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Visi 9. autobusi kursēs
līdz Depo
 Sintija Čepanone

No 1. augusta tiks
mainīts 9. autobusa
maršruts, līdz ar to arī
kustības saraksts – visi
reisi turpmāk kursēs
līdz pieturai «Depo».
Kā informē SIA «Jelgavas
Autobusu parks» (JAP) komercdirektore Viktorija Ļubļinska,
līdz šim ne visi 9. maršruta
autobusi, braucot virzienā uz
galapunktu «Āne», kā arī virzienā no Ānes uz galapunktu
«Kastaņu iela», iebrauca Depo,
un tas radīja virkni neērtību pasažieriem. «Pēc vairākkārtējiem
Depo mikrorajona iedzīvotāju
lūgumiem no 1. augusta katru
dienu visi 9. maršruta autobusi

brauks līdz pieturai «Depo», tur
dzīvojošajiem nodrošinot vairāk
pilsētas autobusu reisu,» skaidro V.Ļubļinska.
Pirmajam reisam izbraukšanas laiks būs pulksten 6.04
no pieturas «Centrs» virzienā
uz Āni, bet pēdējais reiss no
Ānes pienāks pieturā «Centrs»
pulksten 21.44. «Iespēju robežās autobusa kustības saraksts ir saskaņots ar vilcienu
Jelgava–Rīga un Rīga–Jelgava
pienākšanas un izbraukšanas
laikiem pieturā «Cukurfabrika»,» informē JAP.
Ar izmaiņām 9. autobusa
maršrutā un kustības sarakstā
no jūlija beigām varēs iepazīties
JAP mājas lapā www.jap.lv. Informācija tiks izvietota arī autobusu
pieturās.

Populārākais sportists
– Renārs Dronga
 Ilze Knusle-Jankevica

Ar sagatavošanās darbiem šonedēļ sākusies Čakstes bulvāra rekonstrukcija. Vispirms gar Driksu tiek izzāģēti vecie koki un paralēli
notiek izmēģinājuma rievsienu iedzīšana, lai izvēlētos Driksas krastmalas gruntij atbilstošāko krasta stiprinājuma metodi.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

Šonedēļ Čakstes bulvārī norit sagatavošanās darbi,
lai jau drīzumā intensīvi varētu sākties ielas un Driksas krastmalas rekonstrukcija. «Viens no pirmajiem
darbiem ir izmēģinājums rievsienu iedzīšanai. Tās
nepieciešamas krastmalas nostiprināšanai, lai droši
varētu izbūvēt projektā iecerēto gājēju promenādi
divos līmeņos,» skaidro pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Eva Kidere.
Darbi Čakstes bulvārī sākušies ar koku alejas izzāģēšanu
un grunts sastāva pārbaudi, lai
rastu optimālāko risinājumu
Driksas krasta nostiprināšanai.
«Šajās dienās notiek izmēģinājuma rievsienu iedzīšana, lai
izvēlētos Driksas krastmalas
gruntij atbilstošāko stiprinājuma metodi. Tikai pēc tam
materiāls tiks iegādāts tādā

daudzumā, lai krastu nostiprinātu visā Čakstes bulvāra
garumā,» stāsta E.Kidere.
Paralēli norit arī veco koku
izzāģēšana alejā gar Driksu.
Projektu vadītāja norāda, ka
daļa koku, kas tiek izzāģēti, ir
slimi un to vietā tiks veidoti
jauni stādījumi.
Lai sekmīgi varētu īstenot
Čakstes bulvāra rekonstrukci-

ju, ar zināmām neērtībām darbu gaitā jārēķinās kā autovadītājiem, tā gājējiem, jo, uzsākot
darbus, tiks slēgts stāvlaukums
pie LLU Tehniskās fakultātes,
nodrošinot gājēju piekļuvi fakultātei un kafejnīcai «Istaba».
«Taču gājēju kustībai pilnībā
tiks slēgta zona gar Driksas
krastu,» akcentē E.Kidere. Piekļuvi objektiem, kuri atrodas
slēgto posmu zonā, gan plānots
nodrošināt.
Jāpiebilst, ka, realizējot projektu, tiks rekonstruēts arī
tilts pāri kanālam uz Pasta
salu, taču, lai darbu laikā
nodrošinātu piekļuvi šai teritorijai, tiks uzbērta pagaidu
pārbrauktuve.
Jāatgādina, ka Čakstes bul-

vāra un Driksas krastmalas
sakārtošanas laikā līdztekus citiem darbiem tiks rekonstruēta
ielas brauktuve un ietves, gar
malām izbūvētas autostāvvietas, izveidota promenāde ar
veloceliņu gar upi un gājēju
atpūtas zona. No jauna tiks
izbūvēts gājēju tilts pār Driksu
uz Pasta salu un pontona tilts
zem Driksas upes tilta, savukārt tilts uz Pasta salu pāri
kanālam tiks rekonstruēts.
Konkursā par Čakstes bulvāra rekonstrukciju uzvarēja SIA
«Tilts», un saskaņā ar noslēgto
līgumu darbi izmaksās 6 198
133,90 latus. Jāpiebilst, ka šis
ir pēdējo gadu lielākais ielu un
piegulošās infrastruktūras rekonstrukcijas līgums pilsētā.

Sestdien – referendums
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien, 23. jūlijā, no pulksten 7 līdz 22 Latvijā notiks
tautas nobalsošana par 10. Saeimas atlaišanu. Jelgavā
paust savu nostāju šajā jautājumā iedzīvotāji varēs
piecpadsmit vēlēšanu iecirkņos.
Vēlēšanu iecirkņi, gatavojoties
referendumam, katru dienu atvērti jau no 13. jūlija, un šajā laikā
vēlētāji, kuri veselības stāvokļa

dēļ nespēs ierasties nobalsot vēlēšanu iecirknī, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisijas

priekšsēdētājs Jānis Dēvics stāsta,
ka salīdzinājumā ar 10. Saeimas
vēlēšanām pašlaik aktivitāte esot
maza – līdz šīs nedēļas vidum saņemti vien četri iesniegumi. Taču
viņš pieļauj, ka vēlētāju, kuri savu
nostāju vēlas paust dzīvesvietā,
skaits līdz sestdienai vēl augs.
«Pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā iedzīvotāji var līdz 23.
jūlija pulksten 12, kādā no piecpa

dsmit pilsētas vēlēšanu iecirkņiem
nogādājot iesniegumu. Tā paraugu
var atrast gan Centrālās vēlēšanu
komisijas mājas lapā www.cvk.lv,
gan saņemt visos pilsētas iecirkņos.
To var aizpildīt radinieki, draugi
vai kaimiņi,» stāsta J.Dēvics. Visi
vēlēšanu iecirkņi šodien un rīt, 21.
un 22. jūlijā, atvērti no pulksten
12 līdz 16.
Turpinājums 3.lpp.

Portāla www.jelgavasvestnesis.lv in terneta balsojumā
noskaidrots šā gada
otrā ceturkšņa (aprīlis
– jūnijs) populārākais
sportists Jelgavā. Tas
ir pauerliftinga kluba
«Apolons» pārstāvis
Renārs Dronga, kurš
jūnijā Eiropas čempionātā svaru stieņa
spiešanā guļus izcīnīja
zelta medaļu un uzstādīja pasaules rekordu,
paceļot 185 kilogramus.
Šobrīd 23 gadus vecais sportists turpina trenēties un gatavoties iespējamajam startam
Pasaules kausā, kas oktobrī
vai novembrī notiks Ungārijā.
Topošais Jūras spēku virsnieks
(R.Dronga studē Latvijas Aizsardzības un Latvijas Jūras akadēmijā – red.) ar pauerliftingu
nodarbojas apmēram trīs gadus,
un dalība Eiropas čempionātā
bija viņa debija starptautiska
līmeņa sacensībās. «Savu darīja
ilgais ceļš busiņā. Tāpat visu
laiku domāju, ar kādu svaru
sākt, tāpēc pirms čempionāta
bija stress un pat par pāris
kilogramiem nokritos svarā,»
atceras R.Dronga. Viņš arī bijis
vienīgais no Latvijas komandas,
kam tika veikta dopinga kontrole – tā tika veikta pēc izlozes
principa katram desmitajam
sportistam.
Pirms tam R.Dronga piecus
gadus trenējās džudo pie Sergeja
Vasjkova. «Džudo man deva vispārējo fizisko sagatavotību, kas,
stājoties augstskolā, bija ļoti
svarīgi. Pirmajos gados mums
bija jāskrien pa mežiem un

jāstaipa smagas mugursomas,
tagad katru gadu jāizpilda fiziskie normatīvi – jāskrien, jāpumpējas, jātaisa vēdera presīte,»
stāsta R.Dronga. Skolas laikā
viņš aizrāvies ar peldēšanu, bet
nopietnāk šim sporta veidam tā
arī nepievērsās. Jāpiebilst, ka
R.Dronga absolvējis Jelgavas 4.
vidusskolu.
Vēl otrā ceturkšņa populārākā
sportista titulam tika izvirzīta
Jelgavas Ledus sporta skolas
hokeja trenere Lolita Andriševska – labākā vārtsardze 1.
divīzijas pasaules čempionātā
(46 balsis), BJSS kanoists Gatis
Pranks, kurš Pasaules kausa
izcīņas 2. posmā un Eiropas
čempionātā ierindojās no 11.
līdz 13. vietai (71 balss), Andrejs
Makuha, kuram sudraba medaļa neolimpisko sporta veidu
II Eiropas spēlēs svarabumbu
celšanā (13 balsis) un Jelgavas
Cīņas sporta veidu centra bokseris Andrejs Makreckis, kurš
starptautiskā turnīrā «Dzintara
cimdi» izcīnīja zelta medaļu (27
balsis). R.Dronga balsojumā
ieguva 435 balsis.
Par gada pirmā ceturkšņa
(janvāris – marts) populārāko
sportisti atzīta Jelgavas 4. vidusskolas 5.c klases skolniece
mākslas vingrotāja Karolīna
Mizūne (1. vieta starptautiskā turnīrā «Baltijas puķe»
un starptautiskās sacensībās
Polijā).
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Bijušā Valsts prezidenta Valda Zatlera iniciētais
referendums par Saeimas atlaišanu notiks 23. jūlijā, kad balsstiesīgajiem vēlētājiem būs jāizšķiras
– atļaut Saeimai turpināt darbu vai ne. «Jelgavas
Vēstnesis» ekspertiem jautā, cik labi vēlētājs izprot sev uzlikto atbildību un vai pēc referenduma
tiešām ir prognozējamas būtiskas izmaiņas valstī
– varbūt, gluži pretēji, referendumā un pēc tam
vēlēšanās iztērētie četri miljoni latu tā arī paliks
papildu slogs nodokļu maksātājiem, bet uz radikālām pārmaiņām cerēt ir naivi.

viedokļi

Vēlētāji grib sodīt politiķus, bet,
visticamāk, sodīs paši sevi

«Saeimu ievēlēja
63 procenti,
atlaist var arī trīs»

Daina Bāra, Latvijas
Universitātes docente,
politoloģe:
«Mūsu vēlētājs ir ļoti nepastāvīgs, un patiesībā tas ir
raksturīgi daudzām jaunām
demokrātijām. Mēs vairāk
balstāmies uz emocijām,
un racionālā domāšana nav
mūsu stiprā puse. Mēs neuzticamies, un politiskā darbība arī nav devusi pamatu
šai uzticībai – tieši tas ļauj
prognozēt, ka referendumā
Saeima tiks atlaista. Kāds
būs proporcionālais rādītājs,
šobrīd ir grūti pateikt, bet
vairākums noteikti nobalsos
par Saeimas atlaišanu. Ja
citos referendumos ir nosacījums, cik lielam vēlētāju
skaitam referendumā jāpiedalās, tad šoreiz pietiek vien
ar to, ka vairākums nobalso
«par». Tātad sanāk, ka šo
Saeimu ievēlēja 63 procenti
balsstiesīgo, bet atlaist var
arī trīs procenti. Ir pilnīgi
vienalga, cik cilvēku aiziet
uz referendumu – 1000 vai
200 000. Vairākuma vēlētāju
gribu tas tik un tā neparādīs,
tāpēc šajā kontekstā es saskatu arī šādus draudus, par
ko noteikti vajadzētu domāt
nākotnē, ieviešot izmaiņas
likumdošanā, lai nepieļautu
bezatbildīgu šādas iespējas
izmantošanu. Vēl viena nianse, par ko var runāt, ir
laika termiņš, kad var atlaist
Saeimu. Tagad prezidentam
ir iespēja rosināt Saeimas atlaišanu arī divas trīs stundas
pēc savas ievēlēšanas vai arī
īsi pirms termiņa beigām. Un
arī tas ir drauds tam, ka šādu
iespēju var izmantot bezatbildīgi, nedomājot par sabiedrību, bet vairāk domājot
par sevi, savām izredzēm.
Manuprāt, pieņemot lēmumu par Saeimas atlaišanu,
prezidentam jābūt ļoti at-

bildīgam. Ir jābūt skaidrām
atbildēm uz jautājumiem:
kāpēc? ko tas dos? kas būs labāk? Jā, noteikti būs citādāk,
bet, ja nav iespējams skaidri
un droši uz jautājumu atbildēt, ka būs labāk, tad šādu
lēmumu pieņemt nedrīkst.
Nevar prezidents domāt tikai
par sava reitinga uzlabošanu,
zinot, ka tauta uzķersies
uz skaļu populismu. Mana
pamatdoma – prezidentam
ir jābūt ārkārtīgi atbildīgam
jebkurā brīdī. Tieši tāpēc,
savelkot visus šos punktus
kopā, es uzskatu, ka Zaltera
lēmums šajā brīdī bija bezatbildīgs, nepārdomāts. Es
vēroju Zatleru tajā dienā,
kad viņš Likteņdārzā tikās
ar dažiem simtiem savu atbalstītāju, un redzēju, ka
viņš ir salūzis zem varas
atbildības nastas. Diemžēl
viņš neizturēja to, kas viņam
bija uzlikts. Bet grūti viņu ir
vainot, jo varas īstenošana ir
ļoti smags darbs, un, ja nav
pieredzes, tā var notikt.
Tomēr es nekādā gadījumā
nenoniecinu tos cilvēkus,
kam ir pieņemama Zatlera
rīcība, taču joprojām paliek
tas pats vecais jautājums:
kas tika darīts visus četrus
gadus? Daudz agrāk ir bijuši
citi būtiskāki iemesli atlaist
Saeimu, bet tad nekas netika
darīts. Tāpēc ir skumji, ka
mums visiem tagad nāksies
samaksāt ļoti dārgi – ekonomiski – par bijušā prezidenta
populismu. Tas, kas satrauc
visvairāk: ja referendumam
sekos vēlēšanas, tad droši var
apgalvot, ka Saeimas darbs
principā uz pusgadu tiek
pārtraukts, bet tā ir tāda bezatbildība! Jau šobrīd partijas
vairāk domā par reitingiem
nekā par reālo darbu, tad sekos priekšvēlēšanu kampaņa
ar solījumiem un nepārdomātiem lēmumiem, lai tikai
iegūtu vēlētāju uzticību,
pēc tam vēl jaunās Saeimas
sasaukšana, iestrādāšanās,
un tā pusgads valstī tik smagā situācijā būs pazaudēts.
Bet šobrīd būtu jāsāk jaunā
budžeta izstrāde, jāpieņem
virkne ļoti būtisku lēmumu,
taču tas nenotiks... Vēl vairāk – no 100 jaunajiem deputātiem noteikti būs arī kāds
iesācējs, kuram vispār nebūs
saprašanas, ar ko nodarbojas
likumdevējs... Vēlētājs cer
uz ieguvumiem pēc Saeimas
atlaišanas, taču vairāk būs
zaudējumu. Politiskās partijas jau nemainīsies, deputātu
vairākums arī būs tas pats,
bet valsts tiks nobremzēta
uz pusgadu...»
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Jurģis Liepnieks, polittehnologs:
«Šis referendums, kā uzskata
lielākā daļa vēlētāju, patiesībā
jau nebūs par 10. Saeimas atlaišanu, bet gan kā sods politiķiem
par to, ka viņi nav spējuši strādāt
desmit gadu garumā. Tā domā
vēlētājs, bet, tā pragmatiski
paskatoties, patiesībā, ja referendumā Saeima tiks atlaista, sodu,
visticamāk, saņems paši vēlētāji,
nevis politiķi. Pilnīgi piekrītu, ka
šie miljoni, kas nepieciešami referenduma un pēc tam vēlēšanu
sarīkošanai, tiks iztērēti bezjēdzīgi. Jā, varbūt nedaudz politiskie spēki tiks pārgrupēti, bet kas
no tā mainīsies? Tie taču būs tie
paši cilvēki! ZZS un «Saskaņas
centram» plus mīnus rezultāts
varētu būt līdzīgs kā iepriekšējās
vēlēšanās, jo viņiem ir stabils

elektorāts, LPP/LC varbūt būs
grūtības pārvarēt piecu procentu
robežu, bet lielākie zaudētāji,
visticamāk, būs «Vienotība»,
mazliet arī TB/LNNK un «Visu
Latvijai», kurām balsis atņems
jaundibināmā Zatlera partija.
Un tieši šīs prognozes skaidri
parāda, ka visiem, kuri uztraucas
par oligarhu ļaunumu, būtu jo
īpaši jālolo un jāsargā šī Saeima
– nedomāju, ka «Vienotība» pēcreferenduma vēlēšanās varētu
iegūt tik labu rezultātu, kāds tai
ir: 32 vietas Saeimā. Taču tas,
par ko vēlētājs šobrīd nedomā,
visbiežāk ir likumsakarīgi – šādu
revolūciju rezultātā iznākums
nereti izrādās pavisam citādāks
nekā gaidīts.
Kā es, būdams vēlētājs, vērtēju Zatlera rīkojumu Nr.2? Pēc
katra viņa nākamā soļa es arvien

Aigars Freimanis, «Latvijas faktu» direktors:
«Jebkurā šāda veida referendumā, ko rosinājuši politiskās
elites pārstāvji, ir ļoti spēcīga
populisma nots, uz ko daļa
sabiedrības ļoti ātri uzķeras.
Stagnācijas brīdis, krīze apnikusi, un visiem gribas ātri kaut ko
mainīt. Tas ir saprotami. Taču
ko mēs izmainīsim? Socioloģiski
diezgan droši var prognozēt,
ka pat pēc uzvārdiem nākamā
Saeima būs tā pati, kas šobrīd,
– par to šaubu nav. Kā ieguvējus es varbūt redzu TB/LNNK
un «Visu Latvijai», kas šobrīd
ir sasnieguši savu augstāko
punktu – nesenā parakstu vākšana par latviešu valodu skolās
varētu viņiem dod kādu papildu
vietu. «Saskaņas centram» ir
mazi riski ar sludināto krievu
valodu kā otro valsts valodu,
taču tas ir labojams. Viņiem arī
nedraud pārāk liela konkurence
ar PCTVL, tāpēc «Saskaņas
centra» vieta ir stabila. Tāpat
ZZS dabūs savu tiesu. Tātad
vienīgi LPP/LC, kas jau šobrīd ir
opozīcijā, varētu būt problēmas
ar iekļūšanu Saeimā. Un tad vēl
lielais jautājums ir «Vienotība»
un Zatlera partija – neapšaubāmi, ka Zatlera elektorāts ir
smeļams «Vienotības» lauciņā
– tātad viņi viens otram atņems
balsis. Un tad mēs arī redzam,
ka uz būtiskām izmaiņām te
nav ko cerēt. Par Zatlera partiju
šobrīd kaut ko prognozēt ir ļoti
grūti, jo tas būs jauns politisks
spēks, par kuru neviens neko
nezina – tādi izplūduši principi.
Protams, mani tāpat kā daudzus
izbrīnīja Zatlera rīkojums un

pēkšņā oligarhu ieraudzīšana.
Un tas noteikti radīja domu
par populistisku lēmumu, kas
pieņemts personiskās interesēs. Man trūka pamatotas
motivācijas viņa lēmumam.
Latvijas vēlēšanu paradokss ir
tas, ka koalīcijai pēc ievēlēšanas neizbēgami ir jāatrod kompromiss, un tad jau ir vienalga,
kurš un ar ko kopā strādā,
tiek aizmirsti partiju solījumi
vēlētājiem, jo tie ir vienkārši
jāmaina, lai tiktu koalīcijā. Un
tas ir neizbēgami – tā mašīna
paliek tāds pats mūžīgais dzinējs, kas rotē un nesasniedz
mērķi. Bet vēlētājs turpina
cerēt uz pārmaiņām...
Nedomāju, ka sabiedrība ir
lētticīga, uzķeroties uz šādiem
populistiskiem referendumiem, drīzāk tā ir pietiekami
atsvešināta, lai līdz galam izprastu notiekošo. Un arī tas ir
saprotams – ja politika nemitīgi producē negatīvas ziņas, tad
es labāk palieku vērotājs. Tieši

vairāk gūstu apstiprinājumu
tam, ka šis rīkojums bija Zatlera
priekšvēlēšanu kampaņas elements. Rūpējoties par to, ka viņš
varētu netikt atkārtoti ievēlēts
prezidenta amatā, viņš nāca
klajā ar rīkojumu par Saeimas
atlaišanu un paziņojumu par
to, ka viņš beidzot ir pamanījis
oligarhus. Bet tad rodas visiem
zināmais jautājums – kāpēc
četrus gadus Zatlers neko tādu
mūsu valstī nebija pamanījis?
Vēl mēnesi pirms šī rīkojuma
viņš pavisam patīkamā gaisotnē
savās mājās vakariņoja un dzēra
vīnu kopā ar Lembergu. Tobrīd
nekas neliecināja, ka Zatleram
būtu aizspriedumi pret šiem trim
viņa nosauktajiem oligarhiem.
Tāpat arī pirms tam viņa runā
Latvijas Universitātē, kur tika
klāstīts par turpmāko rīcību,
nebija neviena vārda par oligarhiem... Kāpēc?
Taču te nekādi nevar vainot
vēlētāju, ka viņš rīkotos pēdējo
notikumu emociju iespaidā.
Ekonomiskās krīzes fonā, kad
sabiedrībā valda liela neapmierinātība un rūgtums pret valsts
pārvaldi, tas ir likumsakarīgi
– tā tas notiek arī citās sabiedrībās. Latvieši nav ne labāki, ne
sliktāki par citiem. Ja viens pēc
otra nāk smagi gadi, tik milzīgi
budžeta samazinājumi, tas ne
vienmēr ļauj racionāli izsvērt
to, kas notiek. Tāpēc es gan neteiktu, ka latvieši ir stulba tauta:
jā, mēs varbūt neesam starp
pragmatiskākajiem, bet neesam
arī vienīgie, kuri iracionāli un
emocionāli pieņem lēmumus,
nedomājot par sekām.»

«Pat pēc uzvārdiem nākamā
Saeima būs tā pati...»

tāpēc esmu pārliecināts, ka referendumā vēlētāju aktivitāte
nebūs salīdzināma ar vēlēšanu
aktivitāti. Nedomāju, ka ļoti
daudzi aizies uz referendumu
– ies tie, kuri ir par Saeimas
atlaišanu, lai gan paši varbūt
neizprot, par ko īsti balsos.
Savukārt tie, kuriem trūkst
motivācijas balsot par Saeimas
atlaišanu, visdrīzāk, tā arī
izvēlēsies palikt mājās. Neapšaubāmi, ka cilvēki šo referendumu uztver kā balsojumu par
Saeimas atlaišanu, taču daudzi
neaizdomājas, ka var balsot arī
pret tās atlaišanu. Jā, daudzi
saka: «Vajag atlaist Saeimu!»,
taču – vai kāds no viņiem var
atbildēt uz jautājumu, ko tas
mums dos, kādi būs ieguvumi,
ja pēc tam paši ievēlēsim tos
pašus politiskos spēkus?»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš
un no personīgā arhīva

Pilsētnieks vērtē

Vai piedalīsieties
referendumā par
Saeimas atlaišanu?
Zigrīda,
strādā «Latvijas dzelzceļā»:
– Līdz galam
vēl neesmu
izlēmusi,
taču visticamāk, piedalīšos.
Varbūt pēc šī referenduma
valstī tomēr kaut kas mainīsies, kaut gan – latvietis jau
v i e n m ē r u z t o c e r. M a n u prāt, iedzīvotājiem sestdien
ir jāizsaka savs viedoklis un
jāparāda politiķiem, ka tauta
nav vienaldzīga pret to, ko
viņi dara.
Jānis, pensionārs:
– Protams,
ka tautas
nobalsošanā
piedalīšos!
Šajā Saeimā
ir daudz blēžu, tie pārāk
daudz nekrietna darījuši, strādājot tikai savā labā, tāpēc
viņiem ir jāiet prom. Mani
patiesi neapmierina esošās Saeimas darbs, jo tajā savākusies
blēdīga kompānija. Gribu, lai
jaunie nāk pie varas un maina
kaut ko šajā valstī.
Ulvija, inspektore:
– Visticamāk, ka jā.
Manuprāt,
piedalīšanās
referendumā tomēr ir katra pilsoņa
pienākums, un es ļoti ceru, ka
šo Saeimu atlaidīs un iespēja
sevi pierādīt ar darbiem tiks
dota jauniem cilvēkiem, kas
līdz šim politikā nav bijuši.
Vismaz tā vajadzētu būt, lai
kaut kas mainītos.
Evita, māmiņa:
– Speciāli iet
uz vēlēšanu
iecirkni negrasos, taču,
ja sestdien
gadīsies kādam iet garām,
nobalsošu. Redzot un vērtējot šīs Saeimas darbu, man
tomēr gribētos, lai tās vietā
nāk jauna.
Jāzeps, atslēdznieks:
– Jā, piedalīšos. Pie
varas esošie
politiķi ir nolaiduši mūsu
valsti, tāpēc pārmaiņas vajadzīgas obligāti. Manuprāt,
tautai ir jāpauž sava nostāja,
lai kaut kas mainītos. Šī brīža varas vīriem ir pārāk liela
visatļautība. Tiesa, mani māc
bažas, vai, ja pie varas nāks
jauni politiķi, viņiem būs kāda
teikšana.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: JPA «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ziņas

Ceturtdiena, 2011. gada 21. jūlijs

Maina zīmolu CSDD eksāmenu
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas uzņēmums,
«Nakts mēbeļu» un «Pils
matraču» ražotājs, lai
iekarotu ārvalstu tirgu, radījis jaunu brendu
– «Heavens» («Debesis»)
–, kas ir saprotams visās valstīs. «Kad mums
dāņi un somi pateica,
ka mūsu matrači ir tas,
ko viņi meklē – kaut kas
unikāls un par pieņemamu cenu –, bet ar nosaukumu «Pils matrači»
viņi tos nevar pārdot, jo
«pils» viņu valodā nozīmē «alus», sapratām,
ka ir jārīkojas,» stāsta
uzņēmējs Juris Griķis.
Pirmo reizi to, ka nepieciešams
jauns, ārvalstu tirgos «ejošs» zīmols, matraču un mēbeļu ražotājs sapratis jau 2005. gadā, bet
toreiz, konsultējoties ar pasaulē
zināmiem brenda speciālistiem,
tika izlemts, ka «Nakts mēbeles»
tomēr skan kičīgi, īpaši garais ē.
«Toreiz varējām to atļauties, jo
mums bija pa četriem saloniem
Latvijā un Lietuvā un apgrozījums
gadā pārsniedza trīs miljonus eiro,»
stāsta J.Griķis. Tomēr, iestājoties
krīzei, salonu skaits samazinājies
– nu palicis viens salons Lietuvā
un divi Latvijā –, tāpēc nopietnāk
nācies pievērsties eksportam un
tirdzniecībai uz āru. Un, kad Dānijas un Somijas pircēji pateikuši, ka
jāmaina nosaukums, uzņēmums
ātri reaģējis, nepilna pusgada
laikā izveidojis gan brendu, gan tā
konceptu un nu jau pamazām sāk
iekarot tirgu ar jauno nosaukumu.
Latvijā gan uzņēmuma produkcija

būs pazīstama ar līdzšinējiem nosaukumiem.
Šomēnes arī Lietuvas salonā,
kurš atrodas Viļņas prestižākajā
galerijā līdzās Itālijas, Francijas,
Dānijas, Norvēģijas salonveikaliem,
tiks veikta zīmolu maiņa jeb tā saucamais rebrendings. «Jo tuvāk esi
tirgum, jo spēcīgāks nosaukums ir
vajadzīgs, savukārt tiem, kas strādā uz kontraktu tirgu un mēbeles
pārdod vairumā starpniekiem, tas
nav nepieciešams, jo uzpircējiem
jau nav svarīgi, no kurienes prece
nāk,» stāsta J.Griķis, piebilstot:
«Par mums jau smejas arī Lietuvā:
mebļes, mebļes.»
Uzņēmējs uzskata, ka šobrīd
tirgus aktivizējas un lielās kompānijas, tirdzniecības veikali meklē
jaunus brendus, kas varētu vilkt
tirdzniecību. «Piemēram, Jelgavas
tirdzniecības centros nav tā zīmola,
kas pievilinātu pircējus. Ja te būtu,
piemēram, «Zara» vai «Mango»,
veikals būtu pieprasītāks,» viņš
uzskata. J.Griķis norāda: Latvijā
mēbeļu ražošanas nozarē ir tikai
trīs nopietni un atpazīstami vārdi
– «Nakts mēbeles», «Čiekurs» un
«Elīza-K». Viņaprāt, atpazīstams
nosaukums dod produktam pievienoto vērtību, jo klienti uzticas
zināmajam, pārbaudītajam.
Vēl uzņēmums pamazām cenšas
ielauzties luksus tirgū, kurā tiek
piedāvātas ļoti kvalitatīvas un dārgas lietas, kas bieži tiek izgatavotas
pēc pasūtījuma. «Šobrīd ir manāma
tendence, ka par mūsu produkciju
sāk interesēties no austrumiem,
taču viņiem mūsu izstrādājumu
kvalitāte ir par augstu, bet cena
– par zemu,» norāda J.Griķis,
piebilstot, ka uzņēmuma šā gada
mērķis ir sasniegt vismaz divus
miljonus eiro lielu apgrozījumu.

Mārtiņš Rūgums
bija pirmais, kurš
CSDD braukšanas eksāmenu
kārtoja ar jauno
«Volkswagen
Golf» automašīnu. «Visas mašīnas bija aizņemtas, tāpēc cits
nekas neatlika, kā
braukt ar «golfu».
Stresa nebija, un
eksāmenu esmu
nokārtojis,» saka
Mārtiņš. Jaunās
mašīnas atzinīgi novērtē arī
inspektors Uldis
Bitēns.
Foto: Ivars Veiliņš

Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) eksāmenu
automašīnas nākamos trīs gadus būs «golfi» – vakar
Jelgavā nogādātas pirmās divas «Vokswagen Golf»
markas automašīnas, ar kurām turpmāk topošie
šoferi kārtos CSDD eksāmenu. Atlikušās divas mašīnas Jelgavas nodaļā tiks nomainītas līdz mēneša
beigām, informē nodaļas priekšniece Evita Šalājeva.
Savukārt no septembra arī Latvijā tiks nodrošināta
iespēja iegūt tiesības, kas ļaus vadīt tikai tās automašīnas, kurām ir automātiskā ātrumkārba.

Līdz šim autovadītāju eksāmeni «golfu» vajadzēs iegādāties, taču
tika kārtoti ar BMW markas auto- labi apzinos, ka pašreizējās divas
mašīnām, kas sākotnēji radīja plašu BMW markas automašīnas nebūs
ažiotāžu, taču, kā stāsta E.Šalājeva, tik viegli pārdot,» saka autoskolas
aizvadīto trīs gadu laikā nevienam «STNIG» direktors Gints Jumiķis,
no kopumā četriem BMW nebija pēc kursantu pieredzes spriežot, ka
tehnisku problēmu. «Nu trīs gadu eksāmenu nokārtot ar tādu pašu
līzinga periods noslēdzies, un paš- mašīnu, ar kādu mācījies braukt,
laik jau arī Jelgavā autovadītāju neapšaubāmi ir vieglāk, taču tas
eksāmenu ir iespējams kārtot ar di- nebūt nav galvenais apsvērums, kāviem jauniem «golfiem»,» tā nodaļas pēc izvēlas vienu vai otru autoskolu.
priekšniece, norādot, ka vēl divas šīs Arī pasniedzējs un instruktors Jānis
markas automašīnas Jelgavā tiks Batņa norāda uz to, ka «kabata
nogādātas 27. jūlijā, līdz ar to no šī neļauj» automašīnu nekavējoties
datuma eksāmenu kārtot ar BMW piemērot CSDD eksāmenu mašīnai.
vairs nebūs iespējams.
«Taču principā jau pašlaik varu
Taču ja iepriekš virkne autoskolu piedāvāt iespēju mācīties braukt
nekavējoties reaģēja uz CSDD eksā- ar «golfu», kuram ir automātiskā
mena mašīnu maiņu, tad šobrīd vai- ātrumkārba,» tā J.Batņa.
ielai aizliegts apstāties.
Tiesa gan – kā CSDD Jelgavas
Apbraukšanas ceļš Elejas virzie- rumā gadījumu to liedz ekonomiskā
situācija.
«Visticamāk,
vismaz
vienu
nodaļas
priekšniece, tā inspektori
nā visiem transporta līdzekļiem
paredzēts pa Lielo ielu, Mātera ielu
un Rūpniecības ielu. Slēgto posmu
apbraukšanai var izmantot Lielo
No 1.lpp.
ielu, Dambja, Sarmas, Tērvetes,
Jau vakar uz Jelgavu atvestas tikai 14 vietās, taču decembrī,
Zirgu, Pulkveža O.Kalpaka, Svētes,
Katoļu un Sudrabu Edžus ielu. Pie- referenduma balsošanas zīmes, lai atvieglotu vēlēšanu iecirkņa
kļūšana ceļa darbu zonā esošajiem bet šodien pilsētas Vēlēšanu Valsts ģimnāzijas telpās darbu,
objektiem iespējama, izmantojot komisijas locekļi tās pārskaitīs, izveidots jauns iecirknis Jelgavas
lai rīt zīmes nogādātu vēlēšanu Amatu vidusskolā Akadēmijas ielā
tuvākos ielu pieslēgumus.
25. Tas nozīmē, ka Jelgavā atkal ir
Sabiedriskais transports Pasta un iecirkņos.
Jāatgādina, ka šajā referen- 15 iecirkņi,» stāsta J.Dēvics.
Raiņa ielas krustojuma apbraukšaTautas nobalsošanas dienā, 23.
nai izmanto Svētes, Mātera un Sud- dumā savu izvēli mūsu pilsētā
rabu Edžus ielu, bet slēgtā Raiņa vēlētāji varēs izdarīt kādā no jūlijā, vēlēšanu iecirkņi būs atvērti
ielas posma maršruts virzās pa Mā- piecpadsmit vēlēšanu iecirkņiem. no pulksten 7 līdz 22. Balsot vatera, Rūpniecības un Tērvetes ielu. «Pērn maijā tika slēgts vēlēšanu rēs pēc izvēles jebkurā vēlēšanu
Uz rekonstrukcijas laiku slēgtas iecirknis Rubeņu ceļā 2, līdz ar to iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, jo
arī sabiedriskā transporta pieturas Saeimas vēlēšanās varēja balsot vēlētāju reģistrs netiks lietots. Lai
Raiņa ielā pie Pulkveža O.Kalpaka
BSA Jelgavas filiālē uzsākta pieņemšana 2011./2012. m.g.
ielas un pie Mātera ielas.
BSA īsteno studijas pēc akreditētām studiju programmām, un 1999. gadā ir saņemta valsts
Pasta iela posmā no Svētes ielas
beztermiņa augstskolas akreditācija, kas dod tiesības izsniegt valsts parauga diplomus.
līdz Raiņa ielai ir divvirzienu, lai
Augstākās profesionālās izglītības studiju programmas, kuras tiek realizētas Jelgavas filiālē:
nodrošinātu piekļūšanu ēkai Pasta
2. LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
ielā Nr.14.

Slēgts Raiņa un Pētera ielas
krustojums
Turpinot Raiņa ielas rekonstrukciju, līdz 24. oktobrim papildus tiek slēgts Raiņa un Pētera
ielas krustojums, kā arī Raiņa ielas
posms no Pētera līdz Mātera ielai.
Taču satiksmei ir atvērts Pulkveža
O.Kalpaka ielas šķērsojums pāri
Raiņa ielai.
Kopš pagājušās nedēļas mainīta
braukšanas priekšrocība Pasta un
Sudrabu Edžus ielas krustojumā
– Raiņa ielas rekonstrukcijas laikā
Sudrabu Edžus iela ir galvenā attiecībā pret Pasta ielu.
Pašlaik turpinās darbi Raiņa
ielas posmā no Sakņudārza ielas
līdz Pētera ielai, no Mātera ielas
līdz iebrauktuvei uz «Vivo centra»
stāvlaukumu un no Elektrības
ielas līdz LLU peldbaseinam (ieskaitot stāvlaukumu). Raiņa ielas
krustojumi ar Pasta un Elektrības
ielu ir slēgti. Ūdens ielā, Elektrības
ielas posmā, Pētera, Sakņudārza,
Sarmas ielā, kā arī Mātera ielas
posmā no Zirgu līdz Rūpniecības

Īsi

kārto ar «golfiņu»

 Sintija Čepanone

spriež, ka interese par iespēju iegūt šofera tiesības ar īpašu kodu,
kas ļauj vadīt tikai «automātu»,
nebūs pārāk liela. «Zināma interese par šādu iespēju bijusi
vienmēr, taču pieļauju, ka nebūs
daudzi, kas to izmantos. Varbūt
pirmajā brīdī tas var šķist saistoši,
taču, apzinoties, ka eksāmens
būs jāpārliek, ja vēlēsies braukt
ar mašīnu, kurai ir mehāniskā
ātrumkārba, no šīs domas varētu
atteikties,» tā E.Šalājeva, akcentējot gan, ka nokārtot eksāmenu
ar «automātu», visticamāk, varēs
jau no septembra, taču tas būs
iespējams tikai Rīgā. «Lietuvā ir
trīs šādas eksāmenu automašīnas,
kas aprīkotas ar automātisko ātrumkārbu, taču reāli noslogota ir
tikai viena,» tā viņa. Taču J.Batņa
ir pārliecināts: ja būs piedāvājums,
būs arī pieprasījums. Turklāt cilvēku, kuriem problēmas sagādā
ātrumu pārslēgšana, nav mazums,
visbiežāk arī sievietes pārliecinātas, ka daudz vieglāk ir braukt
ar «automātu» un ar mehānisko
kārbu viņām nekad nevajadzēs
braukt. «Pieprasījums nebūs
milzīgs, bet šādu iespēju cilvēki
izmantos. Galu galā pasaulē šī ir
ierasta prakse,» tā. J.Batņa.

Sestdien – referendums

TIESĪBU ZINĀTNE
Iegūstamā kvalifikācija – juriskonsults
Studiju ilgums – 4 gadi (pilna laika) un 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju forma – dienas un vakara
Studiju valoda – bilingvāli (krievu un latviešu valoda)
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Padziļināts virziens: menedžments (firmas vadība)
Iegūstamā kvalifikācija – uzņēmējdarbības vadītājs
Studiju ilgums – 4 gadi (pilna laika) un 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju forma – dienas un vakara
Studiju valoda – bilingvāli (krievu un latviešu valoda)
SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS (Public relations)
Iegūstamā kvalifikācija – sabiedrisko attiecību
menedžeris
Iegūstamais grāds – profesionālais bakalaurs
tirdzniecībā un mārketingā
Studiju ilgums – 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju forma – vakara
Studiju valoda – bilingvāli

MŪSU KOORDINĀTAS
Skolas iela 4b, Ozolnieku novads, LV-3018
Tālrunis: +371 63050533
+371 63046029
Informācijas dienas – katra sestdiena jūlijā un
augustā no plkst.10 līdz 12.
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nodrošinātu, ka katram vēlētājam
ir tikai viena balss, vēlētāja pasē
tiks veikta atzīme par dalību
tautas nobalsošanā. Referenduma jautājums būs: «Vai jūs esat
par 10. Saeimas atlaišanu?», un
balsošanas biļetenā būs divas
iespējamās atbildes – «par» un
«pret».
Vēlēšanu iecirkņu adreses Jelgavā iespējams uzzināt pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv vai
CVK mājas lapā www.cvk.lv.

SIA «Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs»
filiāle «Meža konsultāciju
pakalpojumu centrs»
aicina darbā
Zemgales nodaļas vadītāja
vietnieku(-ci).
Darba vieta pēc izvēles –
Jelgavā vai Dobelē.
Darbības joma –
mežsaimniecība.
Papildu informāciju par darba
pienākumiem, prasībām un
piedāvājumiem skatīt mājas
lapā www.mkpc.llkc.lv, sadaļā
«Vakances».
Tālrunis 63050477.

 Finišam tuvojas Dobeles šosejas
rekonstrukcija. Asfaltbetona ieklāšanas darbi Dobeles šosejā uzsākti
no Pūra ceļa pa brauktuves labo
pusi virzienā uz Dobeli. Asfaltēšanas
darbu laikā Dobeles šosejā nodrošināta nepārtraukta transporta
satiksme pa divām sašaurinātām
braukšanas joslām. «Darbu laikā
tiks slēgti Dobeles šosejai piegulošo
ielu krustojumi, tostarp ar visām sešām līnijām, kā arī Kūliņu, Miezītes,
Vangaļu, Malkas, Zīles un Zanderu
ceļu. Taču asfaltēšana noritēs pa posmiem, tādēļ konkrētu krustojumu
slēgšana paredzēta tikai uz dažām
dienām asfalta virskārtas ieklāšanas
laikā,» skaidro «Pilsētsaimniecības»
projektu vadītāja Aļona VirvičaJansone, piebilstot, ka visu slēgto
krustojumu apbraukšanai var izmantot blakus esošo ielu pieslēgumus.
Jāņem vērā, ka, slēdzot Dobeles
šosejas un 4. līnijas krustojumu,
sabiedriskais transports kursēs pa
5. līniju un Kooperatīva ielu, bet,
slēdzot Dobeles šosejas un 6. līnijas
krustojumu, sabiedriskais transports
kursēs tikai pa Dobeles šoseju līdz
krustojumam ar 6. līniju.
 Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
informē, ka no 1. līdz 15. augustam būs slēgts Higiēnas centrs, kas
atrodas pārvaldes pagrabstāvā.
Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja Solvita Prikule norāda, ka centrs
slēgts, jo tiks veikta veļasmašīnu
profilaktiskā apkope un neliels sanitārā mezgla remonts. Tas nozīmē, ka
divas nedēļas nav iespējams izmantot centra pakalpojumus – izmazgāt
veļu un apmeklēt dušas. Apmeklētāji
Higiēnas centrā atkal tiks gaidīti no
15. augusta.
 Jelgavas Latviešu biedrība (JLB)
aicina jelgavniekus pievienoties
divu dienu ekskursijā, apmeklējot
Poliju un Lietuvu. Ekskursijas maršruts: Augustova–Druskininki–Viļņa.
JLB priekšsēdētāja vietnieks Vilis Azevičs informē, ka ekskursija notiks 8.
un 9. augustā. Pirmajā dienā plānots
brauciens ar kuģīti pa Augustovas
kanāliem, viesošanās Druskininkos,
kas slavena ar tīru gaisu, minerālu
avotiem, ezeru dzidro ūdeni un
priežu mežiem. Šajā pilsētā ekskursantiem būs iespēja apmeklēt ūdens
atrakciju parku, kurā ir 20 pirtis, dažādi baseini, masāžas ūdenskritumi.
Nakšņošana paredzēta Druskininkos
vai tuvākajā apkārtnē. Otrajā dienā
ieplānots Grutas parka apmeklējums. Parkā eksponēti padomju laika
pieminekļi un atribūti, var nobaudīt
minerālūdeni no padomju laika
dzērienu automātiem un apskatīt
nelielu zvēru dārzu. Dienas otrajā
pusē – brīvais laiks Viļņā. Kopējās
izmaksas, ja izdosies nokomplektēt
27 cilvēku grupu, ir apmēram 48
lati. Ekskursijai var pieteikties līdz 4.
augustam pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 15 pa tālruni
63027133.
 Līdz 1. augustam apmeklētājiem slēgta Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) bibliotēka. ZRKAC direktore
Sarmīte Vīksna stāsta, ka bibliotēka
slēgta, jo darbinieki devušies atvaļinājumā. «Bibliotēkas slēgšanai,
kā katru gadu, esam izvēlējušies
brīdi, kad centra apmeklētāju skaits
ir vismazākais. Šobrīd notiek vien
daži valodu kursi vēlu vakarā,» tā
S.Vīksna. Bet jau augusta sākumā
centrā sāksies vairāki jauni kursi gan
bezdarbniekiem, gan strādājošajiem,
kuri saņēmuši Nodarbinātības valsts
aģentūras kuponus, un tad arī atsāks
strādāt centra bibliotēka.

Ritma Gaidamoviča
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Cīņā ar parādniekiem
visefektīvākās ir drastiskās metodes
Iedzīvotāju parādi par komunālajiem pakalpojumiem nav
tikai problēma Jelgavā – šis jautājums jau vairākkārt aktualizēts arī valsts līmenī. Vislielākie parādi ir par siltumu
– Jelgavā parāds par apkuri (2009. gada 1. oktobris – 2011.
gada 1. jūnijs) ir 1 403 243 lati, no kuriem 1 304 710 lati
ir iedzīvotāju parāds. Bet septiņās lielākajās republikas
pilsētās apkures sezonas beigās kopējais parāds par siltumapgādi bija 31,49 miljoni latu. Jāņem vērā arī tas, ka gaidāmajā apkures sezonā siltumapgādes pakalpojumu cenu
kāpums tiek prognozēts līdz 10 procentiem. Šie graujošie
cipari likuši beidzot valdībai sākt meklēt risinājumus. Viens
no tiem varētu būt grozījumi Civilprocesa likumā (Saeima
apstiprinājusi 2. lasījumā), kas paredz iespēju piespiedu
kārtā pārdot ieķīlātu nekustamo īpašumu un vēl pirms hipotekāro prasījumu apmierināšanas ļaut «piedzīt» komunālos
parādus. Savukārt bankas apsver turpmāk kredītreģistrā
iekļaut arī komunālo maksājumu parādus. Kamēr plānotās
izmaiņas likumdošanā vēl nav stājušās spēkā, Jelgavas
pakalpojumu sniedzēji un namu apsaimniekotāji cīnās ar
parādniekiem, kā nu prot.
 Ilze Knusle-Jankevica

«Jelgavas ūdens» uzsāktā
cīņa pret parādniekiem, pielietojot tik radikālas metodes
kā ūdens atslēgšana, ir devusi pirmos rezultātus – ar
lielākajiem parādniekiem,
namu apsaimniekotāju «Latio namsaimnieks», SIA «Ēku
saimnieks» un dzīvokļu īpašnieku kooperatīvu «Saule»,
panākta rakstiska vienošanās
par parāda atmaksu un izveidots tā atmaksas grafiks.
Tomēr Jelgavas iedzīvotāji
ir parādā ne tikai par piegādāto ūdeni, bet arī par
patērēto siltumu, elektrību,
gāzi, atkritumu izvešanu,
tāpēc pakalpojumu sniedzēji un ēku apsaimniekotāji
intensīvi meklē risinājumus,
lai apmierinātas būtu visas
puses un radikāli soļi tomēr
nebūtu jāsper.
«Pēc tam, kad Māras ielā 1 parādu dēļ
atslēdzām ūdeni, arī citi lielākie parādnieki nopietnāk sāka attiekties pret savām saistībām,» stāsta «Jelgavas ūdens»
tehniskais direktors Viktors Juhna. Vēl
pagājušajā nedēļā ar kooperatīvu «Saule» panākta rakstiska vienošanās, ka
kooperatīvs turpinās maksāt kārtējos
rēķinus un arī daļu parāda saskaņā ar
abu pušu apstiprinātu parāda atmaksas
grafiku. Savukārt ar «Ēku saimnieku»
vienošanās tiks noslēgta šīs nedēļas laikā. «Līdz šim mums bija tikai sarunas,
bet nu ir rakstisks dokuments, kas tomēr apliecina parādnieku ieinteresētību
problēmas risināt,» norāda V.Juhna,
piebilstot: ja parādnieki atkāpsies no
saskaņotā grafika, viņus, visticamāk,
sagaidīs Māras ielas 1 liktenis – ūdens
tiks atslēgts.

«Ko lai dara, ja
cilvēki nemaksā?»

Gan kooperatīva «Saule», gan citu
daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāju
pārstāvji norāda: viņi palikuši parādā
pakalpojumu sniedzējiem tāpēc, ka par
tiem nav norēķinājušies māju iedzīvotāji, bet savu līdzekļu, par kuriem samaksāt, apsaimniekotājiem nav. «Ko lai
darām, ja cilvēki nemaksā? Mums taču
ir arī jāuztur kārtībā ēkas un jāsedz kredīts, ko ņēmām, lai veiktu remontdarbus,» saka Aigars Egle, kurš gan uzsver,
ka ar kooperatīvu «Saule», kura valdes
priekšsēdētājs ir viņa tēvs Roberts Egle,
neesot saistīts. A.Egle stāsta, ka pirms
trīs gadiem, kad viņa tēvs pārņēmis
kooperatīva vadību, tā kopējais parāds
bijis apmēram 5000 latu, bet pa šiem gadiem tas audzis līdz 21 tūkstotim latu.
Apmēram puse no šiem līdzekļiem – 10
tūkstoši – tika ieguldīti mājas remontā.

Viņš nesaskata izeju apsaimniekošanas
maksas palielināšanā, tādējādi iegūstot
līdzekļus parāda summas dzēšanai. «Šobrīd mums apsaimniekošanas maksa
ir 21 santīms par kvadrātmetru, bet
to paaugstināt nav nekādas jēgas. Tie,
kas nemaksā tagad, tāpat nemaksās,
bet pensionāriem, kuri kārtīgi maksā, Viņa moto varētu būt: man neviens
pēdējo santīmu atņemt negribam,» tā tāpat neko nevar izdarīt,» parādnieka
A.Egle.
portretu ieskicē M.Buka, aicinot paLīdzīgi uzskata apsaimniekotāja rādniekus padomāt par līdzcilvēkiem,
«Rimidal V» valdes loceklis Vladimirs īpaši pensionāriem, kuri pret rēķiniem
Vaskins. Arī viņš neredz, kur un kā lai izturas visapzinīgāk.
dabū līdzekļus, par ko norēķināties ar
pakalpojumu sniedzējiem. «Saskaņā ar Laikus iedarbināts mehānisms
līgumu man jānorēķinās par saņemto izglāba no bezdibeņa
pakalpojumu arī tad, ja neizdodas saLielākā namu apsaimniekotāja «Jelvākt naudu no dzīvokļu īpašniekiem. gavas Nekustamā īpašuma pārvalde»
Protams, pakalpojumu sniedzēji var (JNĪP) valdes loceklis Juris Vidžis
mūs iesūdzēt tiesā, bet pagaidām ir sa- stāsta, ka viskritiskākā situācija ar paprotoši un gaida tāpat kā mēs,» tā viņš. rādniekiem bija 2009. gadā, bet šogad,
V.Vaskins norāda, ka parādi ir apmēram lai gan pats parāds pieaug, palielinās arī
25 procentiem «Rimidal V» klientu. summas, ko parādnieki atmaksā. Viņš
«Uzņēmums ar- Mājas ar lielākajiem parādiem par uzsver, ka situāciju
vien biežāk vēršas siltumu (uz 30.06.2011.)
izdevās stabilizēt tātiesā par parādu
dēļ, ka laikus tika uzAdrese
Parāds (Ls)
piedziņu, pieaug
sākts intensīvs darbs
Asteru iela 16
46 124,44
tiesas spriedumu
ar parādniekiem. «Šo
Satiksmes iela 49
45 983,92
skaits, kas parāddarbu veido vairāki
Meiju ceļš 35a
42 081,54
niekam uzliek
posmi. Vispirms kopā
Ganību iela 63
35 890,13
par pienākumu
ar dzīvokļu īpašnieku
Satiksmes iela 59
35 358,33
atmaksāt parādu,
pilnvaroto personu
Māras iela 1
33 616,17
bet naudas tik un
vai mājas vecāko anaGanību iela 61
32 839,60
tā trūkst. Cilvēlizējam situāciju, jo
Ganību iela 57
29 681,19
kiem jau nav, ko
viņi, dzīvojot blakus
Atmodas iela 76
29 616,29
maksāt, tāpēc arī
parādniekiem, labāk
Satiksmes iela 39
29 372,23
tiesas spriedums
zina, vai dzīvokļa
Avots: «Fortum Jelgava»
neko nedod – lī- Plašāks parādnieku saraksts portālā
īpašnieks tiešām
dzekļu, lai norēķi- www.jelgavasvestnesis.lv.
nevar samaksāt vai
nātos, mums nav.
vienkārši nemaksā.
Turklāt daudziem
Otrs solis – pārrunas
ir kredīts par dzīvokli – arī to viņi ar pašiem parādniekiem. Te galvenais
nemaksā, gaidot, kad banka vienkārši ir likt parādniekam saprast, ka viņš ir
viņus izliks ārā,» stāsta «Rimidal V» parādā nevis JNĪP, bet mājai, kurā dzīvaldes loceklis.
vo. Trešais solis – vienošanās par parāda
atmaksu. Ja izdodas panākt vienošanos,
Apelē pie godaprāta
pastāv liela varbūtība, ka viņš arī sāks
Arī apsaimniekotājs «Nebruk Jel- šo jautājumu risināt. Galējais solis ir
gava» sapratis, ka tiesas ceļā vēlamo tiesvedība, iespējama saistību piespiedu
rezultātu nevar panākt, jo, piemēram, izpildīšana brīdinājuma kārtībā, kas ir
pieci lati mēnesī desmit gadu garumā ātrāks un arī lētāks process nekā paesošo situāciju neuzlabo. «Agrāk mēs rastā tiesvedība, kas var ieilgt pat līdz
aktīvāk vērsāmies tiesā pret parād- pieciem gadiem. Arī šajā posmā daudzi
niekiem, bet nu esam piebremzējuši, parādnieki neapzinās, ka būtībā tiesājas
jo arī tiesas izdevumi, kas sākotnēji ar kaimiņiem, nevis JNĪP, jo JNĪP nav
jāsedz mums pašiem, ir pietiekami mājas īpašnieks, tikai dzīvokļu īpašnielieli. Pārsvarā gadījumu mēģinām ar ku vārdā pārvalda dzīvojamās mājas
parādniekiem vienoties un panākt, lai finanšu līdzekļus,» stāsta J.Vidžis.
viņi labprātīgi apņemtos segt parādus,» Viņš atzīst, ka tiesvedībai ir vislielākais
stāsta uzņēmuma valdes locekle Mirdza efekts, jo apmēram 50 procentos gadījuBuka. Viņa norāda, ka apsaimniekotājs mu parādnieks, saņemot paziņojumu no
ar pakalpojumu sniedzējiem norēķinās tiesas, reaģē un parādu nomaksā. Vidēji
neatkarīgi no tā, ir vai nav par pakal- mēnesī tiesā tiek iesniegtas 100 lietas
pojumu samaksājuši iedzīvotāji. Uz 1. par parādu piedziņu.
jūliju «Nebruk Jelgava» apsaimniekoto
JNĪP neizslēdz iespēju pielietot arī
māju iedzīvotāji uzņēmumam bija pa- tādu metodi kā parāda cedēšana, kas
rādā 32 tūkstošus latu. «Nemaksātājs nozīmē, ka parāds tiek pārdots par
ir gados jauns cilvēks, kurš lielākoties summu, kas veido apmēram 60 progrib dzīvot labāk, brauc ar auto, un, centus no parāda vērtības, bet pēc tam
neizskatās, ka viņš nevarētu samaksāt. to cesionārs piedzen no parādnieka.

Ilustrācija:
Ivars Veiliņš

Turklāt likums neparedz, ka šis lēmums
jāsaskaņo ar parādnieku. «Līdz pat pēdējam brīdim esam gatavi ar parādnieku
vienoties, bet tad, kad lieta jau ir nodota
tiesu izpildītājam, ir par vēlu,» piebilst
JNĪP valdes loceklis.
Pateicoties sistemātiskam darbam
ar parādniekiem, arī atkritumu apsaimniekotājs «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» šā brīža situāciju raksturo
kā tādu, «ko par problēmu īsti nosaukt
nevar». Uzņēmuma valdes loceklis
Alvils Grīnfelds norāda, ka apmaksāti
netiek apmēram desmit procenti no
mēnesī izrakstītajiem rēķiniem, kas ir
daži tūkstoši latu.

Grib zināt, kas ir
lielākie parādnieki

Samērā iedarbīgs ietekmēšanas veids
ir dzīvokļu īpašnieku informēšana par
to, kurš un cik ir parādā. Piemēram,
JNĪP, ievērojot Fizisko personu datu
aizsardzības likuma prasības, ir izveidojis informatīvu sistēmu, kurā ikviens
konkrētās mājas dzīvokļa īpašnieks
piereģistrējoties var saņemt informāciju
gan par mājas finansiālo stāvokli, gan
parādniekiem.
Tomēr ne visi apsaimniekotāji ir
tik atklāti pret dzīvokļu īpašniekiem,
kaut gan norāda – dzīvokļu īpašnieki
grib zināt, kurš ir parādā, līdz ar to
rada problēmas pārējiem dzīvokļu
īpašniekiem. «Esmu nesaprašanā, jo
pat nojausmas nebija, ka mūsu apsaimniekotājs netiek galā ar saviem
pienākumiem un mājai draud atslēgt
ūdeni. Domāju, ka apsaimniekotājam
vajadzēja sasaukt dzīvokļu īpašnieku
kopsapulci, lai informētu par situāciju.
Mana ģimene ūdeni īpaši netaupa, bet
par to arī savlaicīgi norēķināmies. Kur
paliek mūsu nauda?» sašutusi ir «Ēku
saimnieka» apsaimniekotā nama Satiksmes ielā 35a iedzīvotāja, piebilstot, ka
nesakārtota ir arī atkritumu izvešana
– regulāri atkritumu urnas ir pārpildītas, tām apkārt ir atkritumu kalni.
Informāciju par mājas parādniekiem
iedzīvotāji var prasīt mājas vecākajam
vai apsaimniekotājam.

Parāds seko cilvēkam

Ja elektrību, gāzi un ūdeni par nemaksāšanu var atslēgt, tad siltuma
atslēgšana ir problemātiskāka, jo no tā
atkarīgs visas mājas tehniskais stāvoklis. Tāpēc līdz šim Jelgavā vēl nav bijis
precedenta, ka kādai ēkai būtu atslēgta
apkure, un siltumapgādes uzņēmums
cer, ka arī nākamajā apkures sezonā
šādas metodes izmantot nevajadzēs.
Līdz ar to, ja par apkuri nemaksā, parāds turpina augt. «Būtiski ir saprast
un atcerēties, ka parāds netiek dzēsts
un ir piesaistīts personai neatkarīgi no
tā, vai dzīvoklis bijis privāts un ticis
pārdots vai īrēts no pašvaldības. Un,
lai gan tas ir problemātiski, parāds
personai sekos vismaz gadus desmit,
kamēr to atgūs,» stāsta siltumapgādes
uzņēmuma «Fortum Jelgava» valdes
locekle Aina Bataraga.
Jāpiebilst, ka parāds par siltumenerģiju Jelgavā par laika periodu no
2009. gada 1. oktobra līdz 2011. gada
1. jūnijam ir 1 403 243 lati, no kuriem
1 304 710 lati ir iedzīvotāju parāds.

«Bubulis» – fizisko personu
maksātnespēja

Tagad, kad arvien populārāka kļūst
arī fizisko personu maksātnespēja,
gan apsaimniekotāji, gan pakalpojumu sniedzēji bažījas, kas notiks ar
personas īpašumu pēc maksātnespējas
pasludināšanas un vai tiks segti komunālie parādi. «Īpaši popularizēta tiek
maksātnespējas pieteikšana Anglijā,
bet kā var zināt, ka persona uzrādīja
visus savus parādus, tostarp par komunālajiem pakalpojumiem?» problēmu
ieskicē J.Vidžis. Arī siltumapgādes
uzņēmums «Fortum Jelgava» saskāries ar šo tendenci un, lai izvairītos
no tā, ka administrators apstiprina
atmaksas grafiku, kas paredz ikmēneša
maksājumu santīmos daudzu gadu garumā, seko līdzi reģistram un piesaka
prasījumu cerībā, ka tas tiks iekļauts
kopējā summā un tiks uzskatīts par
prioritāru. «Fortum Jelgava» šogad pieteikuši 14 kreditoru prasījumus fizisko
personu maksātnespējas lietās.

Pašvaldības piešķirtie pabalsti
Pabalsts
2010. gads		
4582 ģimenes
Dzīvokļa pabalsts
(9042 personas) – Ls 698 625
T.sk. pabalsts īres un
3281 ģimene
komunālajiem maksājumiem
(6285 personas) – Ls 546 775
T.sk. pabalsts individuālās
1301 ģimene
apkures nodrošināšanai
(2757 personas) – Ls 151 850

2011. gads (janvāris – jūnijs)
3905 ģimenes
(7399 personas) – Ls 420 040
2797 ģimenes
(5140 personas) – Ls 291 130
1108 ģimenes
(2259 personas) – Ls 128 910
Avots: Sociālo lietu pārvalde
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Izmaiņas sastāvā

FK «Jelgava» piepulcējušies FK «Ventspils»
pussargi Romans Bespalovs un Visvaldis
Ignatāns, kuri jau piedzīvoja ugunskristības svētdien mačā pret FC «Jūrmala».
Tiesa, šajā spēlē mūsējie zaudēja ar 0:2.
Abi spēlētāji klubam pievienojušies uz īres
tiesību pamata un komandas rīcībā būs
līdz sezonas beigām. V.Ignatāns ir U-21
izlases spēlētājs un aizvadītajā sezonā
FK «Ventspils» sastāvā aizvadīja septiņas
spēles, kurās guva trīs vārtus, bet šosezon
virslīgas spēlēs nav piedalījies. R.Bespalovs
FK «Ventspils» sastāvā šosezon virslīgā
laukumā izgājis sešās spēlēs. Savukārt FK
«Jelgava» pametis Artjoms Lonščakovs,
kurš pārgājis uz «Skonto». Nākamā FK
«Jelgava» spēle ir 24. jūlijā pulksten 19
pret FK «Jūrmala V.V.» Slokas stadionā
Jūrmalā.

Medaļas barjerās, diskā,
lodē, augstlēkšanā
Latvijas Vieglatlētikas savienības
kausa 3. posmā,
kas otrdien notika ZOC, jelgavniekiem piecas
medaļas: Andrejam Romaņivam sudrabs,
bet Vitālijam Gaļevskim – bronza 400 m
barjerskrējienā (53,95 s un 59,39 s), Jeļenai Feņukai – sudrabs augstlēkšanā (1,69
m), Lindai Dižajai – bronza diska mešanā
(25,85 m), Jeļenai Hotuļovai – bronza lodes
grūšanā (9,90 m). Vieglatlēti sacentās 100,
400, 1000 un 1500 m skrējienā, lodes
grūšanā, šķēpa mešanā, tāllēkšanā, un
pēc sporta klubu lūguma programmā tika
iekļauta arī diska mešana, augstlēkšana un
400 m barjerskrējiens.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
«Rullītī» sabrauks kartingi
un motocikli

30. jūlijā ikvienam būs iespēja iepazīties ar
īso kursu kartinga vēsturē – sporta kompleksā «Rullītis» sabrauks ap 40 dažādu
kartingu, tostarp kādi astoņi retro jeb
padomju laika modeļi. Pulksten 13 notiks
kartingu parāde, pēc tam – sacensības
septiņās klasēs: «Mini bērnu», Retro klasē,
«Sporta Minska», «Čezetas» jeb CZ 125,
«Open KZ», «Open 100» un «Open 125».
Organizatori lēš, ka sacensībās spēkiem
mērosies ap 40 dalībnieku, tostarp vismaz
pieci mūsu pilsētas kartinga braucēji, kā arī
viesi no Lietuvas un Krievijas. Uzvarētāju
apbalvošana paredzēta no pulksten 16.
Ieeja pasākumā ir bez maksas. Savukārt
31. jūlijā «Rullītī» notiks Latvijas čempionāta «Supermoto 2011» 6. posms, kurā
piedalīsies ap 70 motociklu.

Jelgavnieks – vicečempions

Jelgavas Cīņas sporta veidu centra bokseris Artjoms Haņevičs Eiropas skolēnu
čempionātā izcīnījis sudraba godalgu
svara kategorijā līdz 65 kilogramiem. Fināla
cīņā A.Haņevičam pretim stājās Krievijas
sportists Vitālijs Bakhmatovs, kurš uzvarēja
pēc punktiem. Jelgavnieka vicečempiona
tituls ir augstākais sasniegums Latvijas
skolēnu izlasei šajā Eiropas čempionātā, kas notika Čečenijas galvaspilsētā
Groznijā. A.Haņevičs
ceturtdaļfinālā ar rezultātu 3:0 pārspēja
Armēnijas pārstāvi
Volodju Oganjanu,
bet pusfinālā ar 4:0
– baltkrievu Artjomu
Vivalovu.

Krievijas speciālisti pamana
mūsu daiļslidotāju progresu
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Sporta pasākumi
 23. jūlijā pulksten 12 – Jelgavas
Drifta un dragrace čempionāta 4. posms
(«Rullītī»).
 25. jūlijā pulksten 14 – LČ futbola
U-13: JFC «Jelgava» – «Skonto Akadēmija» (ZOC).
 27. jūlijā pulksten 10 – Zemgales
bērnu čempionāts futbolā 2002. g.dz.
(ZOC).
 29. jūlijā pulksten 10 – Zemgales
bērnu čempionāts futbolā 2003. g.dz.
(ZOC).
 29. jūlijā no pulksten 8, 30. un 31.
jūlijā – starptautiskais kērlinga turnīrs
«Ondulat kauss – 2011» (Krājbankas
ledus hallē).
 30. jūlijā pulksten 12 – Jelgavas atklātais čempionāts burāšanā, Jelgavas Jahtkluba kauss (Jahtkluba bāzē Pils salā).

Meklē darbu
Meklēju jebkuru darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 29960439, 29960439.
Sieviete (50) meklē darbu – kopējas, vecu
cilvēku aprūpē. Tālrunis 22007328.
Celtnieks. Laboju, tīru skursteņus, mūrīšus,
plītis, krāsnis. Tālrunis 27478204.
Skolotājs vasaras sezonā var pasniegt
privātstundas krievu un vācu valodā, Latvijas vēsturē skolēniem, kā arī veikt gida,
tulka darbu Jelgavā un Zemgalē. Tālrunis
26872900.

 Ilze Knusle-Jankevica

Jau trešo gadu Jelgavā notiek
daiļslidotāju treniņnometne,
kurā jaunos sportistus apmāca
speciālisti no Krievijas. Gan
slidošanas, gan horeogrāfijas
treneri norāda – pa šiem gadiem mūsu daiļslidotāji progresējuši, turklāt nu ir parādījušies arī tādi, kas pieklājīgi var
pārstāvēt valsti starptautiskās
sacensībās.

Angļu valodas privātskolotāja. Tālrunis
29793382.
Vīrietis meklē darbu tirdzniecībā, var ražošanas uzņēmumos. Nekustamo īpašumu
analītiķis (ir pieredze). Augstākā izglītība:
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis
29497467.

Vislielāko Krievijas treneru atzinību
izpelnījusies Jelgavas Ledus sporta sko- Jelgavas jaunajiem daiļslidotājiem jau trešo gadu ir iespēja vasarā uzlabot savas prasmes, mācoties pie Krievijas
las (JLSS) audzēkne Alīna Fjodorova, speciālistiem – izlases trenera Jevgeņija Rukovicina, horeogrāfes Olgas Glinkas un citiem.
Foto: Krišjānis Grantiņš
kura šogad Eiropas Jaunatnes olimpiādē
ieguva 5. vietu un nu jau spēj izpildīt – deviņos desmit gados.
sacensībās arvien biežāk uzvarēja vīrieši, Brovenko norāda, ka jaunajai sezonai
visus trīskāršos lēcienus. «Tas Latvijai ir
Lai būtu labs daiļslidotājs, jāprot ne pat neizpildot četrkāršos lēcienus, vien izvirzītais mērķis ir, lai skolas audzēkņi
augsts sasniegums, turklāt pēdējos divus tikai pārvaldīt slidas un izpildīt dažādus ar labu horeogrāfiju. Bet nu jau atkal piedalītos sacensībās un uzvarētu labākos.
gadus viņa iztur kvalifikāciju, lai varētu tehniskus vingrinājumus, bet jāspēj pamazām sākas atgriešanās arī pie teh- Visagrāk – jau augusta beigās – sezonu
piedalīties pasaules mēroga sacensībās demonstrēt estētisku un māksliniecisku niskā izpildījuma. «Mūsu darbs ir ne sāks A.Fjodorova: viņa piedalīsies junioru
– šķiet, kādus gadus desmit Latvijai tas priekšnesumu. «Horeogrāfija ir apmēram tikai iemācīt kustēties, bet arī pārliecināt «Grand Prix» posmā, kurš pirmo reizi
nebija izdevies,» vērtē Krievijas izlases puse no numura, jo daiļslidošanas sacen- tehniski tendētos sportistus, ka bez labas daiļslidošanas vēsturē notiks Latvijā, Rīgā.
treneris Jevgeņijs Rukovicins, kurš ir sībās tiek liktas divas atzīmes – viena par horeogrāfijas augsta atzīme kopvērtēju- Bet tradicionāli sezona sāksies oktobrī ar
arī nometnes vadošais
tehniskajām spējām, mā nav iespējama. Un reizēm tas ir smags starptautiskajām sacensībām «Ventspils
treneris.
Krievijas daiļslidotāju bet otra – par interpre- psiholoģisks darbs. Piemēram, man bija pērle». «Vēl no asociācijas gaidām jaunos
J.Rukovicins stāsta, ka
tāciju. Interpretācija ir audzēknis, kas ļoti labi izpildīja lēcienus noteikumus, lai varētu izstrādāt mācību
izlases treneris Jevgeņijs tas, kā sportists parāda un pārvaldīja slidas, bet uz ledus kaut- programmu. Iespējams, tajā būs jāiekļauj
Krievijā attiecības sportā ir daudz nežēlīgākas
Rukovicins uzskata, ka mūziku, kā kustas un rējās, un bija nepieciešams ilgs laiks, lai citi elementi,» treneris piebilst, ka sezonas
un asākas, ko nosaka
sevi pasniedz,» skaidro panāktu, ka viņš atveras un nekaunas,» laikā Latvijā un Igaunijā notiek ap desmit
labs daiļslidotājs ir:
milzīgā konkurence, bet
Krievijas horeogrāfe tā O.Glinka.
sacensību, kurās JLSS audzēkņi var piedaEiropā un Latvijā atOlga Glinka. Arī viņa
JLSS daiļslidošanas treneris Andrejs līties un krāt pieredzi.
• mērķtiecīgs,
tieksme esot mīkstāka,
ir novērojusi, ka triju
• pie neveiksmes
JLSS daiļslidotāju panākumi 2010./2011. m.g.
pielaidīgāka. «Uzskatu,
gadu laikā, kopš JelSportists
Sacensības
Vieta
Klase
ka sportā dzinulis numur
gavā notiek nometne
nepadodas,
Alīna Fjodorova
ISU Junioru «Grand Prix» Francijā
15.
Juniori
viens ir tieši konkurence
treneru vadīISU Junioru «Grand Prix» Vācijā
12.			
• darbaspējīgs (90% dar- Krievijas
– sportisti paskatās cits
bā, daiļslidotāju līmenis
Latvijas čempionāts
1.
uz citu, redz, ko otrs var
baspēju + 10% talanta). ir audzis. «Protams,
Eiropas Jaunatnes olimpiāde
5.
Pasaules čempionāts junioriem Korejā
28.
izdarīt, un arī pats grib
vēl trūkst klasiskās hoGļebs Basins
Tallinas «Trophy 2010»
1.
Springs A Boys
būt labāks. Tāpēc treneru
reogrāfijas – stingras
«Volvo Open Cup 12» Rīgā
1.
kolektīva galvenais uzdevums ir nodro- muguras, nostieptu kāju –, bet domāju,
«Volvo Open Cup 14» Rīgā
1.
šināt, lai visiem treniņos būtu labvēlīgi ka Jelgavā situācija uzlabosies, jo darbu
«Haabersti Cup 2011» Igaunijā
1.
psiholoģiskie apstākļi un lai konkurence sācis ļoti spējīgs horeogrāfs Dmitrijs
Jeļizaveta Kopača
«Ventspils pērle»
1.
Cubs A Girls
būtu tikai uz ledus,» stāsta treneris. Viņš Gaitjukevičs,» tā viņa. Horeogrāfe stāsta,
«Volvo Open Cup 14» Rīgā
2.
«Haabersti Cup 2011» Igaunijā
3.
ir novērojis, ka pirmās cīņas par konku- ka vēl pirms dažiem gadiem bija manāma
Darja Ordinate
«Volvo Open Cup 12» Rīgā
3.
Cubs A Girls
renci parādās jau samērā agrā vecumā tendence, ka pasaules un Eiropas līmeņa
Jelgavas Amatniecības vidusskola

Pulkveža O.Kalpaka iela 37, www.jav.lv
Uzmanību 9. un 12. klašu absolventi!
Izsludinām
papildu uzņemšanu brīvajās vietās:
• pēc pamatskolas četrgadīgajās programmās – līdz 15. augustam
(mācības notiek par valsts budžeta līdzekļiem,
izglītojamie saņem stipendiju);
• viengadīgajās programmās (no 17 līdz 25
gadu vecumam) – līdz 25. augustam
(mācības notiek par ESF līdzekļiem).
Sekmīgajiem izglītojamajiem papildus tiek
izmaksāta Eiropas Sociālā fonda finansēta
mērķstipendija no 20 līdz 50 latiem mēnesī.
Tālrunis informācijai 63025605.

Metālapstrādes uzņēmums
a/s «KOMFORTS»

Sakarā ar ražošanas paplašināšanos
meklējam:
• ražošanas inženieri;
• darba galdu operatoru(-i).
Kontaktinformācija: ražošanas vadītājs
Arnis Krūzmanis, tālrunis 26122468,
e-pasts: arnis@komforts.lv

Sieviete (60 gadi, krievvalodīga) – auklītes
vai veca cilvēka aprūpētājas darbu. Tālrunis
29788771.
Elektriķis. Izpildu jebkurus darbus saistībā
ar elektrību. Tālrunis 28342767.

Piedāvā darbu
Meklējam pensionāri(-u) lauku mājas pieskatīšanai Augstkalnes pagastā. Dzīvošana
uz vietas. Tālrunis 29232384, 26404057.
SIA «HC Betons» aicina darbā šoferus (C
kategorija). Darbs Ķekavā. CV sūtīt pa
faksu 67364401. Tālrunis 29122424.

Pērk
Firma pērk cirsmas, meža īpašumus. Samaksa tūlītēja. T. 20371498, 26596934.

Pārdod
Malku. Alksnis, bērzs, osis, ozols. Cena
– sākot no 18 Ls/berkubs vai 22 Ls/sters.
Varam piegādāt. T. 25448677

Dažādi
Izpildīsim visu veidu celtniecības darbus.
Apkure, santehnikas darbi, sētu uzstādīšana, bruģa likšana. Kvalitatīvi un ar
garantiju. T. 29504350.
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.
Zīlniece piedāvā savus pakalpojumus.
T. 26719029.

Pateicība
Pateicība Valdim Husko – meistaram ar
«zelta rokām» – no apavu darbnīcas Čakstes bulvārī 7. Santa Vīgante

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

Aizsaulē aizgājuši
ANTOŅINA DUNCE (dz.1920. g.)
AINĀRS TĪSIŅŠ (dz. 1961. g.)
NIKOLAJS NOVIKOVS (dz. 1932. g.)
JEKATERINA ĻIPUSTINA (dz. 1914. g.).
Izvadīšana 21.07. plkst.14.30 Baložu kapsētā.
ANDREJS DOIKO (dz. 1963. g.).
Izvadīšana 21.07. plkst.15 Meža kapsētā.
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25. jūlijs, pirmdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālās TV piedāvā…» Latgales reģionālā TV.
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1242.sērija.
9.25 «Sirds noslēpumi». ASV romantiska drāma. 2006.g.
11.05 «Ielas garumā».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Pārsteidzošā pasaule. Maljorka». Dok. filma.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «272 Rundāles pils mirkļi». LTV videofilma.*
15.40 «Krāsainās pasaules». Skatu filma.
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. filmu seriāls. 29.sērija.
16.35 «Džeronīmo Stiltons». Anim. filmu seriāls. 21.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1242.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 34.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 17.sērija.
20.30 «Panorāma».
20.53 Sporta ziņas.
21.02 Laika ziņas.
21.10 «Veisenzē sāga».Mākslas filma. 2010.g. 1.sērija.
22.05 «Viss notiek».*
22.50 «6 miljardi stāstu».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».*
23.45 «Zaķusalas ritmi 5».*

LTV7
7.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.20 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 20.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 367.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 57.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 17.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 84.sērija.
13.15 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 9.sērija.*
13.50 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vingrošana.
Paraugdemonstrējumi.*
15.40 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 57.sērija.
16.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 17.sērija.
17.15 «Izdzīvošanas māka». Dok. seriāls. 21.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Krievijas seriāls. 367.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 10. sērija.*
20.00 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 7.sērija.
20.55 «SeMS vasarā».*
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 84.sērija
22.55 «Ģimenes detektīvs». Kriminālkomēdija. 2005.g. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs». Anim. f.
6.40 «Nedēļa novados».*
7.00 «900 sekundes».
8.40 «Basketbols TV».*
8.53 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
8.55 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
9.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 63.sērija.
10.05 «Policijas akadēmija 3». Komēdija.
11.50 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
12.00 «Supernatural». Seriāls. 12.sērija.
13.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 5.sērija.
13.58 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 163.sērija.
15.10 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser. 17.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 52.sērija.
16.03 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 16.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 133.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
18.11 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 134.sērija.
19.08 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
19.15 «Tautas balss».
19.48 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
19.50 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 LNT jubileju gaidot. «Atklātās lietas».
21.04 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
21.05 «Izsitēji». ASV krimināldrāma. 2001.g.
22.55 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». Seriāls. 16.sērija.
0.10 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle. Tiešraide.
0.30 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls. 7.sērija.
1.20 «Betmens. Sākums». ASV un Lielbritānijas filma. 2005.g.
3.35 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 133. un 134.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 7.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 35.sērija.
6.30 «Esi gardēdis!»*
7.00 «Mazie kloni». Anim. ser. 38.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 4.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 44.sērija.
8.05 «Simpsoni 8». Anim. ser. 8. un 9.sērija.
9.00 «Neuzveicamais banzuke».*
9.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.15 «Māmiņu klubs».*
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 60.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 204.–206.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 16.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 131.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2». Krievijas seriāls. 66.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 113.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 4». Seriāls. 77. un 78.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».

20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Ilgais ceļš kāpās». Rīgas k. daudzsēriju drāma.
1981.g. 1.sērija.
22.50 «Čārlija Vilsona karš». ASV biogrāfiska drāma. 2007.g.
0.45 «Dzīve zelta būrītī». Kanādas kriminālfilma. 2005.g.
2.25 «Pārkāpt robežu». Seriāls. 7.sērija.
3.15 «Atkal neprecēti». Seriāls. 1.sērija.
3.40 «Cīņas likums». Seriāls. 16.sērija.
4.25 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 9.sērija.

26. jūlijs, otrdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Reģionālās TV piedāvā…» Jūrmalas TV.
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1243.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 17.sērija.
10.40 «Un tad nāca mīlestība». Mākslas filma.
12.20 «Viss notiek».*
13.05 «20 gadi. 20 stāsti».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 19.sērija.
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Avārijas brigāde. Klavieres». Animācijas filma.
15.55 «Avārijas brigāde. Līme». Animācijas filma.
16.00 «Munks un Lemijs. Vizīte». Animācijas filma.
16.10 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 29.sērija.
16.35 «Džeronīmo Stiltons». Anim. filmu seriāls. 22.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1243.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 35.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 18.sērija.
20.30 «Panorāma».
20.53 Sporta ziņas.
21.02 Laika ziņas.
21.10 «Discovery atlants: Itālija». Dok. filma. 2.sērija.
22.10 «Dziļā Amerikā». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.40 «6 miljardi stāstu».*
22.45 «Naudas zīmes».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Izmisušie vecāki». Seriāls. 2007.g. 13. un 14.sērija.

LTV7
7.35 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.20 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
8.40 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentāls seriāls. 21.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 368.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 58.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 18.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 85.sērija.
13.15 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 10.sērija.*
13.50 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Rokasbumba.*
15.40 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 58.sērija.
16.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 18.sērija.
17.15 «Izdzīvošanas māka». Dok. seriāls. 22. sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Krievijas seriāls. 368.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.*
20.00 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
20.10 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
20.25 «Autosporta programma nr.1».
20.55 «Dabas bērni». Francijas dok. filma. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 85.sērija.
22.55 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.
23.00 «Motociklisti».*
23.30 «Likteņa šķēps». Drāma. 2007.g. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Misters Bīns». Anim. f.
7.00 «900 sekundes».
8.45 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
8.47 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
9.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 64.sērija.
10.05 «Policijas akadēmija 4». Komēdija.
11.50 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
12.00 «Supernatural». Seriāls. 13.sērija.
13.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 6.sērija.
13.58 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 164.sērija.
14.50 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. seriāls. 18.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 53.sērija.
16.03 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 17.sērija.
17.00 «Vilcene». Krievijas un Ukrainas seriāls. 135.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
18.11 «Vilcene». Krievijas un Ukrainas seriāls. 136.sērija.
19.08 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
19.15 «Tautas balss».
19.50 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
19.59 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.48 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
20.50 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
21.00 «Jaunais vilnis 2011».
1.00 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle. Tiešraide.
1.15 «Izsitēji». ASV krimināldrāma. 2001.g.
2.45 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 4». ASV seriāls. 16.sērija.
3.45 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene». Seriāls. 135. un 136.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 8.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 36.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 39.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 12.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 5.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 45.sērija.
8.05 «Simpsoni 8». Anim. ser. 10. un 11.sērija.
9.00 «Bēthovens 3». Ģim. komēdija.

tv programma
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 61.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 207.–209.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 17.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 132.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2». Krievijas seriāls. 67.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 114.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 4». Komēdijseriāls. 79. un 80.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Ilgais ceļš kāpās». Rīgas k. daudzsēriju drāma.
1981.g. 2.sērija.
22.50 «Labs gads». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
1.10 «Bīstamais flirts». Kanādas trilleris. 2006.g.
2.45 «Cīņas likums». ASV seriāls. 17.sērija.
3.35 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 8.sērija.
4.25 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 11.sērija.

27. jūlijs, trešdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Strādājam laukos».*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1244.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 18.sērija.
10.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.25 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.55 «Discovery atlants: Itālija». Dok. filma. 2.sērija.
13.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.15 «20 gadi. 20 stāsti».*
13.25 «Naudas zīmes».*
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 20.sērija.
15.35 «Apeirona stāsti».*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Kas te? Es te!»*
16.35 «Džeronīmo Stiltons». Anim. filmu seriāls. 23.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1244.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV seriāls. 36.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 19.sērija.
20.30 «Panorāma».
20.53 Sporta ziņas.
21.02 Laika ziņas.
21.08 «Latloto. Viking Lotto».
21.15 «Laiks Ziedonim».*
22.10 «Imants Lancmanis. Prāta un neprāta hronika».
22.50 «6 miljardi stāstu».
23.00 «Zebra».
23.15 «Nakts ziņas».
23.30 «Vides fakti».*
24.00 «Zaķusalas ritmi 6».*

LTV7
7.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.00 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».*
8.20 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.40 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.00 «Izdzīvošanas māka». Dok.seriāls. 22.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 369.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 59.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 19.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 86.sērija.
13.15 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.*
13.50 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Futbols. Finālspēle.*
15.50 «Vertikālā pilsēta». Seriāls. 1.sērija.
16.25 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 59.sērija.
17.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 19.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Krievijas seriāls. 369.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.*
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Megakatastrofas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 86.sērija.
22.55 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
23.00 «Londonieši». Polijas seriāls. 18.sērija.
23.50 «Mikrofona dziesmas».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Misters Bīns». Anim. f.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
8.47 «Jaunais vilnis 2011» (
12.50 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
13.00 «Supernatural». ASV seriāls. 14.sērija.
13.58 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 165.sērija.
14.50 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. seriāls. 19.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 54.sērija.
16.03 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 18.sērija.
17.00 «Vilcene». Krievijas un Ukrainas seriāls. 137.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
18.11 «Vilcene». Krievijas un Ukrainas seriāls. 138.sērija.
19.08 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.48 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
20.50 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
21.00 «Jaunais vilnis 2011».
0.10 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle. Tiešraide.
0.25 «Nāvējošais ierocis». ASV filma. 1987.g.
2.30 «Slepkavas». ASV trilleris. 1995.g.
4.35 «Vilcene». Seriāls. 137. un 138.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 9.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 37.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 40.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 13.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 6.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 21. jūlijs
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 46.sērija.
8.05 «Simpsoni 8». Anim. ser. 12. un 13.sērija.
9.00 «Bēthovens 4». Ģim. komēdija.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 62.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks». 210.sērija.
12.50 «UgunsGrēks 4». 211.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 18.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 133.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2». Krievijas seriāls. 68.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 115.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 4». Komēdijseriāls. 81. un 82.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Ilgais ceļš kāpās». Rīgas k.daudzsēriju drāma. 3.sērija.
22.35 «Piedošana». Romantiska drāma. 2007.g.
1.00 «Slepkavības recepte». Kriminālfilma. 2002.g.
2.35 «Cīņas likums». Seriāls. 18.sērija.
3.25 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 9.sērija.
4.15 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 37.sērija.

28. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Strādājam laukos».*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1245.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 19.sērija.
10.40 «Tiksimies Tartu».*
11.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.30 «Zebra».*
11.50 «Pārsteidzošā pasaule. Japāna». Dok. filma.
12.50 «Province».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 21.sērija.
15.35 «Vertikāle».*
16.10 «Mēnesslācis 2». Anim. filmu seriāls. 3. un 4.sērija.
16.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. filmu seriāls. 50.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1245.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa Mantinieki». 37.sērija.
19.30 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 20.sērija.
20.30 «Panorāma».
20.53 Sporta ziņas.
21.02 Laika ziņas.
21.10 «Nebridis nezināsi, cik dziļš. Emilis Melngailis».*
22.10 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 21.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Izmisušie vecāki». Seriāls. 15. un 16.sērija.

LTV7
7.35 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vertikālā pilsēta». Seriāls. 1.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 370.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 60.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 20.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 87.sērija.
13.15 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.*
13.50 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Basketbols
vīriešiem. Lietuva – Krievija.*
15.50 «Vertikālā pilsēta». Seriāls. 2.sērija.
16.25 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 60.sērija.
17.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 20.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Krievijas seriāls. 370.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.*
20.00 «Uz meža takas».
20.30 «Zebra».*
20.45 «Nozīmīgais gads». Dānijas dok. filma. 3. un 4.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 87.sērija.
22.55 Pludmales volejbola apskats.
23.25 «Megakatastrofas». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Misters Bīns». Anim. f.
7.00 «900 sekundes».
8.45 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
8.47 «Jaunais vilnis 2011» (ar subt.).
12.05 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
12.20 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
13.00 «Supernatural». ASV seriāls. 15.sērija.
13.58 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 166.sērija.
14.50 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. seriāls. 20.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 55.sērija.
16.03 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 19.sērija.
17.00 «Vilcene». Krievijas un Ukrainas seriāls. 139.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
18.11 «Vilcene». Krievijas un Ukrainas seriāls. 140.sērija.
19.15 «Tautas balss».
19.59 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.48 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
20.50 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
21.00 «Jaunais vilnis 2011» (ar subt.).
0.10 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
0.30 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 37.sērija.
1.30 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 6.sērija.
2.20 «Betmens un Robins». ASV piedzīvojumu filma.
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene». Seriāls. 139. un 140.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 10.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 38.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 41.sērija.

6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 14.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 7.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 47.sērija.
8.05 «Simpsoni 8». Anim. ser. 14. un 15.sērija.
9.00 «Bēthovens 5». Ģim. komēdija.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 63.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks 4». 212.–214.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 19.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 134.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2». Krievijas seriāls. 69.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 116.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 4». Komēdijseriāls. 83. un 84.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Ilgais ceļš kāpās». Rīgas k. daudzsēriju drāma. 4.sērija.
22.50 «Tuvāk». ASV un Lielbritānijas drāma. 2004.g.
0.50 «Nāvējošā injekcija». Kanādas trilleris. 2006.g.
2.25 «Cīņas likums». Seriāls. 19.sērija.
3.15 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 10.sērija.
4.00 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 38.sērija.

29. jūlijs, piektdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Strādājam laukos».*
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 5.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.45 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 20.sērija.
10.40 «Goda lieta». Francijas detektīvfilma. 24.sērija.
12.25 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f.seriāls. 15. un 16.sērija.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.45 «Labrīt, Latvija!»*
14.45 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 22.sērija.
15.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.00 «Sises piedzīvojumi».*
16.15 «Mēnesslācis 2». Anim. filmu seriāls. 5. un 6.sērija.
16.40 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. filmu seriāls. 51.sērija.
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».*
19.30 «Mēs?» Latvijas dokumentāla filma. 1989.g. 1.sērija
20.30 «Panorāma».
20.53 Sporta ziņas.
21.02 Laika ziņas.
21.10 «100.panta preses klubs».
22.05 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 1.sērija.
24.00 «Nakts ziņas».
0.15 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 21.sērija.

LTV7
7.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.20 «Vertikālā pilsēta». Seriāls. 2.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 371.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 61.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 21.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 88.sērija.
13.15 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.*
13.50 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Basketbols
vīriešiem. Lietuva – Horvātija.*
15.50 «Vertikālā pilsēta». Seriāls. 3.sērija.
16.25 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 61.sērija.
17.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 21.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Krievijas seriāls. 371.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.*
20.00 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 8.sērija.
20.55 «633 km debesīs un ellē». 3.sērija.
21.25 «Motociklisti».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 88.sērija.
22.55 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Misters Bīns». Anim. f.
7.00 «900 sekundes».
8.45 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
8.47 «Jaunais vilnis 2011».
12.05 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
12.20 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
13.00 «Supernatural». ASV seriāls. 16.sērija.
13.58 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 167.sērija.
14.50 «Biezenīša piedzīvojumi». Anim. seriāls. 1.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 56.sērija.
16.03 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 20.sērija.
17.00 «Vilcene». Krievijas un Ukrainas seriāls. 141.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
18.11 «Vilcene». Krievijas un Ukrainas seriāls. 142.sērija.
19.15 «Tautas balss».
19.58 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.48 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
20.50 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
21.00 «Jaunais vilnis 2011».
0.30 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle. Tiešraide.
0.45 «Nāves briesmās». ASV filma. 1994.g.
2.35 «Naktis bugi stilā». ASV drāma. 1997.g.
5.05 «Vilcene». Seriāls. 141. un 142.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 11.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 39.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 42.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 15.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 8.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 48.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 21. jūlijs
8.05 «Simpsoni 8». Anim. ser. 16. un 17.sērija.
9.00 «Bēthovena zvaigžņu stunda». Ģim. komēdija.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 64.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks 4». 215.–217.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 20.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 135.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2». Krievijas seriāls. 70.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 117.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 4». Seriāls. 85. un 86.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ilgais ceļš kāpās». 5.sērija.
21.55 «Elizabettauna». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
0.25 «Laipni lūgti mājās». ASV komēdija. 2004.g.
2.10 «Cīņas likums». Seriāls. 20.sērija.
3.00 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 11.sērija.
3.45 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 39.sērija.
4.35 «Simpsoni 8». Seriāls. 17.sērija.

30. jūlijs, sestdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 113. un 114.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Mēnesslācis 2». Anim. filmu seriāls. 3. un 4.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. filmu seriāls. 50.sērija.
10.00 «Laupītājs Hocenplocs». Vācijas komēdija. 2006.g.
11.45 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.15 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 9. un 10.sērija.
14.10 Jauniešu koru koncerts Skonto stadionā. 2003.g.
16.45 «Pārsteidzošā pasaule. Japāna». Dok. filma.
17.45 «Apeirona stāsti».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».*
19.30 Velomaratons «Barona taka».
20.30 «Panorāma».
20.53 Sporta ziņas.
21.02 Laika ziņas.
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Top Latvijas Likteņdārzs!»
21.20 «Čikāgas piecīši. Koncerts Mežaparkā». 1989.g.
23.40 Nakts ziņas.
23.50 «Varas skola». Francijas drāma. 2009.g. 2.sērija.

2.55 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 12.sērija.
3.40 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 40.sērija.
4.30 «Mūžam kopā 2». Seriāls. 5.sērija.

31. jūlijs, svētdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 115. un 116.sērija.
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Mēnesslācis 2». Anim. filmu seriāls. 5. un 6.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. filmu seriāls. 51.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 30.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. filmu seriāls. 30.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Norvēģija». Dok. filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes piedāvā...» Dārza dziesmas.*
14.35 «Laupītājs Hocenplocs». Vācijas komēdija. 2006.g.
16.25 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 15. un 16.sērija.
17.25 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Pietura – Kuldīga». 1.daļa.
18.50 «Atgriešanās laimē». Romantiska drāma. 2009.
20.30 «Panorāma».
20.53 Sporta ziņas.
21.02 Laika ziņas.
21.10 «Elizabete I».. Vēsturiska drāma. 2005.g. 1.sērija.
23.05 «Nakts ziņas».
23.15 «Laiks vīriem?»*
23.45 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 1.sērija.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».

TV programma
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Solis augšup 2». ASV melodrāma. 2008.g.
13.50 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Basketbola
finālspēle vīriešiem.*
15.50 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 8.sērija.
16.45 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
16.50 «Divkāršs zaudējums». Krievijas komēdija. 2009.g.
18.55 «Krējums… saldais».
19.25 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
21.05 «Likteņa šķēps». Drāma. 2007.g. 3.sērija.
22.45 Eiropas meistarsacīkstes modernajā pieccīņā sievietēm.
0.30 Pludmales volejbola apskats.*
1.00 «SeMS vasarā».*

LNT
6.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Kāpēc tā gadījās». 33.sērija.
7.00 «Flintstonu ģimene». ASV anim. ser. 16. un 17.sērija.
7.55 «Misters Bīns». Anim. f.
8.10 «Trakie Tūņi brīvībā». Anim. ser. 6.sērija.
8.43 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
8.45 «Nedēļa novados».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Jaunais vilnis 2011».*
13.20 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
13.30 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
13.32 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.*
14.30 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
15.00 «Mentālists». ASV seriāls. 16.sērija.
15.58 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
16.00 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 9.sērija.
17.00 LNT jubileju gaidot. «Solo ar orķestri».

7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 Pludmales volejbola apskats.*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Divkāršs zaudējums». Krievijas komēdija. 2009.g.
14.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.30 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Basketbols
vīriešiem. ½ fināls.*
16.30 «Nozīmīgais gads». Dok. filma. 3. un 4.sērija.
17.40 «Ģimenes detektīvs». Daudzsēriju filma. 4.sērija.
19.30 «Norvēģija dabā». Dok. filma. 12.sērija.
20.00 «SeMS vasarā».
21.00 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
21.05 «Solis augšup 2». ASV melodrāma. 2008.g.
22.50 Eiropas meistarsacīkstes modernajā pieccīņā vīriešiem.
0.35 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 8.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 12.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 40.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 2». 5.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 28.sērija.
7.30 «Gormiti 2». Anim. ser. 7.sērija.
7.50 «Kaila kods 3». 1.sērija.
8.45 «Simpsoni 17». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
9.40 «Esi gardēdis!»
10.10 «Gandrīz ideālas vakariņas». 17.–20.raidījums.*
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.25 «Elizabettauna». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
16.00 «Meklējiet Džeinu!» Romantiska komēdija. 2003.g.
17.55 «Melnais bruņinieks». ASV komēdija. 2001.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ilgais ceļš kāpās». 6.sērija.
22.00 «Laukā no ligzdas». ASV komēdija. 2006.g.
23.55 «10,5 balles: apokalipse». Filma. 2004.g. 1. un 2.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 13.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 41.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 2». 6.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 29.sērija.
7.25 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 48.sērija.
7.50 «Mūmija 2». Anim. ser. 201.sērija.
8.25 «Gormiti 2». Anim. ser. 8.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Dejo ar zvaigzni 3».*
16.05 «Laukā no ligzdas». ASV komēdija. 2006.g.
18.00 «Beverlihilsas nindzja». ASV komēdija. 1997.g
19.50 «Nekā personīga».
20.30 «Ilgais ceļš kāpās». Rīgas k. drāma. 7.sērija.
22.05 F-1: Ungārijas Grand Prix izcīņa.
0.50 «Pavedinātāji». Krievijas komēdija. 2009.g.
2.15 «Beverlihilsas nindzja». ASV komēdija. 1997.g.
3.50 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 13.sērija.
4.30 «Mūžam kopā 2». Seriāls. 6.sērija.

Briketes apkurei

LNT

• kūdras briketes (Igaunija);
• skaidu briketes.
Adrese: Katlkalna iela 10, Rīga
Tālrunis informācijai: 29615160
Piegādes tālrunis: 28828288

“Cēsu alus” smilšu bārā
atspirdzinoši dzērieni un
saldējums
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17.59 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
18.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 6.sērija.
18.59 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
19.00 «Latvijas stiprākie vīri». Latvijas spēkavīru
meistarsacīkstes.
19.59 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.20 «Basketbols TV».
20.30 «Atmiņas par Jauno vilni».
20.48 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
20.50 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
21.00 «Jaunais vilnis 2011».
0.45 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle. Tiešraide.
1.10 «Muļķu svīta». Kriminālkomēdija. 2000.g.
2.50 «Nāvējošais ierocis». Spraiga sižeta filma. 1987.g.
4.40 «Radinieki svešinieki». ASV komēdija. 2006.g.

Viesnīca «Jelgava»
sakarā ar jauna restorāna-bāra
atvēršanu piedāvā darbu
konditoram(-ei)
ar iepriekšēju darba pieredzi un vēlmi
profesionāli pilnveidoties.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz
e-pasta adresi: personals@kulk.lv
vai pa faksu 63048959.
Tālrunis 63007719.

LTV7

6.35 «Ekstrēms tuvplānā».
7.00 «Flintstonu ģimene. Speciālizlaidums». Anim. f. 1. un 2.sērija.
7.55 «Supersuns Kripto». ASV anim. seriāls. 19.sērija.
8.30 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
8.32 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». Komēdisjeriāls. 5.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Jaunais vilnis 2011».
13.40 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
13.50 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
13.52 «Neparastie suņi». Dokumentāla filma. 13.sērija.
14.20 «Latvijas stiprākie vīri». Spēkavīru meistarsacīkstes.*
15.20 LNT jubileju gaidot. «Rīgas Eiroports». Humora šovs.
15.58 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
16.00 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 11.sērija.
17.00 «Jaunās dzīves sākums». Melodrāma. 2008.g.
18.59 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
19.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 5.sērija.
19.59 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.48 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle.
20.50 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
21.00 «Jaunais vilnis 2011».
0.30 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle. Tiešraide.
0.45 «Striprīzs». ASV drāma. 1996.g.
2.50 «Speciālists». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
4.35 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Mācību centrs «Austrumi» sadarbībā ar
Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) veic
kuponu apmācību bezdarbniekiem.
Pieaugušo neformālās izglītības
programmas:
• angļu valoda;
• vācu valoda;
• datorzinības;
• projektu vadība.
Adrese: Raiņa iela 28, Jelgava.
Tālrunis 63025058, 28601555.

Kredītu jebkurā brīdī var
pārnest uz citu banku
Nereti izskan sašutums par banku attieksmi pret saviem klientiem
– īpaši pret tiem, kuri ņēmuši kredītu. Lai gan maksājumi tiek veikti
regulāri, var gadīties arī sarežģījumi
un neplānoti apstākļi, un tieši šādos
brīžos bankas attieksme un sadarbība spēlē nozīmīgāko lomu. Ir vērts
apdomāt līdzšinējo draudzību ar
savu banku.
Ne visi kredītņēmēji informēti,
ka ir iespēja refinansēties – pārnest
esošās kredītsaistības uz citu banku.
Refinansēšanu var izmantot, ja esošo
kredītsaistību nosacījumi ir mazāk
izdevīgi par «Nordea» piedāvātajiem
nosacījumiem. Arī tad, ja klients
vēlas mainīt līguma nosacījumus
– kredīta summu, procentu likmi,
termiņu –, bet banka nav pretimnākoša, kredīta refinansēšana var būt
risinājums.
Refinansējot esošās kredītsaistības
uz citu banku, iespējams samazināt
arī savus ikmēneša maksājumus.
Katras bankas piedāvātās procentu
likmes atšķiras, tādēļ ir jānoskaidro,
vai tiešām esošās kredītiestādes
piedāvājums ir visizdevīgākais. Jāņem vērā, ka kredīta procentu likmi
nosaka gan starpbanku noteiktā
likme, gan bankas pievienotā likme,
kurā tiek ierēķinātas katras bankas
resursu izmaksas, likviditātes un
riska prēmija. Pievienotā likme katrā
kredītiestādē tiek noteikta atšķirīgi.
Ja līdzšinējā kredītiestādē kredīta
procentu likme klientam ir augstāka
nekā «Nordea» bankas piedāvātā,
pārnesot savas kredītsaistības pie
mums, klients samazinās savus ikmēneša kredīta maksājumus. Turklāt
šis kredīta pārnešanas process ir
gaužām vienkāršs.
Refinansējoties uz «Nordea» banku, klients var apvienot savas kredītsaistības vienā bankā. Tas nozīmē, ka
ikmēneša kredīta maksājumi nebūs
sadalīti dažādās kredītiestādēs. Uz
«Nordea» banku var refinansēties
no jebkuras citas bankas. Ja klientam ir vairāki pakalpojumi «Nordea»
bankā, tas nodrošina augstāku
statusu mūsu klientu priekšrocību
programmā un izdevīgākus nosacījumus bankas pakalpojumiem.
Klientu priekšrocību programma sāk
darboties, kļūstot par mūsu bankas
klientu. Jāpiemin, ka šie nosacījumi
attiecas arī uz ģimenes kopīgajiem
darījumiem, līdz ar to visai ģimenei
ir iespēja kļūt par «Nordea» Zelta
klientiem.
Jāuzsver, ka visus refinansēšanas pieteikumus «Nordea» bankā izskatām bez
maksas. Klientam ir vienkārši jāatnāk uz
jebkuru «Nordea» bankas klientu apkalpošanas centru ar esošo kredīta līgumu
un personu apliecinošu dokumentu.
Klientu konsultants salīdzinās līguma
nosacījumus un izskaidros, kā klientam
ir iespēja samazināt savus ikmēneša
kredīta maksājumus, pārnesot kredītu
uz «Nordea» banku.
Lai saņemtu konsultāciju, jādodas uz
«Nordea» bankas klientu apkalpošanas
centru «Jelgava» Lielajā ielā 17a katru
darba dienu no pulksten 9.30 līdz 18. Ja
ir jautājumi par bankas sniegtajiem pakalpojumiem, konsultāciju var saņemt
arī pa tālruni 63012355 vai 67096096.
Vairāk informācijas – www.nordea.lv.
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Kultūras pasākumi
 Katru dienu līdz 31. jūlijam no pulksten 11 līdz 19 – Uzvaras parkā var
apskatīt smilšu skulptūras. Biļešu cena – skolēniem, pensionāriem – Ls 0,50;
pieaugušajiem – Ls 1; bērniem līdz septiņu gadu vecumam – bez maksas. 31.
jūlijā no pulksten 14 līdz 16 – «Igates» smilšu darbnīcā ikvienam būs iespēja
izgatavot savu smilšu skulptūru kopā ar māksliniekiem; pulksten 15 – «Cirkus
pigori» kopā ar pasaku tēliem, disenīte, atrakcijas (Uzvaras parkā).
 23. un 24. jūlijā no pulksten 10 līdz 16 – starptautiskā kaķu izstāde «Jelgavas kaķis» (Zemgales Olimpiskajā centrā).
 24. jūlijā pulksten 17 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Trīnes grēki». Biļešu cena – skolēniem, pensionāriem – Ls 2; pieaugušajiem – Ls 2,50
(Uzvaras parkā).
 29. jūlijā pulksten 19 – «Imanta–Babīte» svin 25 gadu jubileju! Biļešu cena
– Ls 6; 5; 4 (Uzvaras parkā).
 7. augustā pulksten 18 – koncerts «Čikāgas piecīši». Biļešu cena – Ls 7; 6;
5 (Uzvaras parkā).

notikumi

Stārķu krustmātes
mīļākie ziedi ir petūnijas
«Ziedi un
dekorēšana ir
mans hobijs, kas
šodien kļuvis arī
par maizes darbu. Kaut reizēm
gadās ķibeles un
ne viss sanāk,
kā vēlos, man
patīk tas, ko es
daru. Un lielākais
gandarījums ir
brīžos, kad manu
darbu atzinīgi
novērtē citi.
Tad saprotu, ka
pūliņi nav bijuši
velti un ir vērts
censties,» par
savu ieguldījumu pilsētas
uzpošanā spriež
uzņēmēja Inese
Tiesnese.
Foto: Krišjānis
Grantiņš

Izstādes
 Līdz 31. jūlijam – Friča Zandberga gleznu izstāde (ar saviem darbiem piedalās mākslinieka mazmeitas mākslinieces Linda, Juta un Ingemāra Treijas)
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 4. augustam – Daces Runčas-Štelmaheres gleznu izstāde «Priekā!».
Ieejas maksa pieaugušajiem – Ls 0,80; skolēniem, studentiem un pensionāriem
– Ls 0,40 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 5. augustam – ceļojošā fotoizstāde «Daba Zemgalē» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).

Brīvdienās ZOC valdīs kaķi un seski
 Ritma Gaidamoviča

Nedēļas nogalē, 23. un 24. jūlijā, Zemgales Olimpiskajā centrā
(ZOC) notiks starptautiskā kaķu
izstāde «Jelgavas kaķis 2011».
Tajā būs apskatāmi vairāk nekā
300 kaķi – labākie savu šķirņu
pārstāvji, kuri mērojuši ceļu no
Lietuvas, Igaunijas, Somijas,
Francijas, Čehijas, Nīderlandes,
Šveices, Vācijas, Polijas, Krievijas
un Baltkrievijas. Izstāde atvērta
no pulksten 10 līdz 16.
ZOC sabiedrisko attiecību vadītāja Sanda
Andersone stāsta, ka pirmo reizi Baltijā
izstādes apmeklētājus sagaida reto kaķu
šķirņu – burmillu un Kuriļu bobteilu – šovi,
kā arī būs iespēja vērot unikālas sporta
spēles – kaķu adžiliti, kad kaķi demonstrēs
sava dzīvespriecīgā rakstura īpašības un
veiklību, pārvarot šķēršļu joslu. Pavisam
izstādē Jelgavā būs apskatāmas vairāk nekā
20 kaķu šķirnes. Apmeklētāji arī varēs izvēlēties un balsot par savu simpātiju – kaķi,
kurš iegūs titulu «Jelgavas kaķis 2011» un
saņems balvu no Jelgavas pilsētas domes.

Balvas saņems arī balsotāji, no kuriem vienam tūrisma aģentūra «1Travel» pasniegs
pārsteiguma balvu – ceļojumu pa Baltijas
valstīm. Bet mazākie apmeklētāji varēs
piedalīties atrakcijās un radošās nodarbēs.
Savukārt ZOC 2. stāvā šajās dienās varēs
aplūkot kaķus pasaules mākslinieku redzējumā visdažādākajos mākslas priekšmetos
– būs kaķi gan no keramikas, gan koka,
gan fotografēti un gleznoti. Šeit būs izvietota arī viena no Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja kolekcijām,
ko muzeja krājumam dāvinājusi Mārīte
Velta Greisele.
Kaķu izstādē varēs sastapt arī nesen
popularitāti ieguvušos un tik ļoti iemīļotos mājdzīvniekus seskus, kas piedalīsies Sesku olimpiādē. Atraktīvie
seski ēdīs olas, pārvarēs šķēršļus, rādīs
trikus un citādi izklaidēs skatītājus.
Ieejas maksa izstādē «Jelgavas kaķis
2011» – divi lati; pensionāriem, skolēniem un studentiem – lats; bērniem no
3 līdz 7 gadu vecumam – 50 santīmi,
savukārt bērni līdz trīs gadiem kaķus
varēs novērtēt bez maksas. Biļetes
nopērkamas ZOC, Jelgavas kultūras
nama un «Biļešu paradīzes» kasēs.

Jelgavā taps metāla skulptūras
 Ritma Gaidamoviča

Lai pievērstu lielāku uzmanību
metālapstrādes nozarei, septembrī reizē ar Metālapstrādes dienu Jelgavā gaidāms
vēl nebijis pasākums
– starptautisks metāltēlniecības simpozijs «Otrā
elpa». Izvērtējot metāla
darbu skices, simpozija
organizatori jau izvēlējušies māksliniekus,
kuri veidots lielformāta skulptūras par tēmu
«Gaismekļi».
Simpozijs «Otrā elpa» mūsu
pilsētā notiks no 2. līdz 10. septembrim, un tajā piedalīsies metālapstrādes mākslinieki no Latvijas
un Lietuvas, radot lielformāta metālmākslas objektus, instalācijas
un skulptūras, kas vēlāk tiks izvietotas dažādās vietās pilsētā.
Aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics vērtē, ka
mākslinieku atsaucība ir liela
– pavisam saņemta 31 skice, ko
radījuši 24 mākslinieki. «Aktīvākie ir Latvijas mākslinieki,
tostarp viens jelgavnieks, bet
no kaimiņvalsts Lietuvas saņemtas četras skices,» stāsta
M.Buškevics. Žūrijas komisija šobrīd izvēlējusies astoņus māksliniekus,
kuri piedalīsies simpozijā. «Sākumā
paredzējām, ka uzņemsim septiņus,
taču skices ir ļoti labas, tāpēc šobrīd
cenšamies rast risinājumu, lai piedalīties

simpozijā varētu astoņi,» tā aģentūras
«Kultūra» projektu vadītājs Ivars Pirvics.
Pirmā simpozija tēma ir «Gaismekļi», un
mākslinieks var izpausties savā radošajā
fantāzijā, apspēlējot gaismas objektu
tēmu. M.Buškevics stāsta,
ka, izvērtējot skices, īpaši
domāts par to, kā šīs skulptūras varētu iekļauties mūsu
pilsētvidē. «Tas ir ļoti svarīgi, jo vēlāk visas skulptūras
tiks izvietotas pilsētā. Tāpēc
nozīmīga ir arī skulptūru
drošība, izturība, materiāla
izvēle, tās ilgnoturīgums,»
tā I.Pirvics, piebilstot, ka
idejas, apspēlējot tēmu, ir
ļoti atšķirīgas.
Šobrīd māksliniekiem
jau izsūtīti ielūgumi,
un viņi veido detalizētāku skulptūras tehnisko
aprakstu, lai ziņotu par
darbam nepieciešamajiem
materiāliem, instrumentiem
un to daudzumu. Plānots,
ka skulptūru būvniecība 2.
septembrī sāksies Jelgavas
Mašīnbūves rūpnīcā, bet 10.
septembrī skulptūras tiks
transportētas uz Uzvaras
parku, kur notiks Metālapstrādes diena.
Simpozijs norisināsies
sadarbībā ar Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centru, Jelgavas
Mašīnbūves rūpnīcu un Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības
asociāciju.
Skice: no aģentūras «Kultūra» arhīva

Ceturtdiena, 2011. gada 21. jūlijs

 Ritma Gaidamoviča

«Kad tikko Ventspils sāka
ziedēt un tajā parādījās
krāšņi puķu podi un dobes,
pie sevis nodomāju: «Cik
forši būtu, ja arī Jelgava vasarā uzziedētu!» Un jau pēc
pāris gadiem mans sapnis
piepildījās. Vēl vairāk – viss
sakritis tā, ka man ir iespēja
piedalīties tā īstenošanā,»
atzīst jelgavniece Inese Tiesnese.
I.Tiesnese ir uzņēmēja, kas jau sešus
gadus pēc aģentūras «Pilsētsaimniecība» pasūtījuma rūpējas par pilsētas
apstādījumiem. Viņas uzdevums ir
gādāt par puķu stādījumiem pilsētas
skvēros, pie iestādēm, skolām un stabiem Lielajā ielā, pār tiltiem un stacijas aplī. Aģentūras «Pilsētsaimniecība»
pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas
speciāliste Ilze Gamorja atzīst, ka
sadarbība ar uzņēmēju izvērtusies
veiksmīga. «Mēs vienmēr zinām, ka uz
Inesi var paļauties un puķu podi nepaliks tukši, jo viņa savu darbu izdara pēc
labākās sirdsapziņas,» tā I.Gamorja.
Uzvarot konkursos, Inese atbild arī
par visu Latvijas «Rimi» veikalu dekorēšanu, viņas roku darbs ir arī Vecrīgā
veidotais brīvdabas parks «Egle» un
apstādījumi Doma laukumā.

Pilsētā jūtas kā savā dārzā

Runājot par Jelgavas uzpošanu,
Inese atzīst, ka darbs nav viegls, taču
ļoti interesants un gadu no gada nes
jaunas atziņas un mācības. Uzņēmēja
nodarbojas ne tikai ar dekorēšanu, bet
pati arī audzē ziedus. Viņa nenoliedz,
ka pašlaik šī nodarbe nav rentabla, jo
cenas augušas gan sēklām, gan citiem
resursiem, izdevīgāk būtu ziedus ievest
no Polijas un Lietuvas, taču pašas audzētajiem esot lielāka uzticība. «Tas ir
mans, un es par to atbildu,» uzsver Inese. Tieši tālab pilsētas puķu podos aug
ziedi no viņas siltumnīcām. Uzņēmēja
pilsētā jūtoties kā savā dārzā. «Esmu
izpētījusi, kurā pilsētas teritorijā var
īstenot konkrētas idejas un kurā no
tām labāk atteikties. Piemēram, pie 1.
ģimnāzijas nevar aizrauties ar pelargonijām. Cik iestādi, tik izrauj, un to
nedara jaunieši – kundzītes vienkārši
papildina savas kolekcijas. Visgrūtāk
ir gājēju ielā pie Valdekas pils, jo tur
laiku pa laikam kaut kas «pazūd».
Un es nerunāju tikai par glauniem
ziediem – pat vienkāršajām samtenēm
sēklas tiek nolasītas, un pašiem nekā
nepaliek,» stāsta Inese, atceroties kādu
kuriozu situāciju: vienu gadu kāda
kundzīte dienas laikā pie pašvaldības administrācijas ēkas ar lāpstiņu
izrakusi atraitnītes. «Un ko šādā si-

tuācijā garāmgājējs domā?! Protams, stārķus ilgi lolojām un vēl tagad ar
ka sētniece vai apkopēja tās vienkārši tiem auklējamies. Sākumā, kad aģentūra «Pilsētsaimniecība» piedāvāja
pārstāda!» smaidot saka Inese.
ideju, šķita, ka ies diezgan viegli, taču
– nekā. Neieskaitot bērza zaru sagataĪpaši pret katru ziedu
Ziedi puķu podos ir Ineses milzīgā vošanu, katram stārķim veltīta viena
darba rezultāts. Turklāt viņa par darba diena – astoņas stundas, un tas
puķēm rūpējas visas vasaras garumā, ir daudz,» saka Inese, piebilstot, ka
katru podu apčubinot divas reizes diemžēl daudzi cilvēki nemāk skaisto
nedēļā, arī pa naktīm. «Ja vēlies, lai baudīt tikai ar acīm. Ik pa laikam Ineziedi priecē pēc iespējas ilgāk, tiem jā- sei kāds stārķis jāuzceļ, kāds jāaizved
velta liela uzmanība. Piemēram, puķu pie krustēva «ārstēt», bet vienu stārķi
podus pilsētā laistām un vecos ziedus kāds pat mēģināja nozagt. «Tādos brīnolasām divas reizes nedēļā. Katrā žos, protams, ir dusmas. Skumji, ka
otrajā reizē liekam minerālus, un tad cilvēki nemāk vienkārši paskatīties,
laistīšana notiek pa nakti. Kā nakts piemēram, bērnam obligāti jāpārbauda
rūķīši sākam pulksten 23 un turpinām konstrukcijas noturība. Viņš zaķim
līdz agram rītam,» stāsta Inese. Jāpie- var sist ar koku, bet vecāki nereaģē...
bilst, ka tas notiek arī lietus laikā vai Aizrādīju, bet tas neko nemainīja,»
pēc tā. «Reizēm jau pilsētnieki brīnās sašutumu pauž Inese.
– tikko nolijis, bet mēs veldzējam. Daži
pat pārmet, ka šādi līdzekļus tērējam. Lielākā balva – cilvēku
Taču podi ir tik blīvi noauguši, ka viss novērtējums
Savus darbus autore gan neņemas
mitrums pa lapām notek, līdz ar to
augiem ar lietus ūdeni vien nepietiek. vērtēt, jo tikai pilsētnieki var spriest,
Tādos gadījumos piedāvājam pašiem vai tas atbilst viņu izpratnei par
«speciālistiem» uzkāpt un paskatīties, sakoptu pilsētvidi. «Patiesībā es ļoti
taču no šī piedāvājuma parasti atsa- baidījos par to, ko jelgavnieki teiks par
kās,» stāsta Inese, piebilstot, ka toties stārķiem. Taču, ja reiz vairāki cilvēki
ir patīkami no garāmgājējiem saņemt man lūguši, lai uztaisu tādus arī viņu
pagalmam, tas laikam nozīmē, ka pauzslavas par darbu.
tīk,» tā Inese.
Tieši cilvēku vērtējums ir viņas lieJelgava krāšņāka par Rīgu
Spriežot par pilsētas kopējo tēlu un lākā balva. «Dažreiz, kad pēc pulksten
to, kāda Jelgava izskatās, salīdzinot 23 laistu puķes, vienā rokā turot šļūar citām Latvijas pilsētām, Inese at- teni, otrā lukturi, domāju – vai cilvēki
zīst, ka pēdējos gados Jelgava kļuvusi vispār to spēs novērtēt? Taču brīdī,
krāšņāka, pat neskatoties uz to, ka kad dzirdu labus vārdus, saprotu, ka
līdzekļi šim mērķim samazināti. «Pie darbs bijis tā vērts,» tā Inese, piebilsmums pavisam noteikti ir krāšņāk tot, ka katrā savā darbā cenšas ielikt
nekā galvaspilsētā. Kāpēc? Tāpēc, ka dvēseli, kaut ko īpašu. Ja cilvēkam tas
Rīgā akcents likts tikai uz Vecpilsētu patīk, viņai ar to pietiek. Taujāta, kur
un tās tuvāko apkārtni, taču, tiklīdz smeļas spēkus tik radošiem darbiem,
izbrauc no šīs teritorijas, daudzviet Inese atzīst – ņemot vērā ekonomisko
paveras bēdīgs skats. Taču Jelgavā tiek situāciju, šobrīd dopingu rod savā
domāts par to, lai aptvertu visu pilsē- saimniecībā. «Man patīk vakarā iziet
tu. Priecē, ka šajā procesā iesaistās laukā, pasēdēt šūpuļtīklā un vērot, kā
ne tikai pašvaldība, bet arī uzņēmēji viss ir paaudzies. Tas man dod enerģiju
un iedzīvotāji – teju katrs padomā, turpmākajiem darbiem,» tā Inese.
kā sapost savu dzīves telpu, veidojot
skaistus dārzus pie privātmājām un «Man plāni kā Napoleonam»
Runājot par savas mājas apkārtnes
uz balkoniem izvietojot puķes,» stāsta
uzņēmēja, piebilstot: «Neskatoties uz izdaiļošanu ar krāšņiem ziediem, Inese
ekonomisko situāciju, cilvēki cenšas, smej: «Kurpniekam cauras kurpes,
lai vide ap viņiem ir skaista, un tas dārzkopim… Vienmēr saku, ka man
ir jauki. Tiesa, ir atsevišķi saimnieki, plāni kā Napoleonam, taču visam
kuri pārspīlē un pārāk saraibina savas pietrūkst laika, jo galvenais laikam
manā dzīvē ir citiem cilvēkiem sniegt
puķu dobes,» secina Inese.
skaistumu, iepriecināt viņus. Taču
bez ziediem, protams, neiztieku. MaStārķu krustmāte
Šogad Lieldienās Hercoga Jēkaba nas mīļākās puķes ir petūnijas, kas
laukumā pirmo reizi varēja novērtēt diemžēl cilvēkiem ne visai patīk, jo
Ineses veidotos salmu zaķus, bet šo- prasa divtik lielu uzmanību – karstā
brīd pilsētā var priecāties par viņas laikā bieži jālaista, regulāri jānolasa
pītajiem stārķiem. Tieši tāpēc Inese vecie ziedi, citādi tās vairs neziedēs,»
šovasar sevi smejoties sauc par stār- tā Inese, kura sapņo par puķu dobi
ķu krustmāti, bet kolēģi Aldi, kurš kā zīmējumu pie iebraucamā ceļa un
izgatavojis stārķa metāla karkasus, mazu neļķu siltumnīcu, kāda reiz bi– par krusttēvu. «Tas tāpēc, ka mēs jusi viņas vecākiem.

