
izloze spēli paredzēja Rīnūžu laukumā, komandas panāca vienošanos, ka maču aizvadīs ZOC stadionā Jelgavā,» informē FK
«Jelgava». Ieeja uz spēli būs bez maksas.
Ja FK «Jelgava» izdosies izcīnīt uzvaru, Latvijas kausa izcīņas 1/8 finālā būs jāspēlē ar
pāra FK «Auda»
– Valmieras FK/
BSS uzvarētāju,
šī spēle notiks
laikā no 19. līdz
21. jūlijam ZOC
stadionā.

U-23 čempionātā 8. vieta

Jelgavas kanoe airētāja
Elīna Ēdole atgriezusies no
Eiropas U-23
čempionāta
smaiļošanā un
kanoe airēšanā
Poznaņā. Elīnai
izdevās iekļūt
finālā, kur izcīnīta 8. vieta. Pati sportiste
gan ar savu sniegumu nav pārāk apmierināta. «Pēdējais Eiropas U-23 čempionāts
noslēgts ar 8. vietu, kaut gan gribējās
kaut ko nedaudz augstāku,» tā viņa. Elīna
startēja kanoe airēšanā vieniniekiem 200
metru distancē un savā priekšbraucienā
finišēja trešā, iekļūstot finālā.

sadaļā «Pasākumi»

Betonētājs, armētājs meklē darbu. Tālrunis
28861906.
Aukle (55), darba stāžs 8 gadi, vidējā medicīniskā izglītība, bez kaitīgiem ieradumiem,
pieskatīs jūsu bērnu. Tālrunis 28236557.
Meklēju darbu vecu, slimu, vientuļu cilvēku
aprūpē. Darba laiks – nenoteikts. Tālrunis
25965958.

Piedāvā darbu

Pagājušajā nedēļā Jelgavā pirmo reizi notika olimpieša Jāņa
Lūša kausa izcīņa šķēpmešanā,
un sacensībās startēja arī deviņi jaunie Jelgavas vieglatlēti.
Sporta servisa centra direktors
Juris Kaminskis ir pārliecināts,
ka šķēpmešana arī mūsu pilsētā palēnām «iešūpojas»,
un uzskata, ka turpmāk tehniskajiem vieglatlētikas veidiem Sporta skolā jāpievēršas
daudz nopietnāk.
«Šobrīd Jelgavā iespēju atsevišķi trenēties šķēpmešanā nav, tāpēc jau augustā
ar Sporta skolas direktoru pārrunāsim
iespējas vairāk attīstīt tieši tehniskos
sporta veidus,» tā J.Kaminskis, norādot,
ka vieglatlētikā par tehniskajiem veidiem
tiek uzskatītas mešanas un lēkšanas disciplīnas. Tiesa, līdz ar to ir jārisina ar kadriem
saistīti jautājumi, jo, pēc viņa teiktā, BJSS
vieglatlētikas treneri ir ar lielu darba stāžu. šanu: «Tagad, kad esam dabūjuši pie sevis
Tomēr cerības vieš Sporta skolas treneris J.Lūša kausu, arī jelgavniekiem vajadzētu
Andis Anškins, kurš pats nodarbojās ar aizstāvēt savu godu.» Andis atzīst, ka arī
šķēpmešanu un bija tā saucamais astoņ- pašam bijusi doma piedalīties sacensībās.
desmitmetrinieks (raidīja šķēpu tālāk nekā Viņš lēš, ka joprojām pat bez īpašiem
80 metri).
treniņiem spētu šķēpu raidīt aiz 70 metru
Šobrīd pie A.Anškina trenējas 12 au- robežas, un atzīst: lai gan tas profesionālajā
dzēkņi, bet viņš uzsver, ka vēl izsijāsies, sportā šodien nav vairs īsti konkurētspējīgs
ar ko katrs nopietnāk nodarbosies, un rezultāts, tas būtu labs veids, kā jelgavniebūs labi, ja vismaz
kiem reklamēt un
pieci seši pievērsīprezentēt šo sporta
Šķēpmešana ir medaļām visbagātākā
sies šķēpmešanai.
veidu. «Bērniem
sporta disciplīna valstī – olimpiskās
«Skriet – ātrāk vai
un jauniešiem ir
medaļas vien ir astoņas, no kurām
lēnāk – var visi,
ļoti svarīgi redzēt,
bet mešanas kustīka arī treneris pats
četras zelta. «Šī ir visu laiku
ba ir tik specifiska,
vēl kaut ko var,»
titulētākā disciplīna. Kā ir saskaitījuši
ka daudziem cilvēviņš atzīst.
statistiķi, trešdaļu Latvijas vieglatlētu
kiem tā vienkārši
Arī Sporta skonav attīstīta. Tālas trenere Aļona
starptautiska mēroga sacensībās
pēc atrast šķēpmeFomenko varētu
gūto medaļu nopelnījuši tieši
šanas talantus ir
trenēt šķēpmešašķēpmetēji,» norāda olimpietis Jānis
ārkārtīgi grūti,» tā
nu, jo pati ar to
Lūsis.
treneris, piebilstot,
nodarbojās kā
ka vēl šķēpmešanā
daudzcīņniece.
ļoti svarīga ir lokanība, ātrums un eksplo- Viņa norāda, ka šķēpmešanas sākums ir
zivitāte. Treneris ir gatavs trenēt šķēpme- jau bumbiņas mešana, kas iekļauta skolu

Jelgavā dzimušais olimpietis Jānis Lūsis, spītējot
gadiem, ir klāt
katrās viņa vārdā
nosauktā kausa
izcīņas sacensībās un uzvarētājiem personīgi
pasniedz balvas.
Uz pjedestāla
– elites grupas
dāmas Līna Mūze
(no kreisās),
Sinta Ozoliņa-Kovala un Madara
Palameika.
programmās četrcīņā: «Ja tev ir spēks un
ātrums, bumbiņu vari aizmest. Šķēpmešanā ir vajadzīga tehnika, bet, ja ir interese
un vēlēšanās, to var apgūt.»
Jelgava ir izteikusi vēlmi, lai arī nākamgad J.Lūša kausa izcīņa notiktu
Jelgavā. Leģendārais sportists par to tikai
priecātos: «Man nebūtu nekas pretī. Lai
gan sākotnēji mūsu doma bija iekustināt
Latvijas pilsētas un sacensības rīkojām
katru reizi citā pilsētā, Jelgava ir laba
vieta, jo atrodas Latvijas centrā un uz to
vienādi ērti ir atbraukt no visām valsts
malām. Turklāt šī ir mana dzimtā pilsēta.»
Olimpietis spriež, ka Jelgavā būtu iespējas
iedzīvināt šķēpmešanas tradīcijas, jo ir
gan ieinteresētība, gan gatavība strādāt.
Jāpiebilst, ka Jelgavas Valsts ģimnāzijā par
sporta skolotāju strādā arī Sporta meistare
šķēpmešanā Laila Nagle.
J.Lūša kausa izcīņā startēja gan iesācēji
un jaunieši, gan elites klases sportisti.
Olimpietis norāda, ka ik gadu jauno
sportistu skaits sacensībās pieaug – virs
200 – un tas norāda, ka sporta veids kļūst
arvien populārāks.

Foto: Ivars
Veiliņš

Jelgavnieku rezultāti J.Lūša kausa izcīņā
Sportists

Grupa

Rezultāts

Viesturs Priede
Dāvids Pleiers
Valdis Miķelsons
Mihails Plotiņš
Anna Ševčenko
Hugo Akonts
Miks Krūmiņš
Demija
Verbicka

47,49 m
1994. –
1995. dz.g. 34,10 m
47,90 m
1998. –
30,81 m
1999. dz.g.
25,19 m
33,35 m
2000. –
29,50 m
2001. dz.g.
14,26 m

Annika Upīte

2002. dz.g.
12,19 m
un jaun.

Vieta

(dalībnieku skaits)

6. (12)
11. (12)
4. (27)
20. (27)
14. (19)
5. (25)
7. (25)
21. (22)
10. (12)

J.Lūša kausa izcīņa elites grupā
Vieta
1.
2.
3.

sacensību dienā līdz pulksten 10.15
(dalības maksa – 6 lati). Piesakoties līdz
šodienas, 4. jūlija, pulksten 24 pa e-pastu
pludmaleriga@gmail.com, dalības maksa
būs 5 lati. Pieteikumā ir jānorāda komandas nosaukums, abu spēlētāju vārdi
un uzvārdi, dzimšanas dati, dzīvesvietas
adrese, kontaktinformācija (tālruņa
numurs un e-pasta adrese). Čempionātā
nedrīkst piedalīties spēlētāji, kuri uz 24.
maiju atrodas LPVL reitinga 25 labāko
spēlētāju skaitā. Maksimālais komandu
skaits ir 24.
Komandas spēlēs kopā, nedalot grupās
pēc vecuma vai dzimuma. Ja būs pieteiku-

šās vairāk nekā 24 komandas, priekšroka
tiks dota komandām, kurās abi spēlētāji
ir jelgavnieki, tad tām komandām, kurās
ir vismaz viens jelgavnieks. Pārējās tiks
izraudzītas pieteikšanās secībā.
Strītbola čempionāts sāksies pulksten
12, un pieteikties tam varēs no pulksten
11. Pieteikumus var iesniegt arī iepriekš,
sūtot uz e-pastu: ikutkovskis@gmail.com
vai zvanot pa tālruni 26804270. Dalība
sacensībās būs bez maksas.
Dalībnieki tiks sadalīti vairākās vecuma grupās: 12 gadus veci un jaunāki
zēni un meitenes; 13 līdz 15 gadus veci
jaunieši un jaunietes; 16 līdz 35 gadus

SIA «Anru motors» – draudzīgākais autoserviss Jelgavā – sakarā ar jaudas paplašināšanu aicina darbā autoatlēdzniekus
– tikai ar pieredzi. Tālrunis 29553492.

Pārdod
Kvalitatīvu, skaldītu malku. Garums pēc
pasūtījuma. Pieejams alksnis, bērzs, osis,
ozols. Piegāde 2 dienu laikā. Cenas sākot
no 16 Ls/m3. T.29800103
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Īpašnieks pārdod 1-istabas dzīvokļus ar
pilnu apdari jaunajā projektā Tērvetes ielā
88. Tālr.29218044
Divstāvu māju vai pusmāju, vai maina pret
mazāku. T.63023280.
Lēti, mazlietotas mēbeles, pirmskara «Bellacord» skaņuplates (šlāgeri). T.63023280.

Izīrē
Izīrēju 1-istabas dzīvokli Jūrmalā, Bulduros
jūlijā, augustā. Tel.29720833

Sievietes

Vīrieši

Sinta Ozoliņa-Kovala
(60,07 m)
Līna Mūze
(59,24 m)
Madara Palameika
(56,04 m)

Rolands Štrobinders
(79,40 m)
Ainārs Kovals
(77,68 m)
Vadims Vasiļevskis
(77,50 m)

Sestdien ZOC – strītbols un pludmales volejbols

Pludmales volejbola čempionāts sāksies pulksten 11, komandu pārstāvju
sanāksme un grupu izloze notiks pulksten 10.30. Dalībnieki varēs pieteikties

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv

Sieviete (39), beigusi konditoru kursus,
meklē apkopējas, trauku mazgātājas darbu
Jelgavā. Tālrunis 26003745.

 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdienā, 6. jūlijā, Zemgales
Olimpiskajā centrā (ZOC) notiks Jelgavas strītbola čempionāta otrais posms un Jelgavas
atklātais čempionāts pludmales volejbolā. Dalībnieki
sacensībām varēs pieteikties
arī to norises dienā ZOC.

Sporta pasākumi
 6. jūlijā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāta biljardā 7. kārta (6. vidusskolā).
 6. jūlijā pulksten 12 – regate «Kapteiņu kauss» (Jahtkluba bāzē Pils salā).
 7. jūlijā – Jelgavas pilsētas čempionāts futbolā (ZOC).
 9. – 11. jūlijā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts tenisā (ZOC).
 10. jūlijā pulksten 12 – Latvijas
čempionāts futbolā U-13 grupā: JFK
«Jelgava» – Jūrmalas SC (ZOC).
 12. – 14. jūlijā – bērnu futbola turnīrs
«City Cup» (ZOC).

Meklē darbu

Šķēpmetējs Jānis Lūsis
atgriežas dzimtajā pilsētā

 Ilze Knusle-Jankevica
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veci vīrieši; 35 un vecāki kungi; MIX
grupa (divi vīrieši + viena sieviete). Jāatgādina, ka 16 līdz 35 gadu vecuma grupā
komandas trīs posmu kopvērtējumā
cīnās par galveno balvu – ceļojumu četrām personām ar prāmi uz Stokholmu.
Pirmajā posmā uzvaru svinēja komanda
«Bārs Dekoltē» (Kalvis Krūmiņš, Edgars Krūmiņš, Klāvs Eglītis un Mārtiņš
Ivanovs), bet arī citiem vēl ir cerības, jo
punkti tiek ieskaitīti astoņām labākajām
posma komandām.
Sacensības organizē Jelgavas Sporta
servisa centrs sadarbībā ar BK «Jelgava»
un volejbola klubu «Biolars/Jegava».

Dzīvokli. T.22336906.

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434
Pērku visu marku auto, samaksa uzreiz.
T.20061444

Dažādi
Sadzīves tehnikas remonts mājās.
T.29587816
Kvalitatīvs dzīvokļu remonts no 0 – atslēgai
+ elektroinstalācija, santehnika. Konsultēju! T.28861525, Jānis
Zīlniece. T.29742875, 26180906.
Pļauju zāli. T.26395804.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
FADEJS LEONOVS (1944. g.)
ŅINA ZDIRSKA (1938. g.)
SKAIDRĪTE PĀNE (1945. g.)
MIERVALDIS RĪDERS (1952. g.)
JEKATERINA PAVLOVA (dz. 1927. g.)
OSVALDS KORŅILOVS (dz. 1930. g.)
GABRIELA HOFMANE (dz. 2010. g.)
VASILIJS KOLONOVS (dz. 1942. g.)
AIVARS RADŽELIS (dz. 1941. g.)
LUBOVA KUĻIKOVA (dz. 1937. g.)
ALEKSANDRS BASALAJS (dz. 1953. g.).
Izvadīšana 04.07. plkst.12 no Zanderu
kapsētas.
DMITRIJS SVINCOVS (dz. 1929. g.).
Izvadīšana 06.07. plkst.13 no Bērzu
kapsētas.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

8. jūlijs, pirmdiena
LTV1
6.05 «Province».*
6.35 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.40 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1644.sērija.
9.25 LTV Dziesmu svētku studija.*
10.00 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju svētki.*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 15.sērija.
13.20 «Projekcijas. Gleznotājs Jānis Džons Annuss». Dok. f.
14.20 «Eiro.CV» (ar subt.).*
14.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Province». Ilža no Ilžas krastiem.*
15.20 «Ielas garumā». Ķengaraga promenāde.*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Dabas grāmata».*
16.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 31. un 32.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1644.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulk.).
18.30  «Smalkais stils». Situāciju komēdija. 28. un 29.sērija.
19.30 «Sirmais. Kulta ēdieni». Misija Kruasāns Francijā.*
20.30 «Panorāma».
21.15  «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 1.sērija.
22.10 «Gāzes vēsture Latvijā». Dokumentāla filma.
22.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Impresionisti». Biogrāfiska filma. 2006.g. 1.sērija.
0.30 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*
1.05  «Smalkais stils». Komēdija. 28. un 29.sērija.
2.10 «Tu neesi viena». Seriāls. 1.sērija.
2.35 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2013. 1.pusfināls.*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 1.sērija.*
6.35 «Avārijas brigāde. Banka».
6.45 «Sveika, Robij!» 26.sērija.
7.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Attīstības kods». «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.
9.45 «Stāvie krasti» (ar subt.). 12.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 14.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 6.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Korejā. 2011.g.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 15.sērija.
16.45  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 7.sērija.
17.35  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 1.sērija.
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ghetto Games 2013».
19.45  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 1.sērija.
20.20  «Ārpus kartes». Dok. filma. 2.sērija.
21.20 «Uz meža takas».*
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55  «Patriarhs». Daudzsēriju filma. 2005.g. 2.sērija.
0.35 «Divi mīļotie». Romantiska komēdija. 2011.g.
2.10 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Korejā. 2011.g.*

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 12». 5.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.20 «Bernards». Animācijas filma.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 K.Forda. «Laimes vēstneši». Melodrāma. 2010.g.
11.55 «Precamies!?!»*
12.55 «Ģimenes ligzda».*
13.25 «No 57. paralēles».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Dežūreņģelis». Krievijas seriāls. 2010.g. 1.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 83.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 103.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.50 Dziesmu un deju svētki 2013. 10.diena.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 44.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.05 «Kad bremzes netur». Detektīvfilma. 1984.g.
22.45 «Trauma». ASV seriāls. 16.sērija.
23.45 Dziesmu un deju svētki 2013. 10.diena.
23.50 «Pasaules neparastākās būtnes 3». 3.sērija.
1.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 44.sērija.
1.55 «Labvakar, Latvija!»
2.20 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 40.sērija.
5.45 «Detektīvs Spensers 5». 7.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 58. un 59.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 25.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 13.sērija.
7.50 «Simpsoni». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
8.50 «Kastanis – Centrālparka varonis». Ģim. f.
10.45 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
11.10 «Māmiņu klubs».*
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 3». ASV seriāls. 58. un 59.sērija.
13.05 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 26.sērija.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Seriāls. 482. un 483.sērija.

15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 5.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 6.sērija.
16.50 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 31.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 5.sērija.
21.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 9.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 261.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 3». ASV seriāls. 13.sērija.
0.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 6.sērija.
1.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 40.sērija.
2.05 «Detektīvs Spensers 5». Seriāls. 7.sērija.

9. jūlijs, otrdiena
LTV1
6.05 «Province».*
6.35 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.40 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1645.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». Seriāls. 1.sērija.
10.00 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju svētki.*
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.00 ««Nebridis nezināsi, cik dziļš,» Emilis Melngailis».*
14.00 «Aculiecinieks». Dzīve ar eiro. Igaunija. 1. un 2.daļa.*
14.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Province». Jurija saime un psihoterapeits.*
15.20 «Ielas garumā». Zolitūde.*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Izlaidums Brīnumskapī».*
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1645.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Smalkais stils». Situāciju komēdija. 30. un 31.sērija.
19.30 «Sirmais. Kulta ēdieni». Misija Hamburgers Amerikā.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Aculiecinieks».
21.30 «100.panta speciālizlaidums». Eiro Latvijā.
22.30 «Eiro.CV» (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Projekcijas. Gleznotājs Jānis Džons Annuss». Dok. f.*
0.15 «Bez mīlestības nedzīvojiet... » Dzied J.Sproģis.*
0.45 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*
1.20  «Smalkais stils». Situāciju komēdija. 30. un 31.sērija.
2.25 «Tu neesi viena». Seriāls. 2.sērija.
2.50 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2013. 2.pusfināls.*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 2.sērija.*
6.35 «Avārijas brigāde. Bārda». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 27.sērija.
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Biznesa klase». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Stāvie krasti» (ar subt.). 13.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 15.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 7.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Korejā. 2011.g.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 16.sērija.
16.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 8.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 2.sērija.
20.00 «Saules garša». Dok. seriāls. 2.sērija.
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00  Tīģera pēdējā iespēja». Dok. filma. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.
22.55  «Ārpus kartes». Dok. filma. 2.sērija.
23.55  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 2.sērija.
0.25 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Korejā. 2011.g.*
2.15 Latvijas Radio 2 dzimšanas dienas lielkoncerts.*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī». Seriāls. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dauntonas abatija 2». Seriāls. 2. un 3.sērija.
12.15 «Galileo».
13.00 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 96.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 84.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 104.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 45.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.05 «Mīlestības namiņš». Romantiska komēdija. 2010.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 23.sērija.
0.10 «Trauma». ASV seriāls. 17.sērija.
1.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 45.sērija.
1.50 «Luī». Seriāls. 2.sērija.
2.20 «Labvakar, Latvija!»
2.55 «Šodien novados».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 41.sērija.
5.45 «Detektīvs Spensers 5». 8.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 60. un 61.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 26.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 14.sērija.

tv programma
7.50 «Simpsoni». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
8.50 «Pandas pēdās». Ģim. drāma.
10.45 «Kobra 17». Anim. ser. 9.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 3». ASV seriāls. 60. un 61.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Seriāls. 484. un 485.sērija.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 6.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 7.sērija.
16.50 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 32.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 6.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». Seriāls. 2012.g. 1.sērija.
22.10 «Paralēlās dzīves». ASV seriāls. 6.sērija.
23.15 «Sazvērestība». ASV seriāls. 10.sērija.
0.05 «Čikāgas kodekss». ASV seriāls. 7.sērija.
1.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 7.sērija.
2.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 41.sērija.

10. jūlijs, trešdiena
LTV1
6.05 «Province».*
6.35 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.40 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1646.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». 2.sērija.
10.00  «Izsauciet vecmāti! 2». 1.sērija.
10.55 «Impresionisti». Biogr. filma. 1.sērija.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Vispārējo latviešu dziesmu svētku un Deju svētku
retrospekcija».*
14.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Province».*
15.20 «Ielas garumā». Bauska. Uzvaras iela.*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Kas te? Es te!»*
16.35 «Lemuru iela». Dokumentāls seriāls. 17.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1646.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Smalkais stils». Situāciju komēdija. 32. un 33.sērija.
19.30 «Sirmais. Kulta ēdieni». Misija Gaspačo Spānijā.*
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Vajadzīga soliste». Muzikāla filma. 1984.g.
22.40 «Nākotnes parks».
22.55 «Zebra».
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Bīstamā robeža 2». Spraiga sižeta seriāls. 5. un 6.sērija.
0.55  «Smalkais stils». Komēdija. 32. un 33.sērija.
2.00 «Tu neesi viena». Seriāls. 3.sērija.
2.30 «100.panta speciālizlaidums». Eiro Latvijā.*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 3.sērija.*
6.35 «Avārijas brigāde. Bumba».
6.45 «Sveika, Robij!» 28.sērija.
7.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Stāvie krasti» (ar subt.). 14.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 16.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 8.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Korejā. 2011.g.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 17.sērija.
16.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 9.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 3.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēriju filma. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Noķert kadrā». Dok. daudzsēriju filma. 6.sērija.
22.40 «Zuši». Dokumentāla filma.
22.55 «Spots».*
23.25 «SOKO Vismāra». Seriāls. 87.sērija.
0.15  Tīģera pēdējā iespēja». Dokumentāla filma. 2.sērija.
1.15  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 3.sērija.
1.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Korejā. 2011.g.*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī». Seriāls. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mīlestības namiņš». Romantiska komēdija. 2010.g.
11.55 «Intrigante 5». ASV seriāls. 23.sērija.
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 97.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 85.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 105.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 46.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.05 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 4.sērija.
22.05 «Tiešais kontakts». Spraiga sižeta filma. 2009.g.
0.05 «Trauma». ASV seriāls. 18.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 4. jūlijs
1.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 46.sērija.
1.50 «Luī». Seriāls. 3.sērija.
2.10 «Labvakar, Latvija!»
2.50 «Šodien novados».

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 42.sērija.
5.45 «Detektīvs Spensers 5». 9.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 62. un 63.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 1.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 15.sērija.
7.50 «Simpsoni». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
8.50 «Ķīlnieks namiņā». Piedzīv. f.
10.40 «Skaistule un briesmonis». 1.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 3». ASV seriāls. 62. un 63.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Seriāls. 486. un 487.sērija.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 7.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 8.sērija.
16.50 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 33.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 7.sērija.
21.00 «Radu būšana 6» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos». ASV seriāls. 8.sērija.
23.15 «Terra Nova». ASV seriāls. 6.sērija.
0.10 «Čikāgas kodekss». ASV seriāls. 8.sērija.
1.10 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 8.sērija.
2.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 42.sērija.

11. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
6.05 «Province».*
6.35 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.40 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1647.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Savējie». Seriāls. 1.sērija.
10.55  «Bezgalīgais stāsts». Pasaku f.
12.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.50 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
13.20 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Zebra».*
14.40 «Province».*
15.10 «Ielas garumā». Bauska. Kalna iela.*
15.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25  «Luijs». Anim. ser. 84.sērija.
16.32  «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 11.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1647.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulk.).
18.30  «Smalkais stils». Situāciju komēdija. 34. un 35.sērija.
19.30 «1000 jūdzes Mjanmā».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Agata Kristi. Mazie noziegumi». «Neesmu vainīga».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 17. un 18.sērija.
0.45  «Smalkais stils». Komēdija. 34. un 35.sērija.
1.50 «Tu neesi viena». Seriāls. 4.sērija.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 4.sērija.*
6.35 «Avārijas brigāde. Caurums».
6.45 «Sveika, Robij!» 29.sērija.
7.35 «Ražots Eiropā». «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.
9.45 «Stāvie krasti» (ar subt.). 15.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 17.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 9.sērija.
12.30 «Noķert kadrā». Dok. f. 6.sērija.
13.00 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Korejā. 2011.g.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 18.sērija.
16.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 10.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Stāvie krasti» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dok. f. 4.sērija.
20.00 «Piedzīvojums dabā».*
20.30 «Lidojuma plāns».
21.00  «Tour de France – leģenda». Dok. f. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Motociklisti».*
23.25 «Ghetto games 2013».*
23.40 «Izdzīvotāji 4». Dok. f. 1.sērija.
0.35 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Korejā. 2011.g.*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis» (ar subt.). 3.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī». Seriāls. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Herietes sapnis». Vācijas melodrāma. 2011.g.
11.55 «Precamies!?!»*
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 98.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 86.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 106.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.

19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 47.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Galileo 2». Mīti un patiesība par precēšanos.
21.10 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
21.40 «Mentālists 4». ASV seriāls. 10.sērija.
22.40 «Supernatural 5». ASV seriāls. 15.sērija.
23.40 «Ābola sēkla: biorobotu sacelšanās». Anim. f. 2007.g.
1.45 «Luī». Seriāls. 4.sērija.
2.05 «Labvakar, Latvija!»

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 43.sērija.
5.45 «Detektīvs Spensers 5». 10.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 64. un 65.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 2.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 16.sērija.
7.50 «Simpsoni». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
8.50 «Ģēniji.com». Ģim. komēdija.
10.40 «Radu būšana 6» (ar subt.). 10.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 3». ASV seriāls. 64. un 65.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Seriāls. 488. un 489.sērija.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 8.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 9.sērija.
16.50 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 34.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 8.sērija.
21.00 «Galvenais aizdomās turamais». ASV seriāls. 3.sērija.
22.00 «Cietais rieksts 2». ASV spraiga sižeta filma. 1990.g.
0.35 «Pārkāpt robežu 4». ASV seriāls. 3.sērija.
1.35 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 9.sērija.
2.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 43.sērija.

12. jūlijs, piektdiena
LTV1
6.05 «Province».*
6.35 «Mans Dziesmu svētku stāsts».*
6.40 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Gaišā piemiņā». 11. un 12.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». Seriāls. 4.sērija.
10.00 «Savējie». Seriāls. 2. un 3.sērija.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.20  «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 33. un 34.sērija.
13.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.15 «Mazie noziegumi». «Neesmu vainīga». Detektīvfilma.
15.05 «Province».*
15.35 «Ielas garumā». Bauska. Rīgas iela. 1.daļa.*
16.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Anim. seriāls. 85.sērija.
16.27  «Dinozauru vilciens». Anim. seriāls. 12.sērija.
17.00  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 11. un 12.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
19.35 «60.gadu leģendārās pludmales». Dok. f. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15  «Midsomeras slepkavības 13». Detekt. 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 19. un 20.sērija.
0.45 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 5.sērija.*
6.35 «Avārijas brigāde. Gulbis». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 30.sērija.
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Stāvie krasti» (ar subt.). 16.(noslēguma) sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 18.sērija.
11.30  «Dienvidjūras stāsti». 10.sērija.
12.20 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.05 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes orientēšanās
sportā. Vidējās distances fināls vīriešiem.
15.10 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 19.sērija.
16.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 11.sērija.
17.35  «Zaļā paradīze». Dok .f. 4.sērija.
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dok. f. 5.sērija.
20.00 «Lielais cirks 11». 3.daļa.
21.00 «Šērvudas Robins». Seriāls. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.
22.55  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēr. f. 9.sērija.
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 48.sērija.
0.35  «Tour de France – leģenda». Dok. f. 2.sērija.
1.30 Pasaules meistarsacīkstes orientēšanās sportā.
Vidējās distances fināls vīriešiem.*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis» (ar subt.). 4.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī». Seriāls. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Ne akmens uz akmens». Rom. kom. 2011.g.
12.00 «Precamies!?!». 19.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 99.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.

TV programma

Ceturtdiena, 2013. gada 4. jūlijs
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 87.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 107.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 48.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.05 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora raidījums.
23.05 «Sportloto ’82» (ar subt.). Komēdija. 1982.g.
0.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 48.sērija.
1.45 «Luī». Seriāls. 5.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 44.sērija.
5.45 «Detektīvs Spensers 5». 11.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». Anim. ser. 66. un 67.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 3.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 17.sērija.
7.50 «Simpsoni». Anim. ser. 13.sērija.
8.20 «Simpsoni 2». Anim. ser. 14.sērija.
8.50 «Kiberterors». Drāma.
10.40 «Galvenais aizdomās turamais». 3.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 3». ASV seriāls. 66. un 67.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 490. – 492.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 10.sērija.
16.50 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 35.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Izklaides brauciens». Piedzīvojumu filma. 2006.g.
22.25 «Amerikāņu pīrāgs 2». ASV komēdija. 2001.g.
0.30 «Kiberterors». ASV drāma. 2011.g.

13. jūlijs, sestdiena
LTV1
6.05 «Ielas garumā».*
6.40 «Lemuru iela». Dok. ser. 17.sērija.
7.05 «Sveika, Robij!» 11.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». 11.sērija.
8.25  «Luijs». 90.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». 33.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30  «Negantais Henrijs». 33. un 34.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.00  «Bezgalīgais stāsts». Pasaku filma.
12.40 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju svētki.*
15.25 «LTV portretu izlase». Horeogrāfs Uldis Žagata.*
15.55 «Gāzes vēsture Latvijā». Dokumentāla filma.
16.25 «Nākotnes parks» (ar subtitriem).*
16.40 «Laiks vīriem?»
17.10 «60.gadu leģendārās pludmales». Dok. f. 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Vikija Kristīna Barselona». Rom. drāma. 2008.g.
23.15 Nakts ziņas.
23.25 Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī. 2013.g.
1.10 «Tu neesi viena». Seriāls. 5.sērija.

LTV7
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase». Mikrofona dziesmas.*
7.35 «Skudrulauva». Anim. f.
7.50 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase». «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 «Norvēģijas dabā». Dok. ser. 12.(noslēguma) sērija.
11.30 «Lidojuma plāns».*

Baltijas Astroloģijas skola Jelgavā
piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar
iespējām apgūt astrologa profesiju, kā arī
saņemt zināšanas citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dok. f.
12.55 «SeMS vasarā».*
13.50 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes orientēšanās
sportā. Stafetes fināls vīriešiem.
15.55 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 11. un 12.sērija.
17.35 «Tētis». Francijas traģikomēdija. 2005.g.
19.00 «Spots».
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 6.sērija.
20.00 «Ghetto games 2013».*
20.15 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 6.sērija
20.45 «1000 jūdzes Indijā». 9. un 10.(noslēguma) sērija.*
21.45  «Izmisušie mājsaimnieki». Daudzsēr. f. 10.sērija.
22.35 «Atmaksa». Lielbritānijas traģikomēdija. 2006.g.
0.20 «Šērvudas Robins». Seriāls. 2.sērija.
1.20 «Krasta apsardze». Seriāls. 17. un 18.sērija.

LNT
5.00 «Dežūreņģelis» (ar subt.). 5.sērija.
5.50 «Noderīgie draugi». 6.sērija.
6.20 «Viņpus 2». 32.sērija.
7.10 «Galileo».
7.40 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs». Anim. ser.
22.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. ser.
8.55 «Māju sajūta».
9.55 «No 57. paralēles».
10.25 «Galileo 2».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 10.sērija.
12.10 «Herijas likums 2». 12.sērija.
13.05 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 5.sērija.
14.05 «Sportloto ’82» (ar subt.). Krievijas komēdija.
16.00 «Ko vēlas meitene». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Zem baltajām burām». Vācijas melodrāma. 2005.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Laternu stundā».
21.35 A.Kristi. «Erkils Puaro 5». Seriāls. 3. un 4.sērija.
0.05 «Treniņa diena». Krimināltrilleris. 2001.g.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 45.sērija.
5.45 «Detektīvs Spensers 5». 12.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». 68. un 69.sērija.
6.55 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 42.sērija.
7.10 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 32. – 34.sērija.
7.45 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 28.sērija.
8.15 «Bakugani 3». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
9.05 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 7.sērija.
9.20 «Misters Bīns». 7.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.40 «Televeikala skatlogs».
13.55 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.50 «Izklaides brauciens». Piedzīvojumu filma. 2006.g.
16.50 «Dvīņi». ASV komēdija. 1988.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Mana bērna māte». Romantiska komēdija. 2008.g.
21.40 «Laukā no ligzdas». omantiska komēdija. 2006.g.
23.40 «Piramīda» (ar subt.). Krimināldrāma. 2011.g.
1.50 «Dvīņi». ASV komēdija. 1988.g.

14. jūlijs, svētdiena
LTV1
6.05 «Vides fakti».*
6.35 «Pienene».
7.05 «Sveika, Robij!» 12.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». 12.sērija.
8.25  «Luijs». 91.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». 34.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30  «Negantais Henrijs». 35. un 36.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00  «Starp debesīm un zemi… Aizmirstās pasaules». 3.sēr.
12.00 Vasarsvētku dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 Vasaras nakts koncerts Šēnbrunnas pilī. 2013.g.
15.15 «Aculiecinieks».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*

16.30 «Karosta». Dokumentāla filma.
16.50 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 16.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».
18.50  «Linda iet dejot» (ar subt.). Rom. kom. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.15  «Skārleta». Vēsturiska melodrāma. 1994.g. 1.sērija.
22.55 Nakts ziņas.
23.05 «Modiljāni». Biogrāfiska drāma. 2004.g.

LTV7
6.05 «Radošā darbnīca Stremsē». 2.sērija.
6.45 «Ievainotā saule». Dok. filma.
7.40 «Makšķerēšanas noslēpumi». Zelta fonds.
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».*
8.50 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30  «Zaļā paradīze». 5.sērija.
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Spots».*
12.45 «Tētis». Francijas traģikomēdija. 2005.g.
14.15 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 11. un 12.sērija.
16.00 «1000 jūdzes Indijā». 9. un 10.(noslēguma) sērija.*
17.00  «Ārpus kartes». Dokumentāla filma. 3.sērija.*
18.00 «Lielais cirks 11». 3.daļa.
19.00 «Motociklisti».
19.30  «Patriarhs». Daudzsēriju filma. 2005.g. 3.sērija.
21.15  «Specvienība». Detektīvseriāls. 4.sērija.
22.10  «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 7.sērija.
23.00 «Imanta – Babīte». Zelta izlase.*
23.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 19. un 20.sērija.
1.00 «Atmaksa». Lielbritānijas traģikomēdija. 2006.g.

LNT
5.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 10.sērija.
6.10 «Viņpus 2». 22.sērija.
7.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 Animācijas filmu rīts.
8.55 «Ģimenes ligzda».
9.55 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 5». 3. un 4.sērija.
12.15 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 6.sērija.
13.15 «Dabas stihiju varā 2». 8.sērija.
13.55 «Sastrēgumstunda 2». Spraiga sižeta komēdija. 2001.g.
15.55 «Laternu stundā». Šlāgermūzikas raidījums.*
16.55 «Pasaules neparastākās būtnes 3». Dok. ser. 4.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 «Dauntonas abatija 2». Seriāls. 4. un 5.sērija.
22.40 «Atceries mani». ASV romantiska drāma. 2011.g.
1.00 «Sastrēgumstunda 2». Spraiga sižeta komēdija. 2001.g.
2.30 «Pasaules neparastākās būtnes 3». Dok. ser. 4.sēr.

Pavadi vasaru gudri!

Angļu valodas vasarnīca
tā ir lieliska iespēja

vecākiem iesaistīt savus bērnus radošos
un saturīgos kursos
un

bērniem pavadīt vasaru gudri un interesanti,
jo

mācoties var arī atpūsties!

Vasarnīcā jūs gaida angļu valodas vide,
kurā atraktīvā veidā tiks īstenoti interesanti projekti,
spēles, ekskursijas, nodarbības dabā un pilsētas objektos,
būs arī siltas pusdienas.

Grupas un nodarbības

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 46.sērija.
5.45 «Detektīvs Spensers 5». 13.sērija.
6.35 «Samsons un Neons». 70. un 71.sērija.
7.00 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 43.sērija.
7.20 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 35. – 37.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 29.sērija.
8.15 «Bakugani». Anim. ser. 5.sērija.
8.35 «Māmiņu klubs».
9.10 «Ievas pārvērtības 3».*
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
13.55 «Simpsoni». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.25 «Skudra Z». ASV animācijas filma. 1998.g.
16.00 «Laukā no ligzdas». Romantiska komēdija. 2006.g.
17.55 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 5.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 5.sērija.*
20.10 «Smita kungs un kundze». Spraiga sižeta kom. 2005.g.
22.30 «Slepkavu spēles». Trilleris. 2011.g.

SIA «Larus – L» Konditorejas cehs Jelgavā aicina darbā pārtikas tehnologu(-ģi)-ražošanas vadītāju.
Darba pienākumi:
 ražošanas procesu plānošana
un organizēšana;
 produkcijas kvalitātes
nodrošināšana;
 resursu izlietojuma kontrole;
 personāla vadība, apmācība;
 jaunu produktu izstrāde.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Prasības:
 darba pieredze konditorejas izstrādājumu ražošanā;
 izpratne par konditorejas produktu ražošanas procesa apriti;
 prasme plānot, organizēt un motivēt darbiniekus.
Piedāvājam:
 interesantu un atbildīgu darbu;
 motivējošu atalgojumu.

CV lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi:
andris.freimanis@latpartika.lv.

8. jūlijs - 19. jūlijs
Bērniem:
10 - 13 gadi

5. augusts - 16. augusts
katru darba dienu
no 10.00 - 13.45

Pusaudžiem:
14 - 16 gadi

Maksa: Ls 82.00 (50 mācību stundas)
Informācija un pieteikumi:
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgava,
Astra Vanaga, 29222737; 63082101
e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 12. jūlijā pulksten 19 – Ā.Alunāna
Jelgavas teātra izrāde K.Būza «Sievietes,
sievietes». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena
– Ls 3; studentiem un pensionāriem – Ls 2
(Uzvaras parkā).
 18. jūlijā no pulksten 10 līdz 18 – Jauno
grāmatu diena – iespēja iepazīties ar pēdējā
mēneša laikā saņemtajiem jaunumiem.
No pulksten 12 līdz 18 katrā pilnā stundā
– apmācības «Mana bibliotēka: e-katalogs,
grāmatu rezervēšana, pagarināšana internetā». Pulksten 17 – ekskursija «Iepazīsti
bibliotēku!» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 19. jūlijā pulksten 19 – muzikāli
optimistisks koncertuzvedums «Džimlai
rūdi rallalllā!». Režisore – Irina Tomsone.
Piedalās: Jānis Paukštello, Gunārs Placēns,
Jakovs Rafalsons, Velta Skurstene, Juris

Pučka, I.Tomsone. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4
(Uzvaras parkā).
 26. jūlijā pulksten 19 – leģendārā
grupa «Pērkons», Ieva Akuratere un Juris
Kulakovs jubilejas koncertā «Sapumpurots
zars». Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (Uzvaras
parkā).
 2. augustā pulksten 19 – lielkoncerts
«Zelta ekspedīcija». Piedalās šlāgergrupas
«Baltie lāči», «Apvedceļš» un pūtēju apvienība «Zelta taures». Biļešu cena – Ls 6; 5; 4
(Uzvaras parkā).
 9. augustā pulksten 19 – uzvedums
«Olgai Dreģei – 75». Režisors – Valdis Lūriņš.
Piedalās Mirdza Martinsone, Juris Strenga,
Baiba Indriksone, Leons Krivāns, Sarmīte
Rubule, Jānis Reinis un Gints Andžāns.
Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (Uzvaras parkā).
 15. augustā no pulksten 10 līdz 18
– Jauno grāmatu diena – iespēja iepazīties

notikumi
ar pēdējā mēneša laikā saņemtajiem jaunumiem. No pulksten 12 līdz 18 katrā pilnā
stundā – apmācības «Mana bibliotēka: e-katalogs, grāmatu rezervēšana, pagarināšana
internetā». Pulksten 17 – ekskursija «Iepazīsti bibliotēku!» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 16. augustā no pulksten 22 līdz 2 – vasaras nakts dejas ar grupu «Fortis». Biļešu
cena – Ls 2; studentiem un pensionāriem
– Ls 1 (Uzvaras parkā).
 23. augustā no pulksten 22 līdz 2
– vasaras nakts dejas ar grupu «Pilnmēness». Biļešu cena – Ls 2; studentiem un
pensionāriem – Ls 1 (Uzvaras parkā).
 24. augustā – Piena, maizes un medus
svētki (Raiņa parkā). Piena paku laivu regate
(uz Lielupes).
 24. augustā pulksten 17.30 – LLU
150 gadu jubilejas sadziedāšanās svētki
«Mēs joprojām mīlam Tevi...» kopā ar

Ceturtdiena, 2013. gada 4. jūlijs

Maestro Raimondu Paulu, studentiem,
darbiniekiem, absolventiem, koriem,
viesmāksliniekiem – Madaru Botmani, Juri
Jopi, Normundu Rutuli, Jāni Paukštello,
mūziķu grupu Raita Ašmaņa vadībā. Koncerta mākslinieciskais vadītājs un diriģents
– Arvīds Platpers, režisore – Anna Jansone.
Ieeja – Ls 1; skolēniem, studentiem un pensionāriem, uzrādot apliecību – bez maksas
(Jelgavas pils pagalmā).
 28. augustā pulksten 19 – Marijas
Naumovas jubilejas koncerts. Biļešu cena
– Ls 12; 10; 7; 5 (kultūras namā).

Izstādes
 No 4. jūlija līdz 15. septembrim – ādas
dizaina izstāde «Knuts Skujenieks. Poga».
Atklāšana – 4. jūlijā pulksten 16 (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

 Līdz 28. jūlijam – izstāde «Tukuma
mākslinieku grupai 30» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. jūlijam – jelgavnieka jūrnieka
Daiņa Matīsa 15 gadus veidotā uzpirksteņu
izstāde «Uzpirksteņi stāsta» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 1. līdz 31. jūlijam – Edmunda
Glūdiņa fotoizstāde «Latvijas ainavas»
(Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Līdz 26. augustam – Jelgavas Mākslas
skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde
(Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 15).
 Visu vasaru – tautastērpu izstāde «Kur
tu augi, daiļa meita». Tajā apskatāms arī
Jelgavas tautastērps un Latvijas pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes sievas Justīnes tautastērps, ko dzimtas piederīgie uzdāvināja
muzejam (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).

Uzmini nu – kurš ir Jelgavas
tautastērps?
 Ritma Gaidamoviča

Dziesmu un deju svētki nav
tikai svētki dziesmai un
dejai, bet arī tautastērpam.
To atzīmējuši arī Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja speciālisti,
latviešu vienojošāko svētku laikā izveidojot īpašu
tautastērpu izstādi «Kur
tu augi, daiļa meita». Tajā
ļauts novērtēt nelielu daļu
no Zemgales bagātīgo tautastērpu klāsta. Interesanti
– Zemgalē vien ir zināmi
90 brunču paraugi. Izstāde
muzejā būs skatāma līdz
vasaras beigām, un tajā ir
iespēja redzēt gan īstenu
Jelgavas tērpu, gan Latvijas pirmā prezidenta Jāņa
Čakstes kundzes Justīnes
tautastērpu, kura brunči
austi ap 1850. gadu.

19. gadsimta otrās puses, kas katram
novadam izveidojušies pēc attiecīgā
laika modes tendencēm gan rakstos,
gan piegriezumā. Tieši pēc šī laika
autentiskajiem tērpu paraugiem, kas
pieejami Latvijas Nacionālā vēstures
muzeja krājumā, arī top jaunie tērpi.
Jāteic gan, ka pilnīgi viens pret vienu
to vairs nav iespējams izveidot kaut
vai tāpēc, ka agrāk tautastērpus
sievas darināja mājās un arī pašas
materiālus gādāja, krāsas iegūstot no
dabīgiem materiāliem – vārot vilnu
alkšņu mizās, vērmelēs. Šodien gan
lielākoties viss notiek rūpnieciski.
Tāpat reti kurš vairs izmanto dabīgo
krāsošanas metodi, priekšroka tiek
dota ķīmiskām krāsām, līdz ar to
arī rezultāts ir mazliet citāds, toties
košāks. Jāpiebilst – kad tautastērps
veidojās, tas bija vienkāršs lina tērps,
ko sauca par zemnieku tērpu, taču
šodien pazīstamais jau ir goda tērps,
kas domāts iziešanai.

Īstie Jelgavas brunči
tikai vienam kolektīvam

Foto: Ivars Veiliņš

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja speciāliste Laila Galeniece stāsta, ka Zemgales novadam rakstuNe viens vien, ieraugot kādu
rīgas baltas villaines. Tām pirms likšanas vienmēr jābūt izgludinātām – villaine kalpo kā jaciņa, kas dejojot jānovelk.
kolektīvu tautastērpos, ir uzdevis
«Lai gan esam maza tau- Īpaši dāsni muzeja krājumā pārstāvēti brunči (21), jostas (24), ņieburi (15), krekli (20) un citi tautastērpa piederumi.
jautājumu, kāpēc tā dalībnieki ir
ta, mums ir simtiem tautieši tādos tērpos, kāpēc vienām
tastērpu – Zemgalē vien ir ņieburi, taču saskaņā ar tradīcijām dāt melnu spīdīgu atlasa drēbi,
mēs arvien vairāk sākam lepoties
dāmām ir vainagi, bet citām – kas
zināmi 90 brunču paraugi,» ņieburus vilka meitas, sievām bija kaut gan tur vajadzētu būt lina
ar savu tautastērpu kā vērtību.
cits galvā? To visu nosaka tradīcijas
tā laikrakstam «Kultūras jāvelk jakas,» stāsta muzeja speciā- audumam. Bet vispār Zemgales
«Pēdējā laikā dzirdēts, ka daudz
– katram novadam ir savi tērpi,
Diena un Izklaide» saka liste, piebilstot, ka pēdējā laikā tau- puišu tautastērpiem raksturīgas
sieviešu grib izgatavot sev tērpu,»
kas diktē arī valkāšanas nodaiļamatniece Dzies- tumeitas nēsā nepareizus ņieburus. pelēkas bikses un pelēkas
tā L.Galeniece.
teikumus. Taču kolektīvs
mu un deju svētku «Darinot vestes, tās tiek uzšūtas par jakas ar garām rokām un
var vilkt arī sveša novada
tautastērpu skates garu. Ņieburiem ir jābūt īsiem, līdz izšuvumiem.
Muzejā –
tautastērpu. Piemēram,
koordinatore Ziedīte jostasvietai,» stāsta L.Galeniece, pieČakstes sievas
tautasdejās tērpa izvēle
Muze. L.Galeniece bilstot – tagad dāmas aizbildinās, ka Kam divas,
Justīnes tērps
ir atkarīga no dejas,
stāsta, ka Zemgalei ar garākām vestēm ir ērtāk.
kam viena bize?
Lai kaut nedaudz skatīproti, no kuras puses
tautastērpā rakArī muzeja speciāliste
tājiem ļautu iepazīties ar
tā nākusi, balstoties
sturīgi violetie, ro- Gan lina, gan tilla aubes
ievērojusi, ka šodien, šūZemgales novada tautasuz mūzikas un dejas
žainie, sarkanie,
Šim Jelgavas tērpam jāpievieno arī dinot tautastērpu krektērpiem, muzejā izstādē
materiālu, un no tās
zaļie un dzeltenie spangu vainags: iekšpusē sarkans lus, cilvēki labprātāk izeksponēti 11 tērpu komnāk arī tērps. Šonetoņi. «Runājot par audums, no ārpuses – metāla stīpiņa. vēlas kokvilnu, ne linu,
plekti – divi Zaļenieku,
dēļ Dziesmu un deju
brunčiem, tajos «Tikai Jāņu naktī ir gluži vienalga, un dažkārt aizmirst
Svētes, Jelgavas, Annesvētkos A grupas
galvenokārt pa- kam galvā vainags, arī precētas sievas par smalkiem ģeometnieku un viens Vidzemes
kolektīvi izdejo deju
rādās četri raks- tos drīkst likt, bet parasti ir tā: mei- riskiem izšuvumiem
– Piebalgas – tautastērps.
«Meitu māte», kas
ti – rožceliņš, kas tām vainagi, sievām aubes,» nosaka uz apkaklītēm, ap roTo valkājusi J.Čakstes sienākusi no Latgales,
ir visizplatītākais L.Galeniece, piebilstot, ka Zemgales kām un uz uzplečiem, kas
va Justīne, bet iesākumā
un virsvadītājs lūZ e m g a l ē , a u g u novadā valkā gan lina, gan tilla aubes. blūzi padara svinīgāku un
tas piederējis viņas vecdzis kolektīvus tērpties
motīvs, svītrainie «Zemgales aubes, kas pašūtas nevis no cēlāku. Runājot par matu
māmiņai, vēlāk nonācis
Latgales novada tautasbrunči un galdai- kokvilnas, bet sintētiskā tilla, drīzāk sakārtojumu, jāpiebilst, ka
Justīnes meitas Dailas
tērpos, ja tādi ir. Tiesa,
nie brunči,» stāsta atgādinās vannas plastmasas micītes,» atbilstoši etnogrāfiskajiem
Zemgales īpašumā. Bet
tas nenozīmē, ka šo deju
L.Galeniece. Tieši tā Z.Muze. Jāpiebilst, ka šīm aubēm pa pētījumiem līdz padsmit
muzejam to uzdāvinājunedrīkst dejot, piemēram,
Jelgavas brunčus, virsu tiek siets lakats plaukstas platu- gadiem meitenēm jābūt
šas viņas meitas Justīne
Zemgales tērpā. Bagātākas ir ar pelē- mā, to priekšā sasienot. L.Galeniece divām bizēm, bet, kad tā
un Elizabete no Zviedkajiem kolektīviem pūrā
kiem, zaļiem un gan atzīmē, ka šodien tautumeitas grē- kļūst par sievieti, – vienai,
rijas. Tērps saņēmis arī
ir tērpi gandrīz no visiem
melniem kvadrā- ko ar pareizu vainaga uzlikšanu. «Vai- stāsta tautas deju ansamdivas godalgas – 6. Latnovadiem, tostarp mūsu
tiem, papildina augu nagi galvā ir jāliek taisni, tas nozīmē bļa «Diždancis» vadītāja
vijas Vispārējos dziesmu un
«Lielupei», «Diždancim»,
motīvs. «Tautā mēs – līdz ar matu saknēm, nevis uzacīm,» Ieva Karele. Padomju laikā
mūzikas svētkos 1926. gadā un
«Kalvei», taču citiem kosakām – liepiņas,» komentē L.Galeniece. Runājot par ļoti populāra bijusi arī
1965. gadā pirmajos Eiropas
lektīviem pūrā ir tikai viens
tā L.Galeniece. Jāpie- dzīvo un mākslīgo ziedu vainadziņiem lieko matu piepīšana, kas
Latviešu dziesmu svētkos
– viņu novadam vai pagasbilst, ka šādus brunčus – lieto gan vienus, gan otrus, tas esot ienākusi no Krievijas ar
Hamburgā. Tāpat izstādē
tam raksturīgais tērps.
nēsā LLU tautas deju pēc izvēles. Pareizāk gan būtu dzīvo, domu, ka visām vienādas Jelgavas tautastērps aplūkojams arī muzeja
Justīnes Čakstes
ansambļa «Kalve» taču saprotams, ka tas ilgi nekalpos, bizes ir skaistāk, taču
Piebalgas tautastērps
šogad Sanktpēterburgā
No zemnieku tērpa
meitenes, kuras ar tālab dod priekšroku mākslīgo ziedu patiesībā – kāds gan tur skaistums, ja iegādātais plakāts, kurš vēsta par IV
līdz goda tautastērpam
tiem arī dosies svētdien Dziesmu un vainagiem. Tiesa, īsti pareizi tas nav. tie ir mākslīgi mati.
Vispārējiem latviešu dziesmu un mūMuzeja speciāliste Laila Galeniece deju svētku gājienā. Brunči tiek pa- Z.Muze laikrakstam «Kultūras Diena
L.Galeniece secina, ka pēdējos zikas svētkiem, kas 1895. gadā notika
stāsta, ka šodienas tautastērpi, kādus pildināti ar pieskaņotām vestēm jeb un Izklaide» uzsver, ka arī vīriešu gados arvien lielāka uzmanība tiek Jelgavā. Mūsu pilsēta ir vienīgā šo svētmēs tos redzam, ir saglabājušies no ņieburiem. «Zemgalei raksturīgi tikai vestēm mugurpusē pasākts iestrā- pievērsta vēsturiskām vērtībām un ku norises vieta ārpus galvaspilsētas.

