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Līdz 15. jūlijam var
pieteikties studijām LLU

Šonedēļ Latvijas augstskolās sākusies studiju
pieteikumu apstiprināšana klātienē, kas ilgs līdz
15. jūlijam. Pieprasītākās
pamatstudiju programmas LLU ir veterinārmedicīna, ekonomika,
datorvadība un datorzinātne, lauksaimniecība
un būvniecība.
«Galvenokārt pieprasītas ir tās
programmas, kuras piedāvā apgūt
tikai LLU un kurās var studēt par
valsts budžeta līdzekļiem,» skaidro
LLU Uzņemšanas komisijas galvenā speciāliste Rasma Veinberga.
Līdz trešdienas pulksten 12
pamatstudijām LLU apstiprināti
jau 1542 studiju pieteikumi. Tiesa
gan, jāņem vērā, ka reflektanti var

pieteikties līdz desmit dažādām studiju programmām, kā arī izvēlēties
līdz 20 prioritātēm.
R.Veinberga teic, ka studentu
paradumi, reģistrējoties studijām,
šogad nav mainījušies – joprojām
noteicošais ir budžeta vietu skaits
konkrētā programmā. «Ja netiks
vēlamajā programmā, viņi pretendēs uz vietu nākamajā pēc norādītās
prioritātes,» skaidro R.Veinberga,
piebilstot, ka studenti vienlaicīgi
piesakās vidēji trim četrām dažādām studiju programmām.
Arī šogad pieprasītākās studiju
programmas LLU ir tās, kuras
nepiedāvā lielākā daļa augstskolu,
vai, piemēram, veterinārmedicīna,
kuru citviet Latvijā apgūt nav iespējams. Studijām veterinārmedicīnā
šonedēļ pieteikusies arī rīdziniece
Olga Žeļezņakova. «Vienmēr esmu
gribējusi būt veterinārārste – pirms
diviem gadiem pat aizbraucu uz

Šveici, kur gribēju studēt tieši šo
jomu, taču radās daudz grūtību
– šeit iegūto izglītības dokumentu
pielīdzināt neizdevās, turklāt, lai
kļūtu par vetārstu Šveicē, nepieciešami apmēram 15 gadi un daudz
naudas,» atklāj Olga.
Savukārt jelgavnieks Edgars Lisenkovs, kurš reiz jau LLU studējis,
taču personisku iemeslu dēļ mācības pārtraucis, šonedēļ studijām
Informācijas tehnoloģiju fakultātes
programmēšanas programmā
pieteicies no jauna. «Dzīvoju tepat
Jelgavā, tāpēc LLU stājos vēlreiz.
Tagad novērtēju, cik svarīga ir
izglītība, tāpēc par studijām esmu
gatavs arī maksāt,» atzīst viņš.
Šonedēļ sākusies pieteikšanās
studijām arī maģistrantūrā, taču
topošie maģistranti lielas rindas
universitātē neveido. «Tas tāpēc, ka
šeit kārtība ir mazliet cita – vienotajā tīklā maģistrantūras studijām

saistmateriāliem. Protams, lai
izveidotu grandiozu kuģi, visam
Augusta beigās Jelgavā
klāt jāpievieno ģeniāla ideja un
jau atkal notiks gada
draudzīgs apkalpojošais personāls.
gardākie svētki – Piena,
Starp citu – viena tukša aizlīmēta
maizes un medus svētki,
litra piena paka uz ūdens notur ap
kad starts tiks dots arī 9.
700 gramiem svara.
«Rasas» piena paku laiKomandas dalībai regatē aicivu regatei. Pašvaldības
nātas pieteikties līdz 10. augusiestāde «Kultūra» līdz
tam. Ar regates nolikumu un
10. augustam gaida piepieteikuma anketu var iepazīties
teikumus no tiem, kuri
mājas lapas www.kultura.jelgava.
vēlas pārbaudīt savus
lv sadaļā «Uzzini», apkašsadaļā
spēkus, uzmeistarojot
«Nolikumi». Aizpildītā pieteikupiena paku kuģi un pama anketa jāiesniedz «Kultūras»
laižot to Lielupē.
birojā Jelgavas kultūras nama
2. stāvā vai jāsūta elektroniski
Komandai būtiski zināt, ka laivu uz e-pasta adresi: evelina.bucegalvenais būvmateriāls ir tukšas le@kultura.jelgava.lv. Komandu
piena pakas, kuras savieno ar kapteiņiem 16. augustā pulksten

18 kultūras nama 3. stāvā Konferenču zālē obligāti jāierodas
uz sapulci par organizatoriskiem
jautājumiem.
Laivas izgatavot un piedalīties
regatē var ikviens interesents
– gan privātpersonas, gan uzņēmumi. Būvētājiem jāatceras, ka
laivas ir atļauts darbināt tikai ar
cilvēka spēka palīdzību. Dažāda
veida motoru, saspiesta gaisa vai
citu enerģijas avotu izmantošana
nav atļauta. Visas komandas
piedalīsies parādes braucienā un
sacentīsies dažādās nominācijās:
Oriģinālākā laiva, Visatraktīvākā
komanda, Saldais krējums, Ātrākā laiva, Treknākais piena plosts,
Inovatīvākā laiva un Pilnīgs
sviests. Balvu fonds – 1250 lati,
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Pirmais negadījums
divu gadu laikā
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā piektdienā
Lielupes pludmalē noslīka 1997. gadā dzimis
jaunietis. Pašvaldības
policija uzsver, ka šis ir
pirmais negadījums vairāk nekā divu gadu laikā, kopš pludmalē par
apmeklētāju drošību rūpējas glābēji – peldvietā
pat nav bijušas situācijas,
kad būtu apdraudēta
personas dzīvība.

pieteikties nevar, studēt gribētājiem
no citām augstskolām jānāk šurp
un pieteikums jāaizpilda klātienē,
savukārt LLU absolventi to var
izdarīt arī elektroniski, izmantojot
savu lietotājvārdu un paroli, LLU
Informatīvajā sistēmā,» skaidro
LLU galvenā speciāliste maģistrantūras jautājumos Dzintra Kreišmane. Līdz trešdienas pusdienlaikam
maģistrantūras studijām LLU
pieteikušies 180 studēt gribētāju.
Jāpiebilst, ka pieteikties gan
pamatlīmeņa, gan augstākā līmeņa studijām var līdz 15. jūlijam,  Ilze Knusle-Jankevica
Uzņemšanas komisija strādā darba
Nākamnedēļ jau trešo
dienās no pulksten 9 līdz 18, bet
reizi Jelgavā, Zemgasestdien, 13. jūlijā, no pulksten 9 līdz
les Olimpiskajā centrā
13. Savukārt uzņemšanu LLU 15.
(ZOC), notiks starptaujūlijā noslēgs jau tradicionālā Uztiskā kaķu izstāde «Jelņemšanas nakts, kad no pulksten
gavas kaķis 2013», kurā
20 līdz 24 pieteikties studijām varēs
starp īpaši retām un popagūt vēl tie pēdējie studēt gribētāji,
pulārām kaķu šķirnēm
kuri līdz šim to nebūs paguvuši.

Lai atpūta pludmalē būtu droša,
Pašvaldības policija lūdz iedzīvotājus būt uzmanīgiem un ievērot
svarīgākos drošības noteikumus uz
ūdens. «Svarīgi, lai iedzīvotāji peldēt nedotos vienatnē, jo, ja uz ūdens
radīsies problēmas, līdzās var nebūt
citu cilvēku, kas spētu ekstremālā
situācijā palīdzēt. Pirms iešanas
ūdenī jābrīdina krastā palikušie par
to, cik ilgi un tālu ir plānots peldēt.
Ja cilvēks ir pārkarsis saulē, ūdenī
jāiet lēnām, lai nebūtu straujas
ķermeņa temperatūras maiņas, jo
var rasties krampji. Savukārt, ja ir
gadījies iekļūt straumē, jāsaglabā
miers, jāpeld pa straumi uz priekšu,
cenšoties nokļūt tuvāk krastam,»
norāda Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Aiva
Saulīte. Tāpat, kad ūdenī dodas
bērns, pieaugušajam noteikti jābūt
tuvumā un modram. Visdrošāk, ja
pieaugušais atradīsies ūdenī starp
krastu un dziļumu. Bērniem drīkst
ļaut plunčāties un peldēt tik tālu,
cik pieaugušais var labi redzēt un
nepieciešamības gadījumā ātri
piesteigties palīgā. Turklāt pieaugušajiem jāpieskata bērni, kuri jau
prot peldēt – bērni var pārvērtēt
savas spējas.
Ja Jelgavas Lielupes peldvietā
noticis nelaimes gadījums, par
to nekavējoties jāziņo glābējiem,
kuri katru dienu no pulksten 10
līdz 22 uzrauga drošību pludmales
teritorijā. Jāatgādina, ka glābēji
pludmalē dežurē jau trešo sezonu
– dežūras pludmalē viņi sāka 2011.
gada maijā.

Atkal klāt kaķu izstāde

Gaida pieteikumus Piena paku laivu regatei
 Ritma Gaidamoviča

BEZMAKSAS	

Negadījums notika 5. jūlijā pulksten 14.36. Jaunietis pludmalē bija
ieradies kopā ar draugiem. Kad
viņi pamanīja, ka puiša nav, sāka
meklēt un saukt pēc palīdzības.
Jaunieti no ūdens izvilka viens
no glābējiem kopā ar kādu vīrieti,
un glābēji nekavējoties sāka veikt
atdzīvināšanas pasākumus. «Kad
notikuma vietā ieradās mediķu brigāde, glābēji veica atdzīvināšanas
pasākumus. Brigāde to pārņēma,
bet rezultāta nebija – jaunieti glābt
neizdevās,» norāda Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
Zemgales reģiona centra vadītājs
Roberts Fūrmanis.
Pašvaldības policijā saistībā ar
negadījumu tiek veikta dienesta
pārbaude, savukārt Valsts policijā
ir uzsākts kriminālprocess pēc
Krimināllikuma 13. nodaļas par
noziedzīgu nodarījumu pret personas veselību un nozīmēta tiesu
medicīnas ekspertīze.

Šonedēļ sākusies reflektantu dokumentu pieņemšana klātienē, piesakoties studijām kādā no LLU studiju programmām.
Uzņemšana turpināsies līdz 15. jūlijam, kad no pulksten 20
līdz 24 vēl pēdējo pieteikumu pieņemšanai tiks organizēta
tradicionālā LLU Uzņemšanas nakts.
 Ligita Lapiņa

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

kas attiecīgi tiks sadalīts starp
nominācijām.
Jāatgādina, ka Latvijā vienīgās
Piena paku laivu regates pirmsākumi meklējami 2003. gadā,
kad Piena, maizes un medus
svētku laikā Lielupē notika piena
iepakojumu plostu parāde, kurā
piedalījās desmit plosti. Šim nolūkam tika izmantotas apmēram
15 000 pakas. «Desmit gadu laikā
esam kļuvuši pieredzējušāki,
uzkrājuši zināšanas, atraduši
draugus un domubiedrus piena
baudītāju vidū, tāpēc šogad laivu
būvniecībai jau izmantosim 40 000
«Rasas» piena paku, ko dāvina
Latvijā vadošais piena pārstrādes
uzņēmums «Food Union»,» aicinot
iesaistīties, norāda organizatori.

būs apskatāmi arī citi
mājdzīvnieki, piemēram,
seski, truši, peles, zivis,
baloži, iguānas.

Izstāde notiks 20. un 21. jūlijā,
un šogad īpaša uzmanība tiks veltīta burmas un burmillas šķirņu
kaķiem – savus dzīvniekus demons
trēs Latvijas audzētāji, kuriem ir iz-

devies gūt ievērojamus panākumus
Eiropas mērogā. Kopumā izstādē
būs apskatāmi vairāk nekā 20 šķirņu kaķi, kas uz Jelgavu atceļos no
Latvijas, Baltkrievijas, Somijas,
Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Krievijas un citām Eiropas valstīm.
«Izstādē seski savas prasmes
rādīs sesku olimpiādē, būs apskatāmi arī dažādu šķirņu truši,
peles, zivis, baloži, iguānas un citi
zvēri. Izstādes apmeklētājiem būs
arī iespēja nofotografēties ar 2013.
gada simbolu – čūsku,» stāsta ZOC
pārstāve Sanda Andersone.
Arī šogad izstādes apmeklētāji ar
savu balsojumu noteiks, viņuprāt,
skaistāko kaķi, kas saņems Jelgavas pilsētas Domes kausu.
Turpinājums 3.lpp.

Paldies visiem jelgavniekiem – Vispārējo latviešu
Dziesmu un Deju svētku dalībniekiem, kas godam
pārstāvēja savu pilsētu un kolektīvus, paldies
viņu ģimenēm un atbalstītājiem!
Svētki ir nozīmīgs mūsu tautas nacionālās pašapziņas, gara spēka un
savas zemes mīlestības apliecinājums. Lai mums izdodas arī turpmāk!
Jelgavas pilsētas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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Svētdien, 7. jūlijā, ar iespaidīgo noslēguma koncertu,
kurš turpinājās vairāk nekā sešas stundas, Rīgā, Meža
parka estrādē, noslēdzās Dziesmu un deju svētki. Tajos
piedalījās arī vairāk nekā 1000 jelgavnieku, pārstāvot
38 kolektīvus. Nav šaubu, ka šie svētki ir viens no būtiskākajiem notikumiem Latvijas kultūras dzīvē, tādēļ
kolektīvu un kultūras dzīves vadītājus aicinājām atskatīties uz svētku norisi. Šoreiz augstvērtīgākos rezultātus
sasniedza koris «Spīgo», iegūstot pirmo vietu «Koru
karu» finālā, un TDA «Diždancis», kurš A grupas kolektīvu konkurencē ieguva 3. pakāpes diplomu.
Tas kopvērtējumā pēc punktu skaita deva
11. vietu, pārspējot TDA «Lielupe» dejotājus, kuri uzvarēja reģionālajā skatē,
bet pēc starptautiskās žūrijas vērtējuma palika divpadsmitie.

«Slodze svētku
dalībniekiem
bija pārāk liela»

viedokļi

Ceturtdiena, 2013. gada 11. jūlijs

«Diždancim» līdz šim
labākais rezultāts
Ieva Karele, TDA «Diždancis» vadītāja:
«Esam gandarīti par sasniegto,
jo pirms skates vērtējām, vai vispār
tajā piedalīties. Mums šis bija sarežģīts gads. Gatavojāmies kolektīva 35 gadu jubilejas koncertam,
kurā bija pavisam cits repertuārs,
tomēr saņēmāmies un startējām,
uzrādot labāko rezultātu starp Jelgavas deju kolektīviem. Rezultāts
nebija mūsu pašmērķis – tas bija
vairāk kā patīkams pārsteigums
un darba novērtējums.
Šogad svētkos dejotāju bija ievērojami vairāk nekā iepriekš, mēģinājumu dienu skaits tika samazināts.
Slodze bija milzīga, tādēļ pilnvērtīgi
izbaudīt svētkus nebija iespēju.
Visemocionālākais, protams, bija 6.
jūlija koncerts «Tēvu laipas», kurā
simboliski izdejojām latviešu tautas
vēsturi. Jāuzteic arī deju repertuāra
izvēle. Priekšnesumi bija tehniski
sarežģīti, bet piesātināti. «Sasala
jūriņa» dejojām jau trešos svētkus
pēc kārtas, bet tā joprojām spēj

paņemt ar savu pamatīgumu.
Ar sadzīves apstākļiem bijām
apmierināti, jo 25 minūšu laikā
no Rīnūžu vidusskolas Vecmīlgrāvī
bez sastrēgumiem varējām nokļūt
Daugavas stadionā. Jācer, ka šie
bija pēdējie svētki, kuri jāaizvada
šādā nepiemērotā vietā. Ļoti žēl,
ka UNESCO pasaules kultūras
mantojumā iekļauto Deju svētku

lieluzvedums jāaizvada šādā morāli un tehniski nepiemērotā vietā.
Tas vien, ka koncerta dalībnieku
skaits trīskārt pārsniedz pieejamo
biļešu skaitu, par kaut ko liecina.
Ļoti daudz cilvēku palika bez iespējas baudīt koncertus klātienē.
Bet kopumā gan ir labi padarīta
darba sajūta, laiks mūs lutināja un
saudzēja jaunos skaistos tērpus.»

«Šoreiz spēlējām tikai
latviešu komponistu darbus»

Mintauts Buškevics, JPPI
«Kultūra» vadītājs:
«Kā svētku koordinatoram
man šie bija jau sestie Dziesmu
un deju svētki, ja skaitām arī
svētkus, kuri tika rīkoti par
godu Rīgas 800 gadu jubilejai.
Šoreiz svētki pārsteidza ar
mākslinieciski augstvērtīgajiem koncertiem un brīnišķīgo
scenogrāfiju, kurā spilgti tika
realizēta ideja «Caur sidraba
birzi gāju...».
No koptēla viedokļa vienlīdz veiksmīgi tika veidots
gan deju uzvedums «Tēvu laipas», gan svētku lielkoncerts
«Līgo». Esmu gandarīts, ka
šajos svētkos bijām plaši pārstāvēti – sākot no koriem, deju
kolektīviem, pūtēju orķestriem
un beidzot ar folkloras kopu,
mazākumtautību kolektīviem,
amatierteātri, gleznošanas studiju un lietišķās mākslas daiļamatmeistariem. Arī sasniegtie
rezultāti liecina, ka mums ir
ar ko lepoties un ieguldījumi
pašdarbības kolektīvu attīstībā
sniedz atdevi.
Pirms svētkiem īpaši bijām
domājuši par to, lai kolektīvu
dalībniekiem nodrošinātu jaunus tērpus, kuri lieliski papildināja priekšnesumu. Mūsu koris
«Tik un tā» pat tika atzīts par
uzvarētāju tautastērpu skatē
koru konkurencē.
Tomēr organizatoriski šie
svētki varēja būt pārdomātāki. Slodze dalībniekiem bija
pārāk liela, lai viņi pilnvērtīgi
izbaudītu svētkus. Dalībniekiem faktiski nebija iespēju
piedalīties svētku pasākumos,
jo mēģinājumi aizņēma visu laiku. Salīdzinot ar iepriekšējiem
svētkiem, šogad tika saīsināts
mēģinājumu dienu skaits. Līdzekļu taupības dēļ atkal nācās
ciest svētku dalībniekiem, kuri
mēģinājumos pavadīja visu
dienu no pulksten astoņiem

rītā līdz 23 vakarā bez siltām
pusdienām. Pārtikas un veterinārais dienests skrupulozi
sekoja līdzi tam, lai drošības
apsvērumu dēļ mēģinājumu
laukumos tiktu piegādātas tikai
sausās pusdienas.
Diemžēl arī sadzīviskā ziņā
viss nebija atrisināts – mums
nācās pasūtīt papildu konteinerus, lai dalībniekiem būtu
iespēja nomazgāties. Ja par
Rīnūžu vidusskolu, kurā dzīvoja dejotāji, varam teikt tikai
tos labākos vārdus, tad Rīgas
46. vidusskola mums sagādāja
dažādus pārsteigumus, sākot ar
Pārtikas un veterinārā dienesta atklātajiem pārkāpumiem
ēdināšanas blokā un beidzot
ar skolas vadības neieinteresētību risināt sadzīviskos jautājumus.
Arī noslēguma koncerts pro
grammā plānoto četru stundu
vietā ievilkās līdz sešām, un
cilvēki, kuri, vadoties pēc svētku programmas, pulksten 23
nāca uz sadziedāšanos, palika
aiz vārtiem. Tas bija pārbaudījums gan dalībniekiem, gan
skatītājiem.
To pašu var attiecināt arī
uz repertuāru, jo, manuprāt,
noslēguma koncerts nav piemērotākais brīdis mākslinieciskiem eksperimentiem un tautas
audzināšanai. Tam vairāk ir
piemērotas skates, kur koru
profesionalitāti vērtē kompetenta žūrija. Cilvēki no Dziesmu
svētku noslēguma koncerta
gaida kopības sajūtu ar kopkori,
līdzpārdzīvojumu. Tādēļ jācer,
ka organizatoriski arī svētku
veidotājiem būs savi secinājumi
un atziņas, lai nākamie svētki
būtu vēl labāki.
Vēlos pateikties visiem kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem par augstvērtīgajiem
rezultātiem, pašaizliedzību un
profesionālo attieksmi.»

Raitis Ašmanis, Zemgales
novada pūtēju orķestru virsdiriģents:
«Mūziķu atdeve mēģinājumos
un koncertos bija apskaužama,
lai gan slodze šajos svētkos bija
lielāka. Jelgavnieku rezultāti apliecina, ka ieguldītais darbs nav bijis
veltīgs. Profesionāli esam spēruši
soli uz priekšu. Raugoties no organizatoriskā viedokļa, svētki gan
varēja būt plānoti labāk. Daudzviet
pietrūka informācijas un saskaņotības. Piemēram, 6. jūlijā gandrīz
vienlaicīgi tika ieplānots pūtēju
orķestru dižkoncerts un svētku
noslēguma koncerta ģenerālmēģinājums. Neesam tikuši vaļā arī
no iepriekšējiem svētkiem raksturīgās nelaimes, ka dalībnieki pārstāv vairākus kolektīvus. Tas rada
haosu – nav skaidrs, ko un kurā
brīdī katrs dalībnieks pārstāv. Īpaši
tas attiecas uz skatēm, kur viens
dalībnieks, startējot vairākos kolektīvos, konkurē pats ar sevi. Vai
varat iedomāties, ka profesionālajā
sportā finālā viens spēlētājs spēlē
gan pie vienas, gan otras koman-

das?! Tas rada fiktīvu priekšstatu
par to, cik cilvēku reāli ir iesaistīti
pašdarbības kolektīvos.
Kopumā gan par svētkiem ir
gandarījums, jo šoreiz spēlējām
tikai latviešu komponistu darbus. Tas ir solis uz priekšu un arī
nākotnē stimulēs mūsu autorus
pievērsties jaunu skaņdarbu radīšanai. Interesants jauninājums
bija arī tas, ka pūtēju orķestri šajos svētkos spēlēja sakrālo mūziku

baznīcās. Arī noslēguma koncerta
mākslinieciskā kvalitāte bija ļoti
augsta, lai gan šoreiz pauzes aizpildīja dažādas perkusijas, nevis
pūtēju orķestri, kā tas bija ierasts
iepriekšējos svētkos.
Par to, kā tas izdevās, katram
var būt savs viedoklis, tāpat kā par
izvēlēto repertuāru, bet nemainīga
vērtība bija sadziedāšanās pēc
svētku koncerta, kura deva tik nepieciešamo emocionālo lādiņu.»

«Doma par iespēju vēlreiz
nosvinēt Līgo bija lieliska»
Līga Celma-Kursiete, kora
«Spīgo» vadītāja:
«Mums kā kolektīvam ir tikai
divu svētku pieredze, tādēļ iespējas salīdzināt varbūt nav tik lielas.
Esam guvušas labu pieredzi,
un meitenes ir apmierinātas ar
sasniegto rezultātu. Emocionāli
tas bija labākais izpildījums, uz
ko varējām cerēt, un viss izdevās
lieliski. Varbūt tehniskajā izpildījumā varējām vēl mazliet pielikt, bet vienmēr jāatstāj iespēja
izaugsmei. Svētkos bija daudz
skaistu un labu lietu, īpaši patika
ideja par iespēju vēlreiz nosvinēt
Līgo svētkus. Šī ideja caurvija
visu Dziesmu svētku nedēļu.
Turpmāk gan noslēguma koncerta kopējais repertuārs būtu
jāizvērtē kritiskāk, jo ne visas
dziesmas bija piemērotas lielajai
estrādei. Mums jārēķinās ar to,
ko no kopkora gaida skatītājs. Es
saprotu, ka svētku rīkotāji vēlējās
parādīt pēc iespējas vairāk, bet ne

Pilsētnieks vērtē

Kas, jūsuprāt,
mainīsies jūsu
ikdienā pēc eiro
ieviešanas?
Aigars,
pensionārs:
– Uzskatu, ka
man kā pensionāram nemainīsies nekas.
Es pat ceru, ka
pensija, pārrēķinot eiro, būs mazliet
lielāka, jo summu varētu noapaļot
uz augšu. Kopumā gan esmu eiro
pretinieks, jo latu tomēr uztveru kā
mūsu valsts simbolu, taču, ja reiz
tajā Savienībā esam iestājušies, kur
likties – būs vien jāpieņem eiro.
Marika,
12. klases
absolvente:
– Manā ikdienā teorētiski
nemainīsies
nekas, jo nauda paliek nauda, tas ir norēķināšanās līdzeklis, vienalga – lats vai eiro.
Naudas vērtība jau nemainīsies,
mainīsies tikai tās simbols. Pieļauju,
ka līdz ar eiro ieviešanu preču un
pakalpojumu cenas samazināsies,
jo uzņēmējiem samazināsies izmaksas, tāpat domāju, ka Latvija
kļūs konkurētspējīgāka piesaistīt
ārvalstu investorus – no biznesa
viedokļa viss kļūs vienkāršāk.
Leokādija,
bezdarbniece:
– Kaut arī eiro
man galīgi nepatīk, jo, manuprāt, Latvijā
ir jāpaliek latam, kopumā vērtējot, man pilnīgi
vienalga – eiro vai lats. Tāpat par
visu vajadzēs maksāt, bet naudas
cilvēkiem nav un nebūs. Līdz ar to arī
manā ikdienā nekas nemainīsies.
Vija, apdrošināšanas brokere:
– Domāju,
ka personīgi
manā ikdienā
eiro ieviešana
nemainīs neko, jo viss, latus
pārkonvertējot eiro, notiks automātiski. Emocionāli, protams,
jau būs mazliet žēl šķirties no
lata, taču, tā kā es vairāk ceļoju,
praktiski man eiro būs izdevīgāks,
jo ceļojot nebūs papildus jāmaksā
par valūtas maiņu.
Edgars, meklē darbu:
– Ja godīgi, es
par to nemaz
neesmu domājis. Droši
vien jau kaut
kādas pārmaiņas izjutīs ikviens
iedzīvotājs, kaut vai, teiksim,
cenu ziņā izmaiņas noteikti būs.
Visticamāk, viss kļūs nedaudz
dārgāks, bet mēs jau tāpat tur
neko nevaram ietekmēt. Pēc
eiro ieviešanas vien būs jāpērk
cits maks, lai tas atbilstu eiro
banknošu izmēram.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171

visos gadījumos tas attaisnojās.
Manuprāt, 2008. gada svētku
noslēguma koncerts gan no profesionālā, gan no saturiskā viedokļa
bija interesantāks un kompaktāks. Plānojot koncertu, noteikti

jāņem vērā, ka cilvēki vēlēsies
dzirdēt dziesmu atkārtojumus.
Ja koncertā laika nobīde ir vairāk
par divām stundām, tas tomēr ir
par daudz gan skatītājiem, gan
dalībniekiem.»

Sagatavoja Jānis Kovaļevskis, foto Ivars Veiliņš
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Pie Čakstes bulvāra
promenādes
peldēties aizliegts
 Ligita Lapiņa

Pēc Pašvaldības policijas lūguma «Pilsētsaimniecība» Čakstes
bulvāra promenādē
uzstādījusi peldēšanas
aizlieguma zīmes.
«Iedzīvotāji, peldoties Čakstes
bulvārī, rīkojas ļoti pārgalvīgi, jo
šajā vietā nav nedz pārbaudīta
upes gultne, nedz arī tur dežūrē
glābēji, bet, kamēr aizlieguma
zīmju nav, mēs iedzīvotājiem nevaram aizrādīt par neapdomīgu
peldēšanos, tāpēc arī lūdzām
zīmes uzstādīt,» skaidro Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks
Andris Lakstīgala.
Arī pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vecākā projektu
vadītāja Daina Done skaidro, ka
Driksas gultne pie Čakstes bulvāra
promenādes ir sekla, tāpēc bīstama,
turklāt to šķērso vairāki pazemes
komunikāciju tīkli. «Tieši tāpēc peldēties šajā vietā ir bīstami, sevišķi
jau lecot ūdenī,» uzsver D.Done.
Šogad policija fiksējusi jau vairākus gadījumus, kad jelgavnieki

Remontdarbu dēļ
kavējas autobusi

peldējušies Driksā pie Čakstes bulvāra promenādes, bet daži pārgalvīgākie pat centušies «iemēģināt»
lēkšanai upē jauno Mītavas gājēju
tiltu. «Šajās vietās mums ir uzstādītas novērošanas kameras, tāpēc
notikumus varam veiksmīgi fiksēt, tomēr līdz šim sodīt pārgalvjus
varēja tikai par lēkšanu no tilta,»
skaidro A.Lakstīgala. Viņš piebilst,
ka arī turpmāk policija pārkāpumiem sekos līdzīgi – to veiks gan
Jelgavā dežūrējošā ūdens policija,
gan Pašvaldības policijas patruļas.
Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciāliste Aiva Saulīte
informē, ka 2013. gada peldēšanas sezonā fiksēti trīs gadījumi,
kad personas lēkušas ūdenī no
Čakstes bulvāra promenādes, trīs
gadījumi, kad personas peldējušās
pie Čakstes bulvāra promenādes,
kā arī pa vienam gadījumam, kad
personas lēkušas ūdenī no Driksas
un Mītavas tilta.
Policija atgādina, ka gadījumos,
kad policija fiksē peldēšanos neatļautās vietās, aiz peldvietu norobežojumiem (bojām) vai lecot no tilta, Pilsētā notiekošie remontdarbi ietekmē ne tikai autovadītājus, bet arī sabiedriskā transporta
personai izsaka brīdinājumu vai iespējas kursēt precīzi saskaņā ar apstiprināto autobusu kustības grafiku. Piemēram, 5. autobusa maršruts ved pa Lietuvas šoseju, kur pašlaik notiek ielas rekonstrukcija, tādēļ pasažieriem
uzliek sodu līdz 50 latiem.
jārēķinās, ka autobusi arī šajā maršrutā var kavēties.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

Foto: Ivars Veiliņš

SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) pasažierus lūdz izturēties ar
sapratni pret reisu kavēšanos pilsētas maršrutos – no šādas situācijas laikā, kad pilsētā
notiek aktīvi būvdarbi,
izvairīties nav iespējams. Lai nepieciešamajā galapunktā nokļūtu
laikus, jelgavnieki aicināti rūpīgāk plānot
savus braucienus.

«Zīmes uzstādītas, rūpējoties par iedzīvotāju drošību. Šeit tuvumā
nav glābēju, kas nepieciešamības gadījumā varētu palīdzēt, turklāt
«Pašlaik remontdarbi – gan
upes gultne var būt bīstama,» skaidro Pašvaldības policijas priekš- ielu, gan ūdenssaimniecības tīknieka vietnieks Andris Lakstīgala, piebilstot, ka peldēm iedzīvotāji lu rekonstrukcija – aptver teju
aicināti izmantot pludmali pie Lielupes promenādes.
visu pilsētu, būtiski ierobežojot

Atkal
klāt kaķu
izstāde
No 1.lpp.

Apbalvošana notiks svētdien, 21.
jūlijā, pulksten 14. S.Andersone atgādina, ka pirmajā izstādē lielākās
apmeklētāju simpātijas izraisīja
meinkūnu šķirnes kaķis, savukārt
pērn uzvarēja leoparda līdzinieks
Bengālijas šķirnes kaķis.
Izstādes darba laiks 20. jūlijā būs
no pulksten 10 līdz 17 un 21. jūlijā
no pulksten 10 līdz 15. Ieejas maksa
– 2 lati, pensionāriem un skolēniem
– lats, pirmsskolas vecuma bērniem
ieeja bez maksas.
Jāpiebilst, ka Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs 20. jūlijā no
pulksten 14 līdz 16.30 izstādes
apmeklētājus aicina doties ekskursijā ar autobusu pa Jelgavu
un iepazīt pilsētas nozīmīgākās
apskates vietas, klātienē apmeklēt
modernāko veterināro klīniku
Baltijā, kas darbu sāka šī gada
martā, kā arī apskatīt RAF vintage
(seno RAF automobiļu) kolekciju.
Ekskursijas autobuss interesentus
pulksten 14 uzņems pie Trīsvienības baznīcas torņa un ap pulksten
14.10 – pie ZOC. Maksa par ekskursiju – 3 lati pieaugušajiem, 2
lati – skolēniem, studentiem un
pensionāriem. Pieteikšanās ekskursijai pa tālruni 63005447 vai
e-pastu: tic@tornis.jelgava.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

iespējas pilsētas sabiedriskajam
transportam kursēt saskaņā ar
apstiprināto autobusu kustības
grafiku. Šie darbi ietekmē lielāko daļu pilsētas maršrutu, taču
īpaši aktuāli tas ir, piemēram, 4.,
7. un 22. maršrutā kursējošiem
autobusiem, kam remontdarbu
zonas jāapbrauc pa apvedceļiem,»
skaidro JAP satiksmes organizācijas inženieris Gatis Dūmiņš. Viņš
atgādina, ka pašlaik satiksme
ir ierobežota vai pilnībā slēgta
Lietuvas šosejā, tostarp pār gaisa
tiltu, Uzvaras, Lielās, Garozas
ielas atsevišķos posmos, kā arī Filozofu ielā un transporta, tostarp
sabiedriskā, plūsma novirzīta pa
apkārtējām ielām.
Rekonstrukcijas darbu gaitā
ieviestas izmaiņas lielākajā daļā

autobusu maršrutu, kas vien
jau nozīmē nobīdi no autobusu
kustības saraksta, taču papildus jāņem vērā arī sastrēgumi,
kas veidojas, satiksmes plūsmu
novirzot pa apbraucamajiem
ceļiem, īpaši jau intensīvākās satiksmes laikā rīta un pievakares
stundās. «Atkarībā no maršruta
un reisa autobuss var kavēties
pat piecas, desmit minūtes. Taču
pasažieriem jāsaprot, ka šajā nobīdē no kursēšanas grafika nav
vainojams ne JAP, ne arī konkrēti
autobusu vadītāji – šoferi pēc
iespējas precīzāk cenšas izbraukt
maršrutu, taču atsevišķos ielu
posmos remontdarbu dēļ tas nav
iespējams,» tā G.Dūmiņš.
JAP atvainojas pasažieriem
par radītajām neērtībām.

Pirmie IT akadēmijas absolventi
saņems sertifikātu
 Sintija Čepanone

Jelgavas 1. ģimnāzijas absolventi Jānis
Ozoliņš un Sandis Veidemanis ir pirmie jaunieši, kuri pēc nodarbībām «Microsoft» IT
akadēmijā veiksmīgi
nokārtojuši eksāmenu
un saņems starptautiski atzītu «Microsoft Office» speciālista sertifikātu. Jelgava ir pirmā
pašvaldība Latvijā, kur
šāda iespēja ar pašvaldības atbalstu tiek piedāvāta vidusskolēniem
bez maksas.
«Mūsu pašvaldībā ļoti mērķtiecīgi tiek domāts, kā jauniešu vidū
mazināt bezdarba risku, tāpēc
vidusskolēniem ir radīta iespēja
līdztekus vidējai izglītībai iegūt
arī profesionālo izglītību apliecinošu dokumentu un dažādus
sertifikātus. Tas jauniešiem ir
kā drošības spilvens veiksmīgam
startam darba tirgū, profesionālās kompetences apliecinājums,»
uzsver Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC)
vadītāja Sarmīte Vīksna.
2012./2013. mācību gadā ZR-

KAC sadarbībā ar Jelgavas 1.
ģimnāziju uzsāka jaunu iniciatīvu, piedāvājot 10. – 12.
klašu skolēniem padziļināti
apgūt datorprasmes, apmeklējot «Microsoft» IT akadēmijas
nodarbības. «ZRKAC mācību
gada sākumā tika izstrādāta
apmācību programma, kurā
iekļauta zināšanu, prasmju apguve darbā ar «Microsoft Office»
programmām «MS Word» un
«MS Excel» atbilstoši «Microsoft
Office» speciālista sertifikāta
iegūšanas prasībām. Nodarbības
mācību gada garumā notika
reizi nedēļā, un uz tām jaunieši
nāca savā brīvajā laikā,» stāsta
ZRKAC Informācijas resursu
un tehnoloģiju nodaļas vadītāja
Antra Škinča.
Kopumā šo iespēju izmantoja
desmit Jelgavas 1. ģimnāzijas
skolēni, un 27. jūnijā pirmie divi
no «Microsoft» IT akadēmijas
dalībniekiem – 1. ģimnāzijas
nu jau absolventi J.Ozoliņš un
S.Veidemanis – devās uz Baltijas Datoru akadēmiju Rīgā, lai
kārtotu eksāmenu un iegūtu
«Microsoft Office» (Excel 2010)
speciālista sertifikātu. «Abi jaunieši eksāmenu nokārtoja ļoti
veiksmīgi, par ko gandarījums
ir gan ZRKAC speciālistiem,

gan Jelgavas 1. ģimnāzijas pedagogiem, gan, protams, pašiem
jauniešiem,» tā A.Škinča, akcentējot, ka iegūtais sertifikāts ir
starptautiski atzīts un augstu
kotējas darba tirgū.
«Patiesībā jau uz pirmajām IT
akadēmijas nodarbībām gāju intereses pēc – gribējās saprast, kas
tas īsti ir, ko varu apgūt papildus
skolā mācītajam. Taču mums ļoti
paveicās ar pasniedzēju Reini
Rukmani – viņš prata noturēt
mūsu interesi visa gada garumā,
un par rezultātu – veiksmīgi
nokārtoto eksāmenu – ir gandarījums. Turklāt šajās nodarbībās
būtiski esmu uzlabojis savas angļu valodas zināšanas – tagad pat
matemātiskās formulas angliski
man nesagādā problēmas,» saka
J.Ozoliņš, gan piebilstot, ka par
iegūtā sertifikāta priekšrocībām
spriest vēl pāragri, jo priekšā
studijas LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātē. «Taču noteikti
meklēšu iespējas papildus arī
strādāt šajā jomā. Ceru, ka ar
šo sertifikātu man būs plašākas
iespējas, lai gan apzinos, ka tas
lielā mērā atkarīgs no darba
devēja attieksmes un prasībām
– ir tādi, kas apzinās šī sertifikāta
vērtību,» spriež Jānis.
A.Škinča piebilst, ka skolēniem,

kas apmeklēja IT akadēmijas
nodarbības, bija lieliska iespēja
pilnveidot ne tikai savu digitālo
kompetenci, bet arī angļu valodas prasmes, jo «Microsoft» IT
akadēmijas nodarbībās mācību
materiāli, uzdevumi, pārbaudes
darbi ir angļu valodā. «Tā arī bija
tā būtiskākā atšķirība no mācībām skolā – stundās visi termini
tiek latviskoti, taču, lai iegūtu šo
sertifikātu, eksāmens jākārto angļu valodā, un bez specifiskajām
zināšanām, ko apguvām nodarbībās, tas būtu krietni grūtāk,»
norāda pasniedzējs R.Rukmanis,
piebilstot, ka jaunieši, kuri apmeklēja IT akadēmiju, to darīja
ļoti mērķtiecīgi.
Plānots, ka «Microsoft IT» akadēmija darbību turpinās arī nākamajā mācību gadā, ar pašvaldības
atbalstu vidusskolēniem piedāvājot papildināt savas zināšanas IT
jomā un pēc veiksmīgi nokārtota
eksāmena iegūt «Microsoft Office» speciālista sertifikātu.
Jāatgādina, ka mūsu pilsētā
Jelgavas 1. ģimnāzijas vidusskolēniem tiek piedāvāta iespēja
papildus vidējai izglītībai apgūt
arī metinātāja profesiju un pēc
veiksmīgi nokārtota eksāmena
saņemt apliecību par profesionālās kvalifikācijas iegūšanu.
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Īsi
 SIA «Jelgavas ūdens» paziņojis
ūdensvada tīklu skalošanas plānu
nākamajai nedēļai. No 15. līdz 19.
jūlijam tiks skaloti tīkli kopumā
12 ielās, taču ūdens saduļķošanās šī procesa laikā iespējama
arī piegulošajās ielās. Ūdensvada
tīklu profilaktiskā skalošana uzsākta 1. jūlijā, un šajā laikā tas izdarīts
jau 13 ielās Pārlielupē. Nākamnedēļ
process tiks turpināts, aptverot
vēl 12 ielas: Jāņa Čakstes bulvāri,
Uzvaras, Ausekļa, Lapskalna, Kazarmes, Vārpu, Šķūņu, Kārļa, Dobeles,
Blaumaņa, Liepu un Zvejnieku ielu.
Skalošanas laikā ūdensvada tīklā
ūdens var saduļķoties arī apkārtējās
ielās, taču tas nav kaitīgs cilvēku veselībai. «Jelgavas ūdens» atvainojas
par sagādātajām neērtībām.
 28. jūlijā Jelgavas Latviešu
biedrība organizē ikgadējo veselības sporta dienu Engurē, kurā
aicina piedalīties biedrības biedrus un viņu ģimenes locekļus, kā
arī draugus. Pieteikties var līdz 25.
jūlijam ceturtdienās no pulksten
10 līdz 15, personīgi vēršoties
biedrībā. Tuvāka informācija pa
tālruni 63027133 (ceturtdienās).
Izbraukšana no biedrības – 28.
jūlijā pulksten 9. Aptuvenās ceļa
izmaksas – līdz pieciem latiem atkarībā no braucēju skaita, informē
biedrības valdes priekšsēdētāja
vietnieks Vilis Azevičs.
 Šonedēļ sākta tilta pār Svēti
Malkas ceļā rekonstrukcija. Būvdarbu laikā tiltu nav iespējams
šķērsot. Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka kustība
pār tiltu tiks pārtraukta no 15. jūlija.
Gājējiem, lai šķērsotu Svētes upi un
nokļūtu vēlamā vietā, jāizmanto
citi blakus esošie ceļi. Jāpiebilst,
ka pašlaik Malkas ceļā esošais tilts
nodrošina tikai gājēju kustību pār
Svētes upi, bet projekta mērķis ir
nodrošināt iespēju upi šajā vietā
šķērsot arī autotransportam, kura
pilna masa ir līdz 3,5 tonnām. Tilta
rekonstrukciju paredzēts pabeigt
trīs mēnešu laikā. «Pilsētsaimniecība» atvainojas par sagādātajām
neērtībām.
 No pirmdienas, 15. jūlija, ieviestas izmaiņas pārtikas produktu komplektu izdales grafikā
– divas nedēļas, no 15. līdz 28. jūlijam, tās tiks izsniegtas tikai labo
domu un darbu centrā «Svētelis»
Pļavu ielā 2. Kā informē Latvijas
Sarkanā Krusta Jelgavas komiteja,
sakarā ar darbinieku atvaļinājumu
uz divām nedēļām tiks pārtraukta
pārtikas komplektu izdale trūcīgām
personām Stacijas ielā 13. No 15.
līdz 28. jūlijam pārtikas pakas varēs
saņemt tikai Pļavu ielā 2 pirmdienās,
otrdienās un trešdienās no pulksten
10 līdz 16. Lai saskaņā ar programmu saņemtu pārtikas produktus,
ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai
personai jāuzrāda Sociālo lietu pārvaldes izsniegta izziņa par trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.
 Vēl līdz 31. jūlijam Uzvaras
parkā ir apskatāmas Starptautiskā
Smilšu skulptūru festivāla skulptūras. Parks apmeklētājiem atvērts
katru darba dienu no pulksten 11
līdz 19, savukārt sestdienās un svētdienās skulptūras iespējams apskatīt
no pulksten 10 līdz 21. Ieejas maksa
pieaugušajiem – lats, bet skolēniem,
studentiem un pensionāriem – 50
santīmi. Jāatgādina, ka šī gada
festivāla tēma bija «Zelta laikmets»
– kopumā 19 atzīti tēlnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Bulgārijas,
Kanādas, Nīderlandes un Krievijas
Uzvaras parkā no 600 tonnām smilšu izveidoja 17 unikālas skulptūras,
kas apskatāmas līdz 31. jūlijam.

Sagatavoja Sintija Čepanone
Pašvaldības iestāde «Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde» informē, ka sakarā ar plānotajiem
profilaktiskajiem pasākumiem
no 15. līdz 28. jūlijam
būs slēgts Higiēnas centrs.
Higiēnas centrs darbu atsāks 29. jūlijā.
Tālrunis informācijai – 63007524.
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Piecu gadu cikls noslēdzies
Ar mazām traumām, pamežģītām kājām, apsvilušām ausīm, degunu un pleciem, bezgala noguruši, bet laimīgi – savas izjūtas
raksturo Jelgavas kolektīvu dalībnieki, kuri mājās atgriezušies
no nedēļu ilgajiem Dziesmu un deju svētkiem. Nu XXV Vispārējie
latviešu Dziesmu svētki un XV Deju svētki noslēgušies un gan svētku organizatori, gan kolektīvu vadītāji, gan dalībnieki pamazām
atgriezušies ierastajā dzīves ritmā. To, cik daudz darba un enerģijas ieguldīts, lai tiktu izdziedāti un izdejoti krāšņie noslēguma
koncerti, zina vien paši dalībnieki – Dziesmu un deju svētkos no
mūsu pilsētas kopumā piedalījās 1036 dalībnieki no 38 kolektīviem
– 329 koristi, 466 tautas deju dejotāji, 92 pūtēji, 14 audējas, 12
tautas instrumentu spēlētāji, 22 folkloristi, 54 vokālo ansambļu
dalībnieki, 23 aktieri un 24 mazākumtautību kolektīvu dalībnieki,
un Jelgavas delegācija bija lielākā tūlīt aiz Rīgas. «Jelgavas Vēstnesis» fotogrāfijās atskatās uz svētku nedēļā piedzīvoto.

Kaut arī gan dejotāji, gan koristi par emocijām piesātinātākajiem Dziesmu un deju svētku pasākumiem atzīst noslēguma koncertus – deju lieluzvedumu «Tēvu laipas» un koru dižkoncertu «Līgo» –, tie vienlaicīgi viņiem asociējas
ar smago darbu, kas ieguldīts, garas stundas ik dienu piedaloties mēģinājumos. Taču lielais svētku gājiens 7. jūlijā
bija tas brīdis, kad arī paši dalībnieki varēja izjust to īpašo svētku gaisotni un, kaut uz mirkli noliekot malā nogurumu, tiešām izbaudīt svētkus. Apmēram 45 minūšu ilgajā gājienā Jelgavu pārstāvēja vairāk nekā 1000 dalībnieku,
Dziesmu un deju svētkos Jelgavas dejotāju mājvieta bija Rīgas Rīnūžu vidusskola, skanīgi uzgavilējot malā stāvošo apsveikumiem.
savukārt koristi un pūtēji bija izmitināti Rīgas 46. vidusskolā. Svētku dalībniekiem,
dzīvojot skolā, nācās samierināties ar daudzām sadzīviskām neērtībām. «Istabiņā
esam izvietoti ļoti kompakti, gandrīz kā siļķes bundžā, arī nogurums ir liels, bet
šie nav mūsu pirmie svētki – mēs zinājām, ko gaidīt, un ar vislielāko prieku uz
to «parakstāmies» katru piekto gadu no jauna,» saka dalībnieki. Un kā nu ne, ja
svētki kolektīviem ir vēl viena iespēja baudīt kopā būšanas prieku – piemēram,
vakarā pēc mēģinājuma jauktā kora «Mītava» dziedātāji apvienojās jautrajā rotaļā
«Ādamam bij’ septiņ’ dēli».

Dziesmu un deju svētki sākās ar dažādiem konkursiem un skatēm, un mūsējie tajās ieguva godalgotas vietas. Augstāko novērtējumu no Jelgavas deju
kolektīviem ieguva Tautas deju ansamblis «Diždancis», starp visiem A grupas
dejotājiem fināla skatē iegūstot trešo vietu. Mūsu 4. vidusskolas «Rota» no
pūtēju orķestru skates, kurā startēja otrajā augstākajā grūtības grupā, mājās
pārveda 2. vietu. Bet pirmo vietu ieguva «Spīgo» meitenes, cīnoties «Koru
«Divu diennakšu laikā intensīvā mēģinājumu grafika dēļ kopumā esam gulējuši karu» finālā. Jāpiebilst, ka tāpat uzteikti arī mūsējo tērpi – jauktā kora «Tik un
labi ja septiņas stundas, tāpēc katru mīļu brīdi, kad mums nav jābūt laukumā, tā» tērpi atzīti par labākajiem tautastērpu finālskatē koru grupā, «Dardedzei»
izmantojam, lai atpūstos,» saka Mārtiņš no «Kalves», kurš tāpat kā citi dejotāji 2. un 3. vieta uzņēmēju, tautas lietišķās mākslas studiju, amatnieku biedrību
grupā un audējai Ausmai Spalviņai – 3. vieta.
«nolicies slīpi» turpat uz zemes kolektīvu ģērbtuvēs.

Dziesmu un deju svētkos jau ierasts, ka jelgavniekus Rīgā apciemo
pilsētas vadība, un šī tradīcija ievērota arī šajā gadā. «Dziesmu un
deju svētki Latvijā ir īpašs pasākums. Tas ir laiks, kad visi esam kopā,
aizmirstam ikdienas rūpes, kad mūsu dvēsele līksmo,» tā Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Pilsētas vadība īpašu paldies
teica Jelgavas kolektīvu vadītājiem – par smago darbu kārtējo piecu
gadu garumā, lai mūsējie Dziesmu un deju svētkos būtu tik kupli
pārstāvēti, un par fantastiskajiem panākumiem, ko Jelgava sasniegusi šajos svētkos. Svētku dalībniekiem pilsēta sarūpēja balli, kurā
spēlēja pašmāju grupa «Tirkizband», savukārt par viesmīlību, savā
skolā uzņemot jelgavniekus, paldies teikts arī Rīgas Rīnūžu un Rīgas
46. vidusskolas vadībai.

Dejotājiem mēģinājumi Daugavas stadionā sākās pulksten 8 un ilga
līdz vēlam vakaram, tādējādi teju visa diena tika pavadīta, intensīvi
dejojot saules uzkarsētajā laukumā. Normunds un Zane no deju
kolektīva «Jaunība» stāsta, ka lielo svelmi visvairāk izjūt tieši kājas, jo
laukuma segums saulē uzkarsis tik ļoti, ka jebkuriem apaviem «deg»
cauri, pēdās atstājot sāpīgas tulznas. Lai kaut nedaudz veldzētos, viņi
izmantoja iespēju atvēsināties zem lielās ugunsdzēsēju šļūtenes. «Nu
mēs atkal esam atspirdzinājušies un varam turpināt dejot. Tiesa, jau
pēc pusstundas drēbes būs saulē izkaltušas pilnīgi sausas,» tā jaunieši.
Izturēt mēģinājumus dejotājiem palīdzēja arī dzeramais ūdens, kurš
pusotra litra pudelēs ikvienam bija pieejams bez maksas. Dejotāji lēš,
ka trīs četras šādas pudeles dienā izdzer.

«Rituma» dejotāju Marģera un Gintas
Tarvidu 9 mēnešus vecais dēliņš Zigmārs bija jaunākais svētku dalībnieks
no Jelgavas un godam izturēja kā garos
mēģinājumus Daugavas stadionā, kas
iekrita nedēļas karstākajās dienās, tā arī
visus koncertus, kuros piedalījās vecāki.
«Paldies kolektīva atbalstam! Tieši «Rituma» dejotāji bija tie, kas jau sākotnēji
iedrošināja, ka kopā mēs tiksim galā.
Un tikām – mazais turēja mums līdzi,»
tā par Zigmāra pirmajiem Dziesmu un
deju svētkiem saka Marģers un Ginta.
Viņus «Jelgavas Vēstnesis» sastapa
naktī uz piektdienu ap pulksten 2, kad
mūsu dejotāji atgriezās no ģenerālmēģinājuma.

Vairums mūsu pilsētas koristu uz Rīgu devās 4. jūlijā īsi pēc pulksten 6, lai uzreiz pēc nokļūšanas galamērķī – Mežaparka estrādē
– sāktu gatavoties koru noslēguma koncertam «Līgo!». Rīgas 46.
vidusskolā, kura svētku nedēļā bija mūsu koristu mājvieta, viņi
varēja iekārtoties vien dienas izskaņā. «Diena sanākusi ļoti gara,
un nogurums ir liels, bet vienalga tā ir forša sajūta – būt šeit
un, kopā dziedot, sajust to īpašo Dziesmu svētku atmosfēru,»
spriež Valsts ģimnāzijas kora «Skali» dziedātāji.
Sagatavoja Sintija Čepanone,
foto Ivars Veiliņš
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Latvijas ratiņbasketbola
čempionātā
trešo gadu pēc
kārtas triumfējusi komanda
«Zemgale», finālspēlē ar rezultātu 60:53
pieveicot «Rīgas» basketbolistus. Komandā «Zemgale» spēlē Guntars Skrabis,
Arnolds Sviklis, Vadims Račiks, Maksims
Voroņeckis, Valdis Balodis, Kaspars Turks,
Aivars Konopackis, Ilgonis Eks, Elvis Urga,
Sandis Burkovskis. Jāpiebilst, ka A.Sviklis,
M.Voroņeckis, E.Urga, I.Eks un K.Turks ir
iekļauti Latvijas izlasē un jau nākamnedēļ
dosies uz Eiropas čempionātu Austrijā.
Latvijas izlase spēlēs C divīzijā.

Piedalās 18 pāri

Pirmais Jelgavas pilsētas čempionāts pludmales volejbolā pulcēja
18 pārus. No četrām
apakšgrupām, izspēlējot katram ar katru,
trīs labākās komandas
no grupas iekļuva pamatturnīrā. «Pusfināla
un fināla cīņas bija ļoti
saspringtas, uzvarētāju
noskaidrošanai bija nepieciešami visi trīs
seti,» norāda organizators Andrejs Jamrovskis. Par čempioniem kļuva Andris Zadovskis
un Aivars Petrušēvics, 2. vietā – Gatis Balodis
un Jānis Balodis, 3. vietā – Arnis Reliņš un
Aldis Berkans. Sacensības rīkoja VK «Biolars/
Jelgava» sadarbībā ar Sporta servisa centru.

Foto: Kaspars Kokorevičs

Ratiņbasketbolisti –
trīskārši čempioni
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Latvijas kausa
pirmā kārta
pārvarēta

Uzvar Skolēnu sporta spēlēs

BJSS airētāju komandai 1. vieta Skolēnu
sporta spēlēs. «Tās ir svarīgākās jauniešu
sacensības Latvijā, tas ir liels sasniegums un
ļauj domāt par jauno sportistu labiem startiem nākotnē,» tā BJSS pārstāve Lelde Laure.
Uzvaras izcīnītas 4 x 200 m kanoe (Kārlis
Rušmanis, Miks Galvanovskis, Boriss Lonskis,
Dmitrijs Bazarnijs; Roberts Lagzdiņš, Aleksejs
Ševcovs, Ruslans Muziniks, Matīss Ozols),
4 x 200 m smaiļošanā (Roberts Altmanis,
Artūrs Derkusovs, Rihards Kraulis, Roberts
Levics), smaiļošanā 200 m (Baiba Petrovska,
Daiga Liepiņa), kanoe 200 m (B.Lonskis,
D.Bazarnijs), smaiļošanā 500 m (R.Altmanis,
A.Derkusovs; B.Petrovska, D.Liepiņa), kanoe
500 m (B.Lonskis, D.Bazarnijs), 200 un 2000
m kanoe (R.Lagzdiņš), 2000 m smaiļošanā
(R.Altmanis).

Sadala U.Samsona balvas

ZOC aizvadīta 10. trenera Ulda Samsona piemiņas balvas izcīņa vieglatlētikā.
Augstvērtīgākos rezultātus uzrādīja un
piemiņas balvas ieguva Andrejs Romaņivs
(400 m barjeras, Jēkabpils) un Undīne Dindune (augstlēkšana, Ogre), kā arī jelgavnieki Emīls Muižnieks (tāllēkšana) un Dace
Šteinerte (disks). No jelgavniekiem medaļas izcīnīja Viktorija Simoņenko un Anna
Ševčenko (400 m), Anastasija Geraseva
(3000 m), 4 x 100 m stafetes komanda
(Viktorija Ruža,
Ilona Bitela,
V.Simoņenko,
Ruta Zīverte),
I.Bitela (trīssolis), D.Šteinerte
(disks).

Par ceļojumu uz Zviedriju
cīnās piecas komandas
Komandu «Bārs Dekoltē» no galvenās
balvas (ceļojuma
četrām personām
ar prāmi uz Stokholmu) šķir tikai nieks
– Jelgavas strītbola
čempionāta pēdējā
posmā jāizcīna vismaz sestā vieta. Šī
komanda ir uzvarējusi abos jau aizvadītajos čempionāta
posmos.
Foto: Ivars Kutkovskis
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēdzies otrais Jelgavas
strītbola čempionāta posms,
kurā elites grupā uzvaru izcīnīja komanda «Bārs Dekoltē».
Tomēr par galveno balvu elites
grupā – ceļojumu ar prāmi uz
Stokholmu četrām personām
– cīnās piecas komandas, un
balvas ieguvējs tiks noskaidrots tikai pēc čempionāta
pēdējā posma.

FK «Jelgava» Zemgales Olimpiskā centra stadionā aizvadījis pirmo jeb 1/16
fināla Latvijas kausa spēli. Mūsu pretinieki bija 2. līgas komanda «Rīnūži/
Strong», kuru jelgavnieki pieveica ar rezultātu 6:1. Jelgavnieku rindās vārtus
guva Aleksandrs Gubins, Mindaugs Grigaravičs, Dmitrijs Paplavskis, Romāns
Bespalovs (11 metru soda sitiens), Dmitrijs Medeckis un Vitālijs Abramovs.
Čempionāta otrā posma finālā tikās
Nākamajā kārtā mūsu pretinieki būs Valmieras FK/BSS, kas ar 2:0 pieveica «Bārs Dekoltē» un «Pie Ozola namdurkomandu «Auda». Arī jelgavnieku un valmieriešu spēle notiks Jelgavā, Zem- vīm». Ar rezultātu 21:17 pārāki izrāgales Olimpiskajā centrā, 21. jūlijā pulksten 17.
Foto: Ivars Veiliņš dījās komandas «Bārs Dekoltē» puiši
Kalvis Krūmiņš, Edgars Krūmiņš, Jānis
Bērziņš un Mārtiņš Ivanovs. Trešie
palika «Krogs33» spēlētāji.
Lai arī pēc aizvadītiem diviem čempionāta posmiem vienība «Bārs Dekoltē» ir
pārliecinoša līdere ar 16 punktiem, iespēja
iegūt galveno balvu ir piecām komandām.
«Sports ir neprognozējams, un reāli kandidāti uz galveno balvu ir «Bārs Dekoltē»,

Banka Citadele
aicina darbā
Jelgavas ﬁliāles
pārvaldnieku/-ci

Citadele ir Latvijas banka, kas piedāvā banku, ﬁnanšu un kapitāla pārvaldības pakalpojumus.
Citadeles grupa ir pārstāvēta gan Latvijas tirgū, gan 9 citās valstīs. Latvijā vien mēs esam vairāk
nekā 1300 darbinieki, 39 ﬁliāles un meitas uzņēmumi. Savā komandā vēlamies talantīgu un pozitīvu
vadītāju, kurš sekmēs mūsu uzņēmuma attīstību ar savu pieredzi, zināšanām un idejām.
Kāpēc mēs vēlamies uzrunāt Tevi?

Mēs ticam, ka brīnumainākie stāsti rodas tikai tāpēc, ka ir bijis kāds, kas uzdrošinājies pamēģināt…
…uzrakstīt e-pastu.. sastādīt savu pieredzes aprakstu… atnākt un parunāt ar mūsu atlases speciālistiem…
Vai Tu vari atļauties kaut ko tādu, lai novērtētu savas iespējas? Piemēram, atvēlēt 1-2 stundas savām karjeras
iespējām?
Un tā kā bieži vien labākie talanti un spējas paliek nenovērtēti birokrātijas procesā, tad mūsu piedāvājums ir īpašs!
Ŷ Uzraksti par savu pieredzi brīvā formā. Kā Tev ērtāk - e-pastā, vēstulē, sociālajos tīklos, vai arī atnes to uz banku pats.
Ŷ Neuztraucies par standarta CV/motivācijas vēstules formātu. Ja Tu vēlies uzrakstīt, kādēļ gribētu pievienoties mums,
tad dari to!
Ŷ Savukārt mēs garantējam: mēs noteikti aprunāsimies ar Tevi! Kaut vai telefoniski, bet sarunā vienosimies, vai šobrīd
Tava pieredze ir tāda, kas varētu tikt attīstīta bankā Citadele. 100%! Vienkārši, vai ne?
Ja Tevi saista karjeras iespējas stabilā, mūsdienīgā un uz rezultātiem tendētā uzņēmumā, aicinām sūtīt savu CV un
motivācijas vēstuli ar norādi “Jelgavas ﬁliāles pārvaldnieks/-ce” uz e-pastu cv@citadele.lv līdz 2013.gada 22.jūlijam.
Tiekamies drīz!

«Pie Ozola namdurvīm», «Ekskursija.lv»,
«Krogs33» un «Armet»,» norāda turnīra
organizators Jānis Tiltiņš. Punktu skaitīšanas sistēma ir šāda: 1. vietai – 8 p., 2.
vietai – 7 p., 3. vietai – 6 p., 4. vietai – 5
p., 5. vietai – 4 p., 6. vietai – 3 p., 7. vietai
– 2 p., 8. vietai – 1 p.
Otrajā posmā jauniešu konkurencē
(13 līdz 15 gadi) 1. vietu ieguva komanda «Pentagons» ar Tomasu Timermani,
Oskaru Puriņu un Elviju Satovski sastāvā. Meiteņu konkurencē jaunākajā
grupā 1. vieta komandai «Vienradzis»,
bet vecākajā grupā – «Runcenēm».
Nākamais un pēdējais Jelgavas strītbola
čempionāta posms paredzēts augustā, taču
precīzs datums un vieta vēl nav zināms.

Sporta pasākumi
 13. jūlijā pulksten 10.30 – Jelgavas
čempionāts airēšanā (Lielupē).
 15. jūlijā pulksten 12 – «Jelgavas roņu»
un «Jelgavas Jahtkluba» starptautiskais
peldējums (Jahtkluba bāzē Pils salā).
 16. jūlijā pulksten 15 – Jelgavas
čempionāts tenisā (ZOC).

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

Meklē darbu
Sieviete (39), beigusi konditoru kursus,
meklē apkopējas, trauku mazgātājas darbu
Jelgavā. Tālrunis 26003745.
Aukle (55), darba stāžs 8 gadi, vidējā medicīniskā izglītība, bez kaitīgiem
ieradumiem, pieskatīs jūsu bērnu. Tālrunis
28236557.
Meklēju darbu vecu, slimu, vientuļu cilvēku
aprūpē. Darba laiks – nenoteikts. Tālrunis
25965958.
Celtnieks. Mūrēju, tīru skurteņus, plītis,
mūrīšus. Tālrunis 27478204.
Celtnieks. Mūrēju kamīnus, krāsnis, plītis,
pirtskrāsnis, skursteņus, siltummūrus,
dārza kamīnus. Tālrunis 28893830.

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

Pārdod
Lēti mazlietotas mēbeles. T.63023280.
Dzīvokli skaistā vietā Valgundē, tuvu Jelgavai, Lielupe 1 km. T.27816868
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Īpašnieks pārdod 1-istabas dzīvokļus ar
pilnu apdari jaunajā projektā Tērvetes ielā
88. Tālr.29218044
Bērza briketes 95 Ls/t ar piegādi. T.26111138

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906.

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434
Audi 80 (B4) vai Mazda 626, dīzelis, universāls. T.29528681

Dažādi
Restorāns «Madara» Lielajā ielā 22 klāj
dažādus banketa galdus pēc jūsu gaumes.
Tālr.27076707 vai 63027012.
Konsultācijas par privātpersonas maksātnespēju. T.27805582
Kvalitatīvs dzīvokļu remonts no 0 – atslēgai
+ elektroinstalācija, santehnika. Konsultēju! T.28861525, Jānis
Zīlniece. T.29742875, 26180906.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.

Pieslēdzies, Latvija!

Datorprasmes ikdienai tiem, kam 50+
Bezmaksas mācības projektā „Pieslēdzies, Latvija!”

Foto
apstrāde

Ir 3 iemesli:
1. Mēs vērtējam cilvēka personību, nevis pieredzes bagāžu
2. Sasniegumus veido Komanda un ikviens, kam ir vēlme un attieksme, šajā komandā būs noderīgs
3. 1300 darbinieki, 39 ﬁliāles visā un meitas uzņēmumi – iespēju ir daudz vairāk, nekā piedāvā konkrētais
darba sludinājums!

Elites kopvērtējums pēc diviem posmiem
1. «Bārs Dekoltē» –16 p.
2. «Pie Ozola namdurvīm» – 11 p.
3. «Ekskursija.lv» – 10 p.
4. «Krogs33» – 9 p.
5. «Armet» – 8 p.
6. «Rokiji» – 7 p.
7. «Garie» – 5 p.
8. «Višibalas» – 4 p.
9. «Vilki» – 2 p.
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Informācija

internetā

E-pasts
Skype

Rēķinu
apmaksa
Iepirkšanās

Ceļojumu
plānošana

Sociālie
tīkli

Jaunā - 3 līmeņu apmācību programma
noderēs katram - gan tiem, kuri vēlas sākt apgūt datoru,
gan tiem, kuri vēlas padziļināt savas zināšanas
datora lietošanai ikdienā.

Kursu ilgums no 12 līdz 36 stundām.
Nodarbības notiek latviešu un krievu valodā.
Katram kursu dalībniekam mācību materiāls un
īpašs piedāvājums no Lattelecom.

Grupas iesācējiem un lietpratējiem
Mācību sākums

Nodarbību grafiks

no 5. augusta
no 26. augusta
no 16. septembra
no 07. oktobra

pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās
Rīta grupām no
pl. 9.00 - 12.15

Vakara grupām no
pl. 17.00 - 20.15

Atnāciet, piesakieties un pieslēdzieties Latvijai un pasaulei!
Informācija un pieteikumi:

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
Svētes iela 33, Jelgava, tālr.: 63082101, mob.tel.: 26172045, e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv

www.zrkac.lv

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigzne, saira sapņi,
Viss tas notika pēkšņi un strauji…
/Z.Purvs/
Esam kopā un izsakām visdziļāko
līdzjūtību sakarā ar mūsu kolēģes Lilitas
Derjuševas aiziešanu mūžībā dēliem
Laurim, Robertam un tuviniekiem.
PII «Kamolītis» darbinieki

Aizsaulē aizgājuši
JĀNIS ROZENTĀLS (dz. 1947. g.)
DMITRIJS SVINCOVS (dz. 1929. g.)
JĀNIS AUZA (dz. 1925. g.)
ELZA CINEVIČA (dz. 1923. g.)
GUNDARS LAUVA (dz. 1958. g.)
JĀZEPS SVĒTIŅŠ (dz. 1924. g.)
ALEKSANDRS BOGDANOVS (dz. 1997. g.).
Izvadīšana 11.07. plkst.12 Bērzu kapsētā.
LILITA DERJUŠEVA (dz. 1973. g.).
Izvadīšana 12.07. plkst.13 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

15. jūlijs, pirmdiena
LTV1
6.05 «Province».*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1648.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». 5.sērija.
9.55  «Linda iet dejot» (ar subt.). Vācijas rom. kom. 2011.g.
11.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.50 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 16.sērija.
13.00 «Es – savai zemītei».*
13.30 «Mirkļi pirms un pēc... Sandra Kalniete». LTV dok. f.
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Province».*
15.15 «Ielas garumā».*
15.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Dabas grāmata».*
16.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 33. un 34.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1648.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulk.).
18.30  «Smalkais stils». Situāciju kom. 36. un 37.sērija.
19.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 3. un 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15  «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 2.sērija.
22.10 «Viss notiek!»
22.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Impresionisti». Lielbritānijas biogr. f. 2006.g. 2.sēr.
0.30  «Smalkais stils». Situāciju kom. 36. un 37.sērija.
1.35 «Tu neesi viena». Seriāls. 6.sērija.
2.05 «Latviešu kino zelta dziesmas».*
3.25 «Lilita baltā».*
3.55 «Kad no rīta mosties... Aktieris Artūrs Skrastiņš un
paraolimpietis Aigars Apinis. Dialogi». 1.daļa.*
4.47 «Aculiecinieks».*
5.00 «1000 jūdzes Mjanmā». 1. un 2.sērija.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 6.sērija.*
6.35 «Avārijas brigāde. Iesnas». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 31.sērija.
7.35 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). 1.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 19.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 11.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.*
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsac. vieglatlētikā Korejā. 2011.g.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 20.sērija.
16.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 12.sērija.
17.35  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 6.sērija.
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ghetto Games 2013».
19.45  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 6.sērija.
20.20  «Ārpus kartes». Dok. filma. 3.(noslēguma) sērija.
21.20 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 6.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55  «Patriarhs». Vācijas daudzs. f. 2005.g. 3.(nosl.) sēr.
0.35  «Izmeklētāja Kinga». Detektīvseriāls. 7.sērija.
1.20 Dziesmu svētki «Rīgai – 800». Noslēguma koncerts.*
4.10 Pasaules meistarsac. vieglatlētikā Korejā. 2011.g.*

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 12». 6.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.20 «Bernards». Animācijas filma.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Zem baltajām burām». Vācijas melodrāma. 2005.g.
11.55 «Precamies!?!»*
12.55 «Ģimenes ligzda».*
13.25 «No 57. paralēles».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 88.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 108.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 49.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2». 18.sērija.
21.10 «Latvijas faili. Leģendārais Gvido Skulte». Dok. filma.
21.45 «Ezera sonāte». Rīgas kinostudijas drāma. 1976.g.
23.45 «Labie puiši». ASV seriāls. 1.sērija.
0.30 «Pasaules neparastākās būtnes 3». Dok. ser. 4.sērija.
1.30 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 49.sērija.
2.15 «Labvakar, Latvija!»
2.50 «Galileo 2».
3.20 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 88.sērija.
4.05 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 108.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 47.sērija.
5.45 «Detektīvs Spensers 5». 14.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 4.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 18.sērija.
7.50 «Simpsoni 2». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
8.50 «Velnišķie futbolisti». Ģim. komēdija.
11.10 «Māmiņu klubs».*
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 3». ASV seriāls. 68. un 69.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.35 «Denijs spoks 3». Animācijas seriāls. 14.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 493. un 494.sērija.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 9.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 11.sērija.
16.50 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 36.sērija.
19.00 TV3 ziņas.

19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 9.sērija.
21.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 10.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 262.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 3». ASV seriāls. 14.sērija.
0.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 11.sērija.
1.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 47.sērija.
2.05 «Detektīvs Spensers 5». Seriāls. 14.sērija.
2.50 «Ņujorkas karalis 3». Seriāls. 68.sērija.
3.10 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
4.10 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

16. jūlijs, otrdiena
LTV1
6.05 «Province».*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1649.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». Seriāls. 6.sērija.
10.00  «Skārleta» (ar subt.). 1.sērija.
11.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.55 «Modiljāni». Biogr. drāma. 2004.g.
14.10 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
14.20 «Robotāda». Dokumentāla filma.
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Province».*
15.15 «Ielas garumā». Alūksne. Pils un Darba iela.*
15.45 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 21.sērija.
16.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 35. un 36.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1649.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Smalkais stils». Situāciju kom. 38. un 39.sērija.
19.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 5. un 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Aculiecinieks».
21.30 «Zemes pīlāri». Episks trilleris. 2010.g. 1.sērija.
23.25 Nakts ziņas.
23.40 «Mirkļi pirms un pēc... Sandra Kalniete». LTV
dokumentāla videofilma.*
0.40  «Smalkais stils». Situāciju kom. 38. un 39.sērija.
1.45 «Tu neesi viena». Seriāls. 7.sērija.
2.15  Eiropas kinobalvas pasniegšanas ceremonija, 2012.
3.45 «Lilita melnā».*
4.12 «Kad no rīta mosties... Aktieris Artūrs Skrastiņš un
paraolimpietis Aigars Apinis. Dialogi». 2.daļa.*
5.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 3. un 4.sērija.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 7.sērija.*
6.35 «Avārijas brigāde. Kaķi». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 32.sērija.
7.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Biznesa klase». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). 2.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 20.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 12.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.*
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Korejā. 2011.g.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 21.sērija.
16.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 13.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 7.sērija.
20.00 «Saules garša». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00  «Trešās pakāpes dīvainie kontakti». Dok. filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.
22.55 SEB kalnu riteņu maratons.
23.00  «Specvienība». Detektīvseriāls. 4.sērija.
23.50  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 7.sērija.
0.20 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Dalībnieku gājiens.*
5.50 «Ūdensbrīnums». Anim. f.

LNT
5.00 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Luī». Seriāls. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dauntonas abatija 2». Seriāls. 4. un 5.sērija.
12.15 «Galileo».
12.55 «Mīlestības uzvara». Seriāls. 100.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 89.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 109.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 50.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2». 19.sērija.
21.05 «Veiksmes plāns». Vācijas romantiska kom. 2012.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 24.sērija.
0.05 «Labie puiši». ASV seriāls. 2.sērija.
1.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 50.sērija.
1.50 «Luī». Seriāls. 6.sērija.
2.15 «Labvakar, Latvija!»
3.00 «Šodien novados».
3.10 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 89.sērija.
4.05 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 109.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 48.sērija.
5.45 «Detektīvs Spensers 5». 15.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 5.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 19.sērija.
7.50 «Simpsoni 2». Anim. ser. 17. un 18.sērija.

tv programma
8.50 «Vecā Bundziņa tiesa». Piedzīv. f. ģimenei.
10.45 «Kobra 17». Anim. ser. 10.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 3». ASV seriāls. 70. un 71.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.35 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas ser. 495. un 496.sērija.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 10.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas ser. 12.sērija.
16.50 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 37.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 10.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». ASV seriāls. 2.sērija.
22.10 «Paralēlās dzīves». ASV seriāls. 7.sērija.
23.15 «Sazvērestība». ASV seriāls. 11.sērija.
0.10 «Čikāgas kodekss». ASV seriāls. 9.sērija.
1.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 12.sērija.
2.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 48.sērija.
3.00 «Detektīvs Spensers 5». ASV seriāls. 15.sērija.
3.45 «Ņujorkas karalis 3». ASV seriāls. 70.sērija.
4.10 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

17. jūlijs, trešdiena
LTV1
6.05 «Province».*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1650.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». 7.sērija.
10.00  «Izsauciet vecmāti! 2». 2.sērija.
10.55 «Impresionisti». Biogr. filma. 2.sērija.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20  «Starp debesīm uz zemi... Aizmirstās pasaules»
(ar subtitriem). Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.20 «Aculiecinieks».*
13.35 «Vertikāle».*
14.05 «Viss notiek!»*
14.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Province».*
15.20 «Ielas garumā». Alūksne. Siguldas iela.*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Kas te? Es te!»*
16.35 «Lemuru iela». Dokumentāls seriāls. 18.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1650.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Smalkais stils». Situāciju kom. 40. un 41.sērija.
19.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 7. un 8.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Šīs bīstamās balkona durvis». Drāma. 1976.g.
22.50 «Nākotnes parks».
23.05 «Zebra».
23.20 Nakts ziņas.
23.35 «Bīstamā robeža 2». Spraiga sižeta seriāls. 7.sērija.
0.25  «Smalkais stils». Situāciju kom. 40. un 41.sērija.
1.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 8.sērija.
1.55 «Zemes pīlāri». Episks trilleris. 2010.g. 1.sērija.
3.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
4.38 «LTV portretu izlase». Liepiņu dzimta.*
5.06 «1000 jūdzes Mjanmā». 5. un 6.sērija.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 8.sērija.*
6.35 «Avārijas brigāde. Kinostudija».
6.45 «Sveika, Robij!» 33.sērija.
7.35 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). 3.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 21.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 13.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsac. vieglatlētikā Korejā. 2011.g.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 22.sērija.
16.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 14.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 8.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēriju filma. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Spots».*
23.25 «SOKO Vismāra». Seriāls. 88.sērija.
0.15  «Trešās pakāpes dīvainie kontakti». Dok. filma.
1.10  «Izmisušie mājsaimnieki». 10.(noslēguma) sērija.
1.55 Pasaules meistarsac. vieglatlētikā Korejā. 2011.g.*
3.50 «Māsa un brālis». Itālijas drāma. 2005.g.
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī». Seriāls. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.40 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Veiksmes plāns». Vācijas romantiska kom. 2012.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 24.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 101.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 90.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 110.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 51.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2». 20.sērija.
21.05 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 5.sērija.
22.05 «Meli un ilūzijas». ASV trilleris. 2009.g.
24.00 «Labie puiši». ASV seriāls. 3.sērija.
0.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 51.sērija.
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1.45 «Luī». Seriāls. 7.sērija.
2.15 «Labvakar, Latvija!»
2.55 «Šodien novados».
3.10 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 90.sērija.
4.05 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 110.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 49.sērija.
5.45 «Detektīvs Spensers 5». 16.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 6.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 20.sērija.
7.50 «Simpsoni 2». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
8.50 «Suns vampīrs». Ģim. komēdija.
10.40 «Skaistule un briesmonis». 2.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 3». ASV seriāls. 72. un 73.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.35 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas ser. 497. un 498.sērija.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 11.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas ser. 13.sērija.
16.50 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 38.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 11.sērija.
21.00 «Radu būšana 6» (ar subt.). Ukrainas ser. 11.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos». ASV seriāls. 9.sērija.
23.15 «Terra Nova». ASV seriāls. 7.sērija.
0.10 «Čikāgas kodekss». ASV seriāls. 10.sērija.
1.10 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 13.sērija.
2.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 49.sērija.
2.55 «Detektīvs Spensers 5». ASV seriāls. 16.sērija.
3.45 «Ņujorkas karalis 3». Seriāls. 72.sērija.
4.05 «Bez tabu».
4.40 «Nakts joki».

18. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
6.05 «Province».*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1651.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». Seriāls. 8.sērija.
10.00 «Savējie». Seriāls. 4. un 5.sērija.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 Starpt. folkloras festivāls Baltica 2012. Dižkoncerts.*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Laiks vīriem?»*
14.25 «Zebra».*
14.40 «Province».*
15.10 «Ielas garumā». Bauska. Kalna iela.*
15.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25  «Luijs». Anim. ser. 86.sērija.
16.32  «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 13.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1651.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulk.).
18.30  «Smalkais stils». Situāciju komēdija. 42.sērija.
19.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 9. un 10.(noslēguma) sēr.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Agata Kristi. Mazie noziegumi». „Pieci ruksīši”. Det. f.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 21.sērija.
24.00 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*
0.35  «Smalkais stils». Situāciju komēdija. 42.sērija.
1.40 «Tu neesi viena». Seriāls. 9.sērija.
2.15 Starpt. folkloras festivāls Baltica 2012. Dižkoncerts.*
3.35 Starptautiskais folkloras festivāls Baltica 2012.
Ar dziesmas saknēm.*
4.30 «LTV portretu izlase». Grupa Iļģi.*
5.00 «1000 jūdzes Mjanmā». 7. un 8.sērija.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 9.sērija.*
6.35 «Avārijas brigāde. Klavieres». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 34.sērija.
7.35 «Ražots Eiropā». «Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.45 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). 4.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 22.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 14.sērija.
12.25 SEB kalnu riteņu maratons.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.*
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes orientēšanās sportā.
Vidējās distances fināls vīriešiem.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 23.sērija.
16.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 15.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 9.sērija.
20.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.30 «Lidojuma plāns».
21.05 «Positivus 2012».*
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Motociklisti».*
23.35 «Ghetto games 2013».*
23.50 «Izdzīvotāji 4». Dok. f. 2.sērija.
0.45 «Tā nav sagadīšanās» (ar subt.). Krievijas rom. drāma.
2.10 «Imanta – Babīte». Anim. f.
3.00 «Rezgalības 2». Anim. f.
3.10 Pasaules meistarsacīkstes orientēšanās sportā.
Vidējās distances fināls vīriešiem.*
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī». Seriāls. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 K.Forda. «Svētku noskaņa». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Precamies!?!»*

13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 102.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 91.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 111.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Sezonas noslēguma raidījums.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 52.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Galileo 2». 21.sērija.
21.10 «Dabas stihiju varā 2». ASV dok. seriāls. 9.sērija.
21.45 «Mentālists 4». ASV seriāls. 11.sērija.
22.40 «Supernatural 5». ASV seriāls. 16.sērija.
23.40 «Nāves briesmās». ASV spraiga siž. filma. 1994.g.
1.30 «Luī». Seriāls. 8.sērija.
1.55 «Labvakar, Latvija!»
2.30 «Šodien novados».
2.40 «Galileo».
3.05 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 91.sērija.
4.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 111.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 50.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 4». 51.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 7.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 21.sērija.
7.50 «Simpsoni». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
8.50 «Brālība: geimeru atdzimšana». Piedzīv. komēdija.
10.40 «Radu būšana 6» (ar subt.). 11.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 3». ASV seriāls. 74. un 75.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.35 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas ser. 499. un 500.sērija.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 12.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas ser. 14.sērija.
16.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 39.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 12.sērija.
21.00 «Galvenais aizdomās turamais». ASV ser. 4.sērija.
22.00 «Cietais rieksts 3». ASV spraiga siž. filma. 1995.g.
0.35 «Pārkāpt robežu 4». ASV seriāls. 4.sērija.
1.35 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 14.sērija.
2.25 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 50.sērija.
3.10 «Visu uzvarai 4». ASV seriāls. 51.sērija.
3.55 «Ņujorkas karalis 3». Seriāls. 74.sērija.
4.15 «Bez tabu».
4.50 «Nakts joki».

19. jūlijs, piektdiena
LTV1
6.05 «Province».*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Gaišā piemiņā». 13. un 14.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». 9.sērija.
10.00 «Savējie». Seriāls. 6. un 7.sērija.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.20  «Pokers ar pīķa dāmu». 35. un 36.sērija.
13.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.15 «Agata Kristi. Mazie noziegumi». „Pieci ruksīši”. Det.f.
15.00 «Mans zaļais dārzs».*
15.30 «Ielas garumā». Gaujas iela Cēsīs.*
16.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Anim. seriāls. 87.sērija.
16.27  «Dinozauru vilciens». Anim. seriāls. 14.sērija.
17.00  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 13. un 14.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
19.35 «60.gadu leģendārās pludmales». Dok. filma. 3.sēr.
20.30 «Panorāma».
21.15  «Midsomeras slepkavības 13» (ar subt.). Det. ser. 2.s.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 22.sērija.
24.00 «Imanta dienas Cēsīs 2012».*
2.25 «Tu neesi viena». Seriāls. 10.sērija.
2.55  «Pokers ar Pīķa dāmu». Ser. 35. un 36.(nosl.) sēr.
4.30 «Kaspars Znotiņš: it kā pats, it kā cits».*
5.00 «1000 jūdzes Mjanmā». 9. un 10.(noslēguma) sēr.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 10.sērija.*
6.35 «Avārijas brigāde. Līme». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 35.sērija.
7.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). 5.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 23.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 15.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.*
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes orientēšanās sportā.
Stafetes fināls vīriešiem.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 24.sērija.
16.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 16.sērija.
17.35  «Zaļā paradīze». Dok. f. 8.sērija.
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dok. f. 10.sērija.
20.00 «Lielais cirks 11». 4.daļa.
21.00 «Šērvudas Robins». Seriāls. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.
22.55  «Zaļā paradīze». Dok. f. 9.sērija.
23.25 SEB kalnu riteņu maratons.
23.30 TIEŠRAIDE! Red Bull X-fighters. Pārraide no Madrides.
1.00 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Dalībnieku gājiens.*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis» (ar subt.). 9.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Luī». Seriāls. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».

Ceturtdiena, 2013. gada 11. jūlijs
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Oromeku dārgumi». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Precamies!?!»
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 103.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas ser. 10.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 92.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 112.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 53. un 54.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2». 22.sērija.
21.05 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora raidījums.
23.05 «Radi» (ar subt.). Krievijas traģikomēdija. 1981.g.
1.00 «Luī». Seriāls. 9.sērija.
1.25 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 53. un 54.sērija.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 92.sērija.
4.05 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 112.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 51.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 4». 52.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 8.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 22.sērija.
7.50 «Simpsoni 2». Anim. ser. 23. un 24.sērija.
8.50 «Bezpalīdzīgā». Komēdija.
10.40 «Galvenais aizdomās turamais». 4.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 4». ASV seriāls. 76. un 77.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.35 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 501. – 503.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas ser. 15.sērija.
16.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 40.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Spiegu bērni 4». ASV piedz. kom. ģimenei. 2011.g.
22.10 «Amerikāņu pīrāgs 4». ASV komēdija. 2005.g.
0.05 «Bezpalīdzīgā». ASV komēdija. 1995.g.
2.00 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 15.sērija.
2.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 51.sērija.
3.40 «Ņujorkas karalis 4». ASV seriāls. 76.sērija.
4.00 «Bez tabu».
4.35 «Nakts joki».

20. jūlijs, sestdiena
LTV1
6.05 «Ielas garumā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Kinostudija».
6.40 «Lemuru iela». Dok. ser. 18.sērija.
7.05 «Sveika, Robij!» 13.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». 13.sērija.
8.25  «Luijs». 92.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». 35.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs». 37. un 38.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.00 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Noslēguma koncerts Līgo!*
15.55 «Op.5». 2003.g.*
16.25 «Nākotnes parks» (ar subtitriem).*
16.40 «Laiks vīriem?»
17.10 «60.gadu leģendārās pludmales» (ar subt.). Dok. f. 3.sēr.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». „Purva iela”.*
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Imantdienas 2013».
23.40 Nakts ziņas.
23.50 «Meitene ar pērļu auskaru». ASV biogr. drāma. 2003.g.
1.35 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 21. un 22.sērija.
3.05 «Saldie 80». Labākās Mikrofona dziesmas.*
4.35 «Par lietām, kas nekad nepāriet. Imants Kalniņš».
5.30 Dzied grupa «Autobuss debesīs».*

LTV7
6.05 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Dalībnieku gājiens.*
6.35 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok. filma.
7.05 «Eiropas neskartā daba». Dok. f.
7.35 «Poem pa kulšen». Anim. f.
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Eirotaksometrs».
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Eirotaksometrs». Stāsts par kinorežisoru Radu
Mihaileanu. Dokumentāla filma.
13.00 «Mīlestība pie Gardas ezera». Ser. 13. un 14.sērija.
14.40 SEB kalnu riteņu maratons.
14.50 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok. filma.
15.20 «Noslēpumainā meitene». ASV rom. kom. 2011.g.
17.00  «Tišu ģimene». Francijas komēdija. 2011.g.
18.45 «Spots».
19.15 «Ghetto games 2013».*
19.30 «Iedomu vara». Dpkumentāla filma. 1.sērija.
20.00 «Tā nav sagadīšanās» (ar subt.). Krievijas rom. drāma.
21.30 JAUNUMS! «Rifu dakteri». Daudzsēr. f. 1.sērija.
22.20  «Instinkts». ASV drāma. 1999.g.
0.30 «Šērvudas Robins». Seriāls. 3.sērija.
1.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 21. un 22.sērija.
3.00 «SeMS piedāvā…» «The Police».
3.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 49.sērija.
4.30 «Noslēpumainā meitene». ASV rom. kom. 2011.g.
5.55 «Munks un Lemijs. Mamma». Anim. f.

LNT
5.00 «Dežūreņģelis» (ar subt.). 10.sērija.
5.50 «Noderīgie draugi». 7.sērija.
6.20 «Viņpus 2». 34.sērija.
7.10 «Galileo».

7.40 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs». Anim. ser.;
«Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. ser.
9.00 «Māju sajūta».
9.55 «No 57. paralēles».
10.25 «Galileo 2».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 11.sēr.
12.10 «Herijas likums 2». 13.sērija.
13.05 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 6.sērija.
14.05 «Radi» (ar subt.). Krievijas traģikomēdija. 1981.g.
16.05 «Petigrī jaunkundze dzīvo vienai dienai». ASV un
Lielbritānijas romantiska komēdija. 2008.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Mana vīra kāzas». Austrijas rom. kom. 2006.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Laternu stundā».
21.35 A.Kristi. «Erkils Puaro 5». Lielbritānijas ser. 5. un 6.sēr.
24.00 «Sprādziens no pagātnes». ASV rom. kom. 1999.g.
1.45 «Petigrī jaunkundze dzīvo vienai dienai». Rom. kom.
3.25 «Noderīgie draugi». Seriāls. 7.sērija.
3.45 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
4.10 «Viņpus 2». Seriāls. 34.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 52.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 4». 53.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». 11. un 12.sērija.
6.55 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 45.sērija.
7.10 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 38. – 40.sēr.
7.45 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 30.sērija.
8.15 «Bakugani». Anim. ser. 6. un 7.sērija.
9.05 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 8.sērija.
9.20 «Misters Bīns». 8.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.40 «Televeikala skatlogs».
13.55 «Nerātnā trusīša piedzīvojumi». ASV animācijas f.
15.10 «Spiegu bērni 4». ASV piedz. kom. ģimenei. 2011.g.
17.00 «Majors Peins». ASV komēdija. 1995.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 TV pirmizrāde! «Absolvente». ASV rom. kom. 2009.g.
21.30 «Gandrīz kā mīlestība». ASV rom. kom. 2005.g.
23.35 «Mandžūru kandidāts». ASV trilleris. 2004.g.
2.05 «Simpsoni 2». Animācijas seriāls. 23. un 24.sērija.
2.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 52.sērija.
3.40 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 53.sērija.
4.30 «Nakts joki».

21. jūlijs, svētdiena
LTV1
6.05 «Vides fakti».*
6.35 «Re, kāds gadījums!» Anim. filma.
6.43 «Sprīdītis». Anim. filma.
7.05 «Sveika, Robij!» 14.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». 14.sērija.
8.25  «Luijs». 93.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». 36.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs». 39. un 40.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule» (ar subt.). 22.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00  «Starp debesīm un zemi… Aizmirstās pasaules»
(ar subt.). Dok. f. 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes ev. lut. baznīcā.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Latviešu teātra zelta dziesmas».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
15.55 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.25 «Eirobusiņš»*.
16.55 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 17.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».
18.50  «Liesmojošās sirdis» (ar subt.). ASV rom. kom. 2013.g.
20.30 «Panorāma».
21.15  «Skārleta» (ar subt.). Vēst. melodrāma. 2.sērija.
22.55 Nakts ziņas.
23.05  «Gēte!» Vācijas biogrāfiska filma. 2010.g.
1.00  «Midsomeras slepkavības 13» (ar subt.). Det. ser. 2.s.
2.40 «Bīstamā robeža 2». Seriāls. 7.sērija.
3.30 «Imanta dienas Cēsīs 2012».*
5.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.05 «Radošā darbnīca Stremsē». 3.sērija.
6.45 «Norvēģijas dabā». Dok. seriāls.
7.40 «Lidojuma plāns».*
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30  «Zaļā paradīze». 10.sērija.
11.00 Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Spots».*
12.45  «Tišu ģimene». Francijas komēdija. 2011.g.
14.25  «Mamutu mednieki». Dokumentāla filma.
15.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Ser. 13. un 14.sērija.
17.10 «Rifu dakteri». Daudzsēr. f. 1.sērija.
18.00 «Lielais cirks 11». 4.daļa.
19.00 «Motociklisti».
19.30 «Baiļu ēnā». ASV trilleris. 2004.g.
21.05  «Specvienība». Detektīvseriāls. 5.sērija.
21.55 SEB kalnu riteņu maratons.
22.00  «Izmeklētāja Kinga». Det. ser. 8.(nosl.) sērija.
22.50 «Imanta – Babīte».*
24.00 «Krasta apsardze». Seriāls. 23. un 24.sērija.
1.30 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2013. 1.pusfināls.*
3.30 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok. filma.
4.00 «Lidojuma plāns».*
4.30 «Ātruma cilts».*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*

LNT
5.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 11.sēr.
6.00 «Bernards». Anim. f.
6.10 «Viņpus 2». 35.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts. «Betmens – pārdrošs un
drosmīgs»; «Betmens 2»; «Trako Tūņu šovs».
9.00 «Ģimenes ligzda».
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 5». 5. un 6.sērija.
12.15 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 7.sērija.
13.15 «Dabas stihiju varā 2». 9.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
13.55 «Sastrēgumstunda 3». ASV spraiga siž. kom. 2007.g.
15.40 «Galileo».
16.05 «Laternu stundā». Šlāgermūzikas raidījums.*
17.00 «Dzīves krustcelēs». 1.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Krievijas hum. šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas ser. 6. un 7.sēr.
22.35 «Zīds». Kanādas un Francijas rom. drāma. 2007.g.
0.50 «Sastrēgumstunda 3». ASV spraiga siž. kom. 2007.g.
2.25 «Dzīves krustcelēs». 1.sērija.
3.15 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs». Anim. ser. 26.sēr.
3.40 «Betmens 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
4.05 «Viņpus 2». Seriāls. 35.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 53.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 4». 54.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». 13. un 14.sērija.
7.00 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 46.sērija.
7.20 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 41. – 43.s.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 31.sērija.
8.15 «Bakugani». Anim. ser. 8.sērija.
8.35 «Māmiņu klubs».
9.10 «Ievas pārvērtības 3».*
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
13.55 «Simpsoni 2». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.15 «Brāļi burunduki un Frankenšteins». ASV anim.f. 1999.g.
15.50 «Gandrīz kā mīlestība». ASV rom. komēdija. 2005.g.
17.55 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 «Saimnieks meklē sievu». Latvijas real. šovs. 6.sēr.*
20.10 «Nepā rspējamais Halks». ASV fant. trilleris. 2008.g.
22.25 «Paranoja». ASV trilleris. 2007.g.
0.35 «ŽKVD». Beļģijas un Luksemburgas spraiga siž. kom.
2.25 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 53.sērija.
3.10 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 54.sērija.
3.55 «Nakts joki».

Baltijas Astroloģijas skola Jelgavā
piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar
iespējām apgūt astrologa profesiju, kā arī
saņemt zināšanas citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.
Angļu valodas studija aicina pieteikties
pozitīvu, radošu un atbildīgu
angļu valodas skolotāju
nepilnas slodzes darbam ar pirmsskolas
vecuma bērniem un pilnas slodzes darbam ar
skolas vecuma bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikumu un CV sūtīt uz e-pasta adresi:
c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis 26456942.
Cienījamie vecāki!
Uzaicinām jūsu bērnus vecumā no 7 līdz 11
gadiem uz Vasaras austrumu cīņu studiju!
Treniņu programmā: kung-fu, karate, aikido,
sumo, pašaizsardzības elementi, vispārējā
fiziskā sagatavošana un disciplīna.
Nodarbības notiek trīs reizes nedēļā mini grupās
(4 – 6 cilv.).
Pirmā tikšanās un pierakstīšanās –
14. jūlijā pulksten 14.
Adrese: Jelgava, Filozofu iela 5 (blakus BJC
«Junda»).
Tālrunis 22376075.

SIA «Jelgavas Autobusu parks»
aicina darbā
autobusa vadītāju konduktoru
Darba pienākumi:
• pasažieru pārvadāšana ar autobusu saskaņā
ar grafiku;
• darbs ar kases aparātu;
• biļešu pārdošana pasažieriem;
• pasažieru apkalpošana.
Prasības pretendentiem:
• vidējā izglītība;
• D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecība;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• latviešu valodas zināšanas;
• priekšroka tiks dota tiem, kuri apguvuši
transportlīdzekļu vadītāju periodiskās apmācības
kursu (95. kods);
• vēlams D kategorijas transportlīdzekļa vadītāja
stāžs vismaz viens gads.
Uzņēmums piedāvā:
• darbu stabilā uzņēmumā ar konkurētspējīgu
atalgojumu.
CV un pieteikuma vēstuli iesniegt :
• sūtot elektroniski – uz e-pasta adresi: jap@jap.lv;
• sūtot pa pastu – uz adresi: Meiju ceļš 62,
Jelgava, LV-3007;
• iesniedzot personīgi – Meiju ceļā 62, Jelgavā,
Pārvadājumu daļā, darba dienās no plkst.8 līdz 16.
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Jelgavas Tehnikums

Jelgavas Tehnikums sadarbībā ar a/s «Amo Plant» jauniešiem vecumā
no 17 līdz 25 gadiem piedāvā apgūt autoatslēdznieka kvalifikāciju.
Praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse notiks a/s «Amo Plant», teorija – Jelgavas Tehnikumā.
Absolventiem tiks piedāvāta iespēja strādāt uzņēmumā.
Mācību ilgums – 1 gads.
Iestājpārbaudījums – tests – notiks 16. augustā a/s «Amo Plant».
Sekmīgie izglītojamie saņem ESF stipendiju līdz 80 latiem mēnesī.
Strādājot praksē un kvalitatīvi izpildot darbu, tiks maksāts nopelnītais atalgojums.
Tehnikumam ir dienesta viesnīca.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2013. gada 21. marta lēmumu Nr.3/1
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 21. MARTA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-8

«GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2006. GADA 23. MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.119
«PAR PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU AUDŽUĢIMENĒM»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu un Ministru kabineta
2006. gada 19. decembra noteikumu Nr.1036 «Audžuģimenes noteikumi» 43. punktu
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2006. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr.119
«Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm» (apstiprināti ar Jelgavas domes 2006. gada
23. marta lēmumu Nr.5/14 (turpmāk – noteikumi)) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 3.7. punktu šādā redakcijā:
«3.7. Audžuģimenē ievietotajam bērnam, kurš mācās vispārizglītojošajā skolā vai apgūst
obligāto pirmsskolas izglītības programmu pamatizglītības iegūšanai, piešķir pabalstu:
3.7.1. ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē mācību gada laikā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas izglītības pārvalde» apstiprinātā ēdināšanas pakalpojuma
maksas apmērā;
3.7.2. pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai Ls 90 (deviņdesmit latu) apmērā uz trim mēnešiem, bet ne vairāk kā Ls 330 (trīs simti trīsdesmit latu)
apmērā kalendārajā gadā;
3.7.3. mācību līdzekļu iegādei, sākoties mācību gadam, ja pabalsts ir pieprasīts laika periodā
no kārtējā gada 1. jūlija līdz 30. septembrim:
3.7.3.1. Ls 40 (četrdesmit latu) apmērā vispārējās izglītības iestāžu klātienes izglītojamajam;
3.7.3.2. Ls 20 (divdesmit latu) apmērā bērnam 5 (piecu) – 6 (sešu) gadu vecumā, kurš apgūst
obligāto pirmsskolas izglītības programmu (sagatavošana pamatizglītības ieguvei)».
2. Papildināt noteikumus ar 3.7.1 punktu šādā redakcijā:
«3.7.1 Pabalstu Ls 10 (desmit latu) apmērā mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes
programmas dalības maksas segšanai piešķir izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās
ievirzes izglītības programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas
saskaņā ar citiem normatīviem aktiem».
3. Papildināt noteikumus ar 3.7.2 punktu šādā redakcijā:
«3.7.2 Pabalstus, kas ir noteikti 3.7.1., 3.7.2., 3.7.1 punktā, pārskaita pabalsta pieprasītāja
iesniegumā norādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas kontā».
4. Papildināt noteikumus ar 3.7.3 punktu šādā redakcijā:
«3.7.3 Pabalstu, kas ir noteikts 3.7.3. punktā, pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā
norādītajā bankas kontā».

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 25.04.2013. lēmumu Nr.4/3
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 25. APRĪĻA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-10

«GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2009. GADA 21. MAIJA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.09-6
«SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR SADZĪVES ATKRITUMU
APSAIMNIEKOŠANU»»
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma
8. panta pirmās daļas 3. punktu
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.09-6 «Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
21.05.2009. lēmumu Nr.6/23 (turpmāk – noteikumi)) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 53.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
«53.8. ja īpašumā ir izbūvēta bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta, nodrošināt tās
pareizu ekspluatēšanu un vajadzības gadījumā uzrādīt iekārtas pasi un attīrīto notekūdeņu izlaides vietu;».
2. Papildināt noteikumus ar jaunu 53.9. apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:
«53.9. saistošo noteikumu 53.7. un 53.8. apakšpunktā minētos dokumentus uzrādīt
normatīvajos aktos noteiktajām valsts un pašvaldību institūcijām.».
3. Papildināt noteikumus ar jaunu 57. apakšpunktu un izteikt šādā redakcijā:
«57. Ja persona Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas pilsētas pašvaldības
policija» izsniegtajā priekšrakstā norādītajā termiņā vai pēc soda naudas uzlikšanas par
notekūdeņu ievadi pilsētas atklātajos novadgrāvjos vai citās šim nolūkam neparedzētās
vietās pārkāpumu turpina un to nenovērš, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» ir tiesīga tamponēt vai likvidēt notekūdeņu ievadus.».
4. Izteikt noteikumu X nodaļu šādā redakcijā:
«X Atbildība par šo noteikumu neievērošanu
58. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem persona saucama pie administratīvās atbildības.
59. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskām un juridiskām personām ir paredzēta
atbildība saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
60. Par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu
ir tiesīgi valsts un Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieki.
61. Naudas sodus par saistošajos noteikumos paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem ieskaita pašvaldības budžetā.
62. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma radīto seku
novēršanas un materiālo zaudējumu segšanas.».
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«Ar gadu par maz, lai pierastu,
ka tavā priekšā klanās»
 Ilze Knusle-Jankevica

Karatē treneris Andris Vasiļjevs Malaizijas galvaspilsētā
Kualalumpurā dzīvo jau mazliet vairāk nekā gadu – viņu
turp aizveda darbs: Andri
uzaicināja trenēt valsts karatē
izlasi. «Mani visvairāk šeit saista tropu klimats, unikālā daba
un tajā pašā laikā arī iespēja
baudīt dzīvi pasaules līmeņa
metropolē, kam visam klāt
ir stabilitātes sajūta, drošība
par rītdienu un profesionālās
iespējas,» saka Andris.
Lai nokļūtu Malaizijā, jārēķinās ar 12
– 14 stundu ilgu lidojumu (ar pārsēšanos
kaut kur Eiropā) un apmēram 1000 eiro
biļetei vienai personai turp un atpakaļ.
«Sākumā bija kultūršoks, jo dzīve Āzijā
pati par sevi ir citādāka, ja salīdzinām to
ar Eiropā pierasto. Turklāt Malaizija ir
trīskopienu valsts, kur plecu pie pleca dzīvo
malajieši, ķīnieši un indieši, un katrai kopienai ir savas tradīcijas, kultūra, reliģija,
kas tiek respektēts,» stāsta A.Vasiļjevs.
Viņš spriež, ka Malaizija pievilina cilvēkus
ar savu liberālismu, kas tur valda – šo valsti
ir iecienījuši gan tūristi no visas pasaules,
gan citu islāma valstu iedzīvotāji, kuri
savā dzimtenē ir spiesti pakļauties ļoti
stingriem ierobežojumiem un nereti pat
emigrē uz Malaiziju. A.Vasiļjeva līgums ir
līdz 2014. gada beigām, un viņš norāda,
ka pagaidām vēl pāragri spriest, ko darīs
tālāk un vai Malaizija tiešām kļūs par
viņa mājām.

Karatē – cīņas sports
numur viens

A.Vasiļjevs lēš, ka Malaizijā ar karatē
aktīvi nodarbojas ap 20 tūkstošiem cilvēku,
bet «svētdienas» karatistu ir trīsreiz vairāk.
«Biju ļoti pozitīvi pārsteigts, kad uzzināju,
ka mans sporta veids – karatē – ir vadošais
cīņas sporta veids šajā valstī,» neslēpj Andris, piebilstot, ka sporta sistēma tur ir ļoti sakārtota un sportisti saņem valsts atbalstu.
«Es un mana komanda – Malaizijas karatē
izlase – esam Malaizijas Nacionālās sporta
padomes paspārnē, kas nodrošina mums
pilnu atbalstu visā, kas nepieciešams. Strādājam Nacionālajā olimpiskajā bāzē, kur
ikdienā trenējas visi vadošie valsts olimpieši.
Nacionālais sporta institūts mūs nodrošina
ar zinātnisko atbalsta grupu. Tās sastāvā ir
eksperti, ārsti, zinātnieki, pētnieki, kuru pakalpojumi sportistiem pieejami visu gadu,»
sistēmu ieskicē A.Vasiļjevs.
Sporta padome nodrošina treneri arī ar

dzīvošanu. Viņš ar ģimeni apmeties divu
kilometru attālumā no sporta bāzes – villas
tipa četristabu dzīvoklī ar apsargājamu
teritoriju, baseinu, skvoša, badmintona,
tenisa un kriketa kortiem, saunu, veikalu,
kafejnīcu, ar bērnu spēļu laukumiem un
pastaigu dārzu.

Vidējā temperatūra –
plus 32 grādi

Latvijā gaiss virs 30 grādiem sasilst labi
ja dažas nedēļas gadā, bet tur tā ir ikdienišķa lieta. «Malaizija ir tropu valsts, kur
12 mēnešus gadā ir vasara ar vidējo dienas
gaisa temperatūru no 32 līdz 34 grādiem.
Protams, arī gaisa mitrums cauru gadu
ir iespaidīgs – no 70 līdz 100 procentiem
atkarībā no nokrišņu daudzuma,» stāsta
treneris, norādot, ka turienes klimats licis
aizmirst, kas ir slimot. «Pirmos mēnešus
vajadzēja pielāgoties klimatam un pamainīt dienas kārtību, lai aktīvā kustība notiek
piemērotākā gaisa temperatūrā. Saule spīd
gandrīz katru rītu līdz vēlai pēcpusdienai,
tad savelkas nokrišņu mākoņi un uz
kādām 40 minūtēm nolīst lietus, bet pēc
tam atkal ir saule,» tā viņš, piebilstot, ka
pēc dzīves Latvijā viņam saules joprojām
neesot par daudz.
Gada ciklā ir arī lietus sezonas mēneši,
taču vietējie sakot, ka tie vairs nav tik izteikti kā agrāk – tas ir globālās sasilšanas
rezultāts. «Šajā lietus sezonā no novembra
līdz februārim vidēji dienā 60 – 90 minūtes
gāza pamatīgs lietus, bet pēc tam atkal bija
saulains laiks,» atceras Andris, piebilstot,
ka tropu lietus ir silts, līdz ar to samirkt
nav nepatīkami.
Aktīvs dzīvesveids, regulāra svaigo
vitamīnu un saules deva ir pozitīvi ietekmējusi arī viņu veselību, piemēram, Andra
dēls vairs nezina, kas ir iesnas, bronhīts,
visādi vīrusi, ar ko Latvijā nācās regulāri
saskarties.

Vietējos baida ziema

Cilvēkus jau vienmēr pievelk nezināmais
– vietējie iedzīvotāji sākumā Andri apsēduši
ar jautājumiem, kā ir dzīvot četru gadalaiku
ciklā. «Sākumā bieži stāstīju, kādas Latvijā
mēdz būt gan ziemas ar milzīgām sniega
kupenām un iespaidīgiem mīnus grādiem,
gan pārējie gadalaiki ar sev raksturīgajām
pārmaiņām. Daudzi teica, ka labprāt gribētu dzīvot Latvijas klimatā, taču domas
mainījās, kad martā ar komandu devāmies
uz Eiropu, kur vēl joprojām bija ziema.
«Izbaudot» aukstu vēju ar lietu un sniegu,
četri gadalaiki vairs reti kuram šķita pievilcīgi,» smej karatē treneris, piebilstot, ka,
tiesa gan, sniegs joprojām malajiešiem šķiet
īsts brīnums. «Mums laimējās būt Slovēnijā

Uz vienas no Malaizijas salām nacionālās nozīmes dabas parka teritorijā atrodas
bruņurupuču pludmale, kuru vietējie sauc par «Pantai Kerachut». Savu nosaukumu
tā ir ieguvusi, pateicoties tam, ka okeānā dzīvojošie bruņurupuči dēj olas pludmales
smiltīs. «Pludmalē ir izveidots bruņurupuču aizsardzības dienests, neliela audzētava, muzejs un informācijas centrs ar mērķi palīdzēt mazajiem bruņurupučiem
veiksmīgi sasniegt atbilstošu vecumu, lai dotos lielajā okeāna dzīvē. Pirmajā reizē,
kad atpūtāmies pludmalē, mums laimējās, jo tieši tajā dienā bruņurupuču mazuļus
laida okeānā. Mums bija tas gods piedalīties procesā. Novēlējām mazuļiem visus
labākos vēlējumus, sabučojām un laidām dzīvē. Tas bija aizkustinošs, nebijis notikums mums visiem – pavadīt bruņurupuču mazuļus lielajā piedzīvojumā,» stāsta
jelgavnieks Andris Vasiļjevs, kurš ar ģimeni jau gadu dzīvo Malaizijā. Kopš tās reizes
šī pludmale kļuvusi par vienu no viņu mīļākajām atpūtas vietām.

Tāda izskatās naksnīgā Malaizijas galvaspilsēta
Kualalumpura. Pilsētas centrā slejas Petronas dvīņu
torņi, kas ir pasaules augstākā dvīņu ēka – torņu
augstums ir 451,9 metri. Jāpiebilst, ka ilgu laiku
tie bija arī pasaules augstākās ēkas, bet tagad šis
gods pienākas Burj Dubai debesskrāpim Dubaijā,
Apvienotajos Arābu Emirātos (828 metri). Torņu
arhitekts ir argentīnietis Sesars Pelli. Ēkas būvniecība tika sākta 1993. gadā, pabeigta – 1999. gada
1. aprīlī. Petronas dvīņu torņu būvniecība izmaksāja 1,6 miljardus ASV dolāru. Ēkai ir 88 stāvi virs
zemes, kā arī pieci stāvi zem zemes.
Foto: no personīgā arhīva

Malaizija

tieši tad, kad sniga milzīgas sniega pārslas.
Komanda bija sajūsmā par iespēju pirmo «Batu Cave» ir pasaulē liereizi mūžā pieskarties sniegam, to pagaršot lākā un populārākā hinduun pikoties.»
istu svētnīca, kas izveidota
400 miljonus gadu vecā
Gandrīz Bābele
kaļķakmens kalna alā.
To, ka Malaizijā saplūst dažādu tautu Kopš 1892. gada te notiek
cilvēki, var novērot arī ikdienā – Andra
hinduistu iespaidīgākais
dēls Dans Alberts mācās kopā ar bēr- festivāls «Taipusam», kurā
niem vismaz no desmit valstīm. «Dans
pērn piedalījās arī Andris
Alberts mācās starptautiskā privātskolā
Vasiļjevs ar ģimeni. Par
«Fairview International school», kurā
kalna augstumu liecina
pamatā mācās vēstniecībās, ministrijās
272 tempļa pakāpieni.
un citās valsts, privātajās iestādēs vai
«Bez cilvēkiem alā bieži
uzņēmumos strādājošo ārzemnieku un
viesi ir arī dažādu šķirņu
vietējo bērni, piemēram, no Austrālijas,
pērtiķi, kuri veiksmīgi
Ķīnas, Korejas, Vācijas, Krievijas, Indijas,
pielāgojušies dzīvei šajā
Irānas, Kazahstānas, Taizemes, Singapūtūristu iemīļotajā vietā.
ras un, protams, arī Malaizijas. Un tagad Interesanti vērot, cik droši
klāt nācis arī viens mūsējais – latvietis,»
viņi jūtas starp cilvēkiem.
stāsta A.Vasiļjevs. Dana klasē (pagājušajā Ir arī tādi, kuri pilnā mierā
nedēļā viņš pabeidza mācības 4. klasē)
pieiet pie kāda mazāk
mācās 18 bērni.
uzmanīga un izrauj no roMācības darba dienās sākas pulksten kām limonādes pudeli vai
7.30 un ilgst līdz 13.30. Trešdienās ir garā
kaut ko citu, kas pērtiķim
diena, kad ir obligātais skolas pulciņš – tas
šķitis interesants. Visbievar būt kāds no sporta veidiem vai dziežāk tas ir bara dominēdāšana, dejošana, vizuālā māksla, teātris.
jošais tēviņš, kurš šādi
Mācības Andra dēlam notiek angļu valodā,
izrāda savu pārākumu un
zēns papildus skolā apgūst arī ķīniešu un
bezbailību,» stāsta Andris.
malajiešu valodu.
Arī Andris ikdienā sarunvalodā izmanto stāsta Andris. No vietējām virtuvēm viņa
angļu valodu un atzīst, ka problēmu sazi- ģimenei vistuvākā ir ķīniešu, jo tā, viņunāties gan veikalos, gan ēstuvēs un citās prāt, ir veselīgāka par pārējām. «Esam
iecienījuši dažādas nūdeles ar jūras veltēm,
publiskās vietās neesot.
rīsus ar vistu, pīli, dārzeņiem, zupas. Kopumā tradicionālais ēdiens ir daudz asāks par
Pietrūkst biezpiena
Tā kā Malaizija ir trīskopienu valsts, rietumu virtuvei raksturīgo, jo garšvielās
tajā sastopams ļoti bagātīgs un piesātināts tiek daudz vairāk izmantots čilli un citi
dažādu kultūru kulinārijas spektrs. «Katrai asumi,» vērtē treneris.
Mājās gan tiek gatavots arī šis tas no
kopienai ir sava specifiska galda kultūra ar
saviem nacionālajiem ēdieniem un ēšanas latviešiem ierastās virtuves, bet ģimenes
tradīcijām. Klāt pie visa arī rietumu un mīļākais deserts ir siera kūka. Vasiļjevu
japāņu virtuves šeit ir populāras,» stāsta mājas ēdienkarte pamatā tiek veidota no
Andris. Viņš ir novērojis, ka Malaizijas dārzeņiem, dažādiem zaļumiem, augļiem,
iedzīvotāji ir lieli ēdāji. «Pat satiekoties jūras veltēm, arī jēra un vistas gaļas. No
pēc «Labrīt!» vai «Labdien!» mums ierasto Latvijā mazāk sastopamiem augļiem viņi
«Kā iet?» vai «Kas jauns?» vietā viņi vaicā iecienījuši mangostānus, rambutānus,
«Vai esi paēdis?». Apalīšu šeit ir salīdzinoši papaiju, ličī, drakona un longana augļus.
«Pat šeit augošie mango un ananāsi ir ļoti
daudz,» tā viņš.
«Indiešu un malajiešu galda kultūras ir atšķirīgi no Eiropas tirgū nopērkamajiem,»
nedaudz līdzīgas. Tradicionāli ēšanai viņi piebilst A.Vasiļjevs. Visvairāk viņiem
izmanto labo roku vārda tiešā nozīmē, uzturā pietrūkst Latvijā ražoto saldumu,
bez dakšiņas vai karotes. Kreisā roka tiek sieru un biezpiena, kas Malaizijā vispār
izmantota tualetes higiēnas vajadzībām. nav nopērkams.
Tas gan neattiecas uz augstākas klases
restorāniem, kur tiek lietota dakšiņa un Nav pieradis, ka viņam klanās
Jelgavnieks spriež, ka Malaizijā dzīvo
karote naža vietā. Sākumā to visu redzēt
bija diezgan jocīgi, bet tad, kad pirmo reizi ļoti viesmīlīgi, labsirdīgi un ģimeniski
paši paēdām indiešu tradicionālos ēdienus, cilvēki, kuri, kā jau Āzijā pieņemts, pret
kas tiek pasniegti uz banānkoka lapas, viss visu izturas ar cieņu. Viņi ir ļoti reliģiozi,
kļuva daudz saprotamāks un pieņemams,» bet katrs var brīvi izvēlēties savu reliģiju.

Atrašanās vieta: DA Āzija
Galvaspilsēta: Kualalumpura
Teritorija: 329 758 km²
Iedzīvotāji: 28,3 milj.
Valūta: ringits (= 1 USD)

Avots: www.tourism.gov.my

«Manuprāt, reliģijas faktors pozitīvi ietekmē cilvēku attieksmi pret visu apkārtējo,
tajā skaitā arī citam pret citu. Malaizijā
visbiežāk viens otru uzrunā par brāli vai
māsu,» viņš stāsta.
Tradīcijas un hierarhija šajā valstī tiek
stingri ievērota. «Sākumā man bija jāpierod pie tā, ka cilvēki apkārt bieži paklanās.
Dažkārt gadās arī tā, ka esmu ar ģimeni
Kualalumpuras centrā kādā no lielveikaliem un pēkšņi kāds garāmgājējs apstājas
un sasveicinoties paklanās. Joprojām katru reizi samulstu,» ieskicē Andris. Karatē
komandā ierasta sasveicināšanās ir, kad
sportists pēc rokas spiediena pieliek savu
pieri pie trenera rokas. «Īpaši nozīmīgos
brīžos sportisti pēc pieres pielikšanas pie
trenera rokas pieskaras ar pirkstiem pie
trenera pēdas virspuses, tādējādi izrādot
savu cieņu, kas vairāk ir raksturīgs tieši
indiešu kultūrā. Tagad zinu, ka šādos
brīžos man ir jāpieskaras viņu galvai,
dodot savu svētību veiksmei,» treneris
iepazīstina ar Malaizijas tradīcijām.
Lai gan valsts ir liberāla, ikdienā Andrim
nākas krietni piedomāt pie savas uzvedības un izturēšanās, īpaši tāpēc, ka ieņem
publisku – valsts karatē izlases trenera
– amatu. «Acis un ausis šeit ir visur, tāpēc
biežāk smaidu un audzinu sevī vairāk
pieklājības,» viņš neslēpj.

