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Labākie rezultāti –
valodās un matemātikā

Labākā Jelgavas 1. ģimnāzijas absolvente Veronika Gedola skolu beigusi ar trīs A līmeņiem – matemātikā, latviešu valodā un literatūrā
un krievu valodā – un vienu B līmeni – angļu valodā. Skolas direktores vietniece Guna Stepiņa uzteic absolventi, jo viņa labos rezultātus
spējusi apvienot ar bērna gaidīšanu – tūlīt pēc eksāmeniem piedzimis viņas dēls Raimonds. «Nebija viegli, taču mans mērķis bija teicami
pabeigt skolu, un ar rezultātiem esmu apmierināta. Uz to jau gāju visu vidusskolas laiku, līdz 12. klases 2. semestrim mācoties Valsts
ģimnāzijā. Pārliecības nebija vien par angļu valodu, un tas atspoguļojas vērtējumā,» tā Veronika. Šobrīd viņa nolēmusi gadu atpūsties,
bet pēc tam studēt ekonomiku vai kaut ko saistībā ar matemātiku, jo uzskata, ka izglītībai šodien ir svarīga loma. Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Izglītības pārvalde apkopojusi 12. klases valsts
pārbaudes darbu rezultātus. Mūsu pilsētas vidusskolu
absolventi valsts pārbaudes darbos apliecinājuši stabilas
zināšanas un ieguvuši pozitīvu vērtējumu, kas liecina par
sistemātisku un rūpīgu darbu, secina pārvaldes vadītāja
Gunta Auza. Tiesa gan – vairākām skolām jaunajā mācību
gadā lielāku uzmanību vajadzēs pievērst ķīmijai. Šogad
centralizēto eksāmenu šajā mācību priekšmetā kārtoja
tikai 38 pilsētas vidusskolu absolventi, un tas ir maz, arī
eksāmena rezultāti ir pieticīgi.
Pavisam centralizētos eksāmenus šogad pilsētā kārtoja 839
12. klases audzēkņi. Runājot par
kopējo vērtējumu, G.Auza norāda,
ka līdere starp visām mūsu pilsētas
skolām ir Jelgavas Valsts ģimnāzija,
kurā 84,3 procenti skolēnu ieguvuši augstākos rezultātus jeb A,
B vai C līmeni. Spīdolas ģimnāzijā

augstākos rezultātus ieguvuši 79,9
procenti skolēnu, 5. vidusskolā
– 75, 4. vidusskolā – 61,2 procenti,
1. ģimnāzijā – 60,4 procenti, bet 6.
vidusskolā A, B vai C līmenis ir 51,9
procentiem absolventu. «Kopumā
mūsu skolēnu zināšanu vērtējums
ir pozitīvs. Šogad skolēniem labāk ir
veicies dzimtās valodas jeb latviešu

valodas un literatūras eksāmenā,»
tā G.Auza, piebilstot, ka pērn A,
B vai C līmeni šajā priekšmetā
saņēma 52 procenti skolēnu, bet
šogad – jau gandrīz 54 procenti.
Absolventu sasniegumi dienas
vidusskolās un ģimnāzijās ir daudz
augstāki – 87 procenti latviešu valodā saņēmuši A, B vai C līmeni. Labi
rezultāti arī angļu valodā, un tie
apliecina, ka 70 procenti beidzēju
angļu valodu pārvalda brīvi. Vadītāja uzsver, ka skolās ar latviešu
mācību valodu teicami rezultāti ir
arī krievu valodas eksāmenā, proti,
visi 78 pilsētas skolēni, kuri kārtoja
eksāmenu šajā priekšmetā, ieguva
augstākos vērtējumus. «Diemžēl tik
labu rādītāju nav fizikas eksāmenā,
kuru kārtoja 93 skolēni, – tikai 34
procenti no viņiem saņēmuši kādu
no augstākajiem rezultātiem,»

iesvētīs bīskapa kārtā, A.Justs
turpinās pildīt apustuliskā
Par Jelgavas diecēzes
administratora pienākumus.
un Jelgavas Romas
«Pirms pieciem gadiem, kad
katoļu katedrāles vaman bija 75 gadi, es pāvestam
dītāju iecelts priesteris
Benediktam XVI iesniedzu
Edvards Pavlovskis.
atlūgumu, kā to paredz baznīLīdzšinējais diecēzes
cas kanoni. Nu pāvests manu
un baznīcas vadītājs
atlūgumu ir pieņēmis un iecēlis
bīskaps Antons Justs
man pēcteci,» stāsta A.Justs,
dosies pelnītā atpūtā.
kurš bijis Jelgavas diecēzes
izveidotājs 1996. gadā un tās
Tiesa gan – vēl līdz 10. sep- vienīgais vadītājs.
Turpinājums 3.lpp.
tembrim, kad viņa pēcteci
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Maksa par atkritumiem
iedzīvotājiem nemainīsies
 Sintija Čepanone

Augustā spēkā stāsies
pagājušā mēneša beigās apstiprinātais sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs, kas paredz, ka par atkritumu
apglabāšanu poligonā
nāksies maksāt vairāk.
Tiesa gan, jaunais tarifs,
visticamāk, ietekmēs
tikai uzņēmumus, nevis
iedzīvotājus – plānots,
ka maksa par atkritumu
izvešanu netiks paaugstināta, taču par to vēl
šodien jālemj domei.
Jūnija beigās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
apstiprināja SIA «Zemgales Eko»
iesniegtos poligona «Brakšķi» un
«Grantiņi» sadzīves atkritumu
apglabāšanas tarifus. Jaunais
tarifs paredz, ka par sadzīves
atkritumu apglabāšanu poligonā
«Grantiņi» Bauskas novadā vajadzēs maksāt 15,79 latus, bet par
atkritumu apglabāšanu «Brakšķos» – 13,69 latus līdzšinējo 8,79
vietā, neieskaitot pievienotās vērtības un dabas resursu nodokli.
«Uzņēmumi, ar kuriem noslēgts
līgums, par gaidāmajām izmaiņām jau ir informēti un rēķinās
ar to, ka no augusta vidus, lai
apglabātu sadzīves atkritumus,
vajadzēs maksāt par gandrīz 36
procentiem vairāk. Proti, ja pašlaik, ieskaitot nodokļus, uzņēmu-

skaidro G.Auza. Viņa norāda, ka
labākie rezultāti matemātikā, tāpat
kā iepriekš, ir 5. vidusskolas un
Valsts ģimnāzijas skolēniem, taču
šogad jāuzteic arī 6. vidusskolas
absolventi, jo no 29 eksāmena kār Ritma Gaidamoviča
totājiem 66 procenti to nokārtojuši
A, B vai C līmenī. Ķīmijā labi veicies
Nodarbinātības valsts
Valsts un Spīdolas ģimnāzijas skoaģentūrā (NVA) atjaulēniem, bet pārējās skolās G.Auza
nota reģistrācija Eiropas
aicina pievērst lielāku uzmanību
Sociālā fonda projektā
šim mācību priekšmetam. «Par to
«Mūžizglītības pasākunopietni būtu jāpadomā arī skomi nodarbinātām perlēniem. Ķīmijas eksāmenu šogad
sonām». Tas nozīmē,
kārtoja tikai 38 audzēkņi, un tas
ka
nodarbinātām un
ir gaužām maz, lai gan zinām, ka
pašnodarbinātām
perķīmijas, dabaszinātņu, medicīnas
sonām atkal iespējams
un farmācijas nozarē vajadzīgi
saņemt kuponus mācīkvalificēti speciālisti. Šīs nozares ir
bām, lai paaugstinātu
vienas no valsts attīstības perspeksavu kvalifikāciju. Jeltīvām,» uzsver G.Auza.

mi maksā 16,82 latus par tonnu
«Brakšķos» apglabāto atkritumu,
tad, stājoties spēkā jaunajam tarifam, šī summa sasniegs jau 22,80
latus,» skaidro SIA «Zemgales
Eko» valdes locekle Zane Ķince,
norādot, ka visbūtiskāk tarifa
kāpumu ietekmē dabas resursu
nodoklis, kas šajā gadā ir pieci
lati par kubikmetru atkritumu,
bet nākamajā būs jau septiņi lati,
un tas nozīmē, ka nākamgad šī
iemesla dēļ tarifs augs par vēl
diviem latiem.
Šodien domes sēdē deputātiem
jāapstiprina diferencētā maksa
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atkarībā no dīzeļdegvielas cenas visām patērētāju
grupām šim un nākamajam gadam. Saskaņā ar lēmumprojektu
jaunais atkritumu apglabāšanas
tarifs poligonā «Brakšķi» neietekmēs atkritumu apsaimniekošanas
maksu iedzīvotājiem.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» valdes loceklis Alvils
Grīnfelds norāda, ka pašlaik par
atkritumiem daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji maksā 1,33 latus mēnesī no cilvēka, savukārt saskaņā ar
cenrādi privātmāju iedzīvotājiem
viena mazākā konteinera izvešanas reize maksā 1,35 latus, savukārt lielākā – 2,32 latus.
Jāpiebilst, ka jaunais tarifs par
sadzīves atkritumu apglabāšanu
spēkā stāsies pēc publikācijas
«Latvijas Vēstnesī», un Z.Ķince
piebilst, ka tas varētu būt no 16.
augusta.

Strādājošie aktīvi izņem
kuponus sevis pilnveidošanai

Turpinājums 3.lpp.

Bīskaps Antons Justs dodas atpūtā; viņa vietā – Edvards Pavlovskis
 Ilze Knusle-Jankevica

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

Jelgavas mērs Andris
Rāviņš, bīskapam
Antonam Justam
sakot paldies un
sveicot viņa pēcteci
Edvardu Pavlovski,
izteica cerību, ka pašvaldības un baznīcas
sadarbība turpināsies
un kopā izdosies
cilvēkiem dot jaunu
ticību, iespējas un
spēku.
Foto: Ivars Veiliņš

gavas filiālē vieta programmā paredzēta 248
mācīties gribētājiem, un
interese par šo iespēju ir
ļoti liela.

Pērn programma uz laiku tika
pārtraukta taupības dēļ, taču
šobrīd tā atjaunota, lai turpinātu
nodrošināt iespēju strādājošām
personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās
zināšanas un prasmes, apgūstot
profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas.
Mūžizglītības programma paredz no NVA strādājošajiem par
mācībām nodrošināt apmaksu
ar kuponu sistēmu. Maksimālā

summa, ko apmaksā no šīs programmas, ir 250 lati.
Kā norāda Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra
direktores vietniece Skaidrīte
Bukbārde, centrs strādājošajiem
par kuponiem piedāvā apgūt 73
izglītības programmas dažādās
jomās. Reģistrācija jau sākusies
– šobrīd pieteikušās jau 70 personas, kas mācības sāks augustā.
NVA Jelgavas filiāles koordinējošā eksperte Anita Dolace stāsta, ka
Jelgavas filiālei piešķirts 191 kupons un 57 rezervistu vietas. «Strādājošo interese par kuponiem ir ļoti
liela. Nedēļas laikā esam izdalījuši
191 kuponu, kas piešķirts mūsu filiālei, un šobrīd vēl palikušas brīvas
vietas rezervistos,» stāsta A.Dolace.
Tiesa, situācija ir ļoti mainīga. Proti, daļa strādājošo, kuri saņēmuši
kuponus, tomēr pārdomā, līdz ar
to vieta atbrīvojas. Tāpat daļa nav
izmantojuši kuponus iepriekšējā
periodā, līdz ar to tiek iegūtas vēl
dažas brīvas vietas. «Pieļaujam, ka
saņemsim arī papildu kuponus, kā
tas bija iepriekšējā periodā, jo ir reģioni, kuros kuponus izņem kūtri.
Līdz ar to ir iespēja tos nodot filiālēm, kur pieprasījums pārsniedz
piedāvājumu,» stāsta A.Dolace.
Turpinājums 3.lpp.

viedokļi

Valsts prezidents Andris Bērziņš nācis klajā ar iniciatīvu par
reformu īstenošanu vispārējās izglītības sistēmā, panākot to,
lai jauniešiem 19 gadu vecumā vairs nav jāsēž skolas solā. Viena
no iespējām paredz atgriezties pie vienpadsmit klašu izglītības
sistēmas. Valsts prezidents, argumentējot savu pozīciju vidējās
izglītības reformu jautājumos, uzsver, ka šī prioritāte ir pakārtota bērnu un jauniešu interesēm, kuriem jāpiedāvā iespējami
labākais izglītības modelis, darot visu iespējamo, lai veicinātu
izglītības kvalitāti un mūsu jaunās paaudzes konkurētspēju
darba tirgū. Savukārt izglītības ministrs Rolands Broks uzskata, ka svarīgākais būtu panākt to, lai skolēni vidējo izglītību
varētu iegūt jau 18 gadu vecumā, vēl nepiedāvājot konkrētus
risinājumus, kā to īstenot. Ņemot vērā, ka reformas izglītības
sistēmā var atstāt būtisku ietekmi uz tautsaimniecību, «Jelgavas Vēstnesis» pilsētas izglītības nozares pārstāvjiem jautā, cik
pamatotas ir šīs rosinātās izmaiņas un kā tās varētu ietekmēt
izglītības sistēmu nākotnē.

Visām pārmaiņām
izglītības sistēmā ir
ilglaicīgas sekas

Arnis Mugurēvičs, LLU mācību prorektors:
«Ar reformām izglītības sistēmā jābūt uzmanīgiem – joprojām
neesam tikuši galā ar 90. gados
veiktajām izmaiņām, kad skolēni
varēja izvēlēties, kādus priekšmetus apgūt. Šī iemesla dēļ liela
daļa skolēnu vidusskolā nav mācījušies eksaktos priekšmetus, kas
jauniešus šobrīd būtiski ierobežo,
izvēloties studiju virzienu. Prezidenta iniciatīvu gan var saprast,
jo deviņpadsmit gadu vecumā
jaunieši patiešām jau varētu studēt
augstskolā, nevis turpināt mācības
skolā. Turklāt katra augstāka
līmeņa politiķa pienākums ir nākt
klajā ar jauniem priekšlikumiem
vai vismaz rosināt diskusiju par
tiem. Arī pats esmu sācis mācīties
no sešu gadu vecuma – nekas
ļauns nav noticis. Tomēr vienalga
neesmu pārliecināts, ka esam izvērtējuši visus plusus un mīnusus
saistībā ar šāda veida reformām.
Diemžēl sabiedrībā ir pieņemts, ka
par lauksaimniecību, izglītību un
medicīnu var izteikties jebkurš, jo
katrs ir kaut ko iestādījis, gājis skolā vai bijis pie daktera. Tādēļ šobrīd
tiek piedāvāti daudz risinājumu,
kā samazināt izglītības sistēmas
izmaksas dažādos līmeņos. Tomēr
praksē viss nav tik vienkārši – vai
kāds ir aprēķinājis, cik izmaksās
visu vispārējās izglītības programmu pārstrādāšana? Diezin vai
šajā ekonomiskajā situācijā mēs to
varam atļauties, jo sākotnējie ieguldījumi noteikti būs lielāki par tiem
finansiālajiem ieguvumiem, kurus
varam gūt, realizējot šo reformu. Ja
mēs uz kaut ko tādu ejam, tad būtu
jāatsakās no izvēles priekšmetiem

2010.

Reforma varētu dot vērā ņemamu
ekonomisko labumu
Baiba Rivža, bijusī izglītības un zinātnes ministre,
LLU profesore:
«Kopumā prezidenta inici
atīvu atbalstu, lai gan tas nav
nekas jauns. Par šo jautājumu
interesējos jau laikā, kad pildīju izglītības ministres pienākumus – tobrīd gan izglītības speciālisti pārliecināja, ka
atteikties no divpadsmit klašu
izglītības modeļa nav labākais
risinājums, jo šāda prakse ir
lielākajā daļā pasaules valstu.
Pārsvarā gadījumu gan 12.
klasē skolēni vairs neapgūst
mācību programmu tradi cionālā izpratnē, bet vairāk
gatavojas studijām, mācoties
iegūtās zināšanas pielietot
praksē. 12. klasē jaunieši ir
pietiekami nobrieduši, lai uzsāktu studijas vai iesaistītos
darba tirgū. Īstenojot šo reformu, cilvēka darba stāžs tiktu
pagarināts par vienu gadu, un
šajā ziņā jāpiekrīt prezidentam, ka tas varētu dot vērā ņemamu ekonomisko un sociālo
efektu, jo līdz ar to augtu arī
iedzīvotāju iemaksas sociālajā
budžetā. Tomēr pirms šādu
reformu īstenošanas jāizvērtē,
vai spēsim piedāvāt budžeta
vietas visiem, kas būs izturējuši konkursu augstskolās.

Šobrīd Izglītības un zinātnes
ministrija budžeta vietu skaitu plāno palielināt no 2013.
gada. Savukārt tiem, kas neiztur šo konkursu, jābūt pārliecībai, ka spēs atrast darbu
vai pilnveidot savas prasmes
un zināšanas kādā no profesionālajām mācību iestādēm.
Jaunietim jābūt perspektīvai,
jo pretējā gadījumā no reformas lielas jēgas nebūs. Tāpat
jāizvērtē, ko varēsim piedāvāt pedagogiem, kuri pēc šīs
reformas ieviešanas zaudēs
darbu. Diezin vai to varēs
atrisināt tikai uz pedagogu

paaudžu nomaiņas rēķina.
Jābūt speciālai pārkvalifikācijas programmai, piemēram,
pieaugušo izglītības jomā,
jo šajā sektorā pieprasījums
pēc izglītības pakalpojumiem
nākotnē pieaugs, realizējot
konceptu par izglītību mūža
garumā. Ja šim jautājumam
pievēršas kompleksi, iesaistot
visas ieinteresētās puses, reforma ir īstenojama, nosakot
saprātīgu pārejas termiņu,
jo arī paši jaunieši dažādās
diskusijās ir apliecinājuši, ka
labprāt studijas uzsāktu, sasniedzot 18 gadu vecumu.»

No matemātikas programmas
puse skolēnu krīt izmisumā

Agris Celms, Jelgavas 4.
vidusskolas direktors:
«Cilvēkam, kas nestrādā
izglītības sistēmā, viss šķiet
vienkāršāk. No vienas puses,
var piekrist tam, ka nav labi
19 gadu vecumā sēdēt skolas
solā, tomēr, no otras puses, lai
realizētu šādu reformu, ir jāpārskata viss mācību saturs un
programmas, sākot no 1. klases. Vienlaikus gan tā būtu arī
iespēja atvieglot programmas,
kuras daudzos priekšmetos
ir pārspīlētas. Pietiek atšķirt
ģeogrāfijas, bioloģijas vai matemātikas grāmatas vidusskolai, lai saprastu, ka diezin vai
visas šīs mācību programmā iekļautās prasības ir pamatotas.

No matemātikas programmas
vispār puse skolēnu krīt izmisumā un ir spiesti maksāt par
papildu privātstundām. Šādas
reformas īstenošanai pārejas
laikam jābūt vismaz trīs gadiem. Te gan jāņem vērā, ka
diezin vai būs iespējams apgūt
vidusskolas kursu divos gados,
tādēļ reālāks variants būtu
pamatskolas kursu iekļaut
astoņos mācību gados. Baidos
gan prognozēt, ar ko šāds
eksperiments varētu beigties,
jo iestrādātu sistēmu nevar
tā vienkārši pārcirst. Kaut
gan savulaik paši pamatskolu
beidzām pēc astoņām, bet
vidusskolu – pēc vienpadsmit
klasēm, un nekas traks ne-

notika – esam gana izglītoti
cilvēki. Personīgi man gan
reālāka šķiet iespēja mācības
skolā uzsākt sešu gadu vecumā, paliekot pie divpadsmit
klašu izglītības modeļa. Šajā
gadījumā gan jārēķinās, ka
būs nepieciešamas radikālas
izmaiņas pirmsskolas sagatavošanas programmās, kuras
šobrīd orientētas uz to, lai
bērni nepieciešamās prasmes
un iemaņas apgūtu ar rotaļu starpniecību. R ezultātā
vismaz šobrīd uz skolu bērni
atnāk nesagatavoti mācīšanās
procesam, viņi joprojām vēlas
rotaļāties. Skolā strādāju jau
35 gadus un esmu novērojis,
ka, mainoties pirmsskolas
pedagoģijas principiem, bērni
uz skolu nāk arvien nesagatavotāki, tāpēc mums zināms
laiks jāvelta tam, lai viņus
pārorientētu uz mācībām.
Nepieciešamā pedagoģiskā
personāla skaita samazināšana
pēc reformu īstenošanas gan
nedrīkstētu būt arguments
tam, lai atteiktos no pārmaiņām, tomēr vienlaikus vajadzētu domāt arī par to, ko šie
pedagogi, kuri zaudēs darbu,
darīs pēc tam.»
Sagatavoja
Jānis Kovaļevskis,
foto Ivars Veiliņš
un no LLU arhīva

Jelgavnieku, kas strādā Rīgā, skaits (dinamikā no 2002. līdz 2010. gadam)

Skaitļi runā

12 374

vidusskolā, lai jauniešiem vēlāk
«nenogrieztu» iespējas studēt arī
eksaktajās studiju programmās.
Jau tagad studenti uz augstskolu
nāk ar vājām zināšanām eksaktajos priekšmetos, kas liecina par to,
ka skolā nav ielikti nepieciešamie
pamati. Tāpat uzmanība jāpievērš
proporcijai starp skolēnu skaitu
vispārējās vidējās un profesionālās
izglītības sistēmā. Šai proporcijai
vajadzētu būt vismaz 50 pret 50,
jo jaunietim, kurš paralēli vidējai
izglītībai ieguvis arī profesiju, ir
daudz vieglāk iekļauties darba
tirgū gadījumā, ja mācības augstskolā netiek turpinātas. Jāņem
vērā, ka visām reformām izglītības
sistēmā ir ilglaicīgas sekas, tādēļ šo
jautājumu vajadzētu skatīt tālākā
perspektīvā, nevis, kā tas parasti
pieņemts, viena vēlēšanu cikla
ietvaros. Izglītība ir nācijas vērtība,
jādomā arī par to, ko darīs tie pedagogi, kuri pēc reformas paliks bez
darba. Ja par to nedomāsim laikus,
lielākā daļa no viņiem noteikti aizbrauks. Teju visās Eiropas valstīs
vidējo izglītību iegūst, absolvējot
divpadsmit klases, tādēļ šaubos,
vai mums būtu jāizgudro kaut
kas jauns. Labākais risinājums
šai problēmai būtu sākt mācības
skolā gadu agrāk, sabalansējot
pāreju no pirmsskolas izglītības
uz sākumskolu. Ilgtermiņā šāda
pieeja varētu dot rezultātu, ja vien
mērķis nav mehāniski samazināt
izmaksas vispārējās izglītības
sistēmā, bet gan ātrāk iekļaut
jauniešus darba tirgū. Lai pieņemtu lēmumu par tik radikālām
reformām, nepieciešama detalizēta
analīze, kuru šobrīd neviens vēl
nav piedāvājis.»
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Pilsētnieks vērtē

Kāda ir jūsu
attieksme pret ielu
muzikantiem?
Marina, mājsaimniece:
– Ja ielu muzikants spēlē
profesionāli,
ar vislielāko
prieku klausos, taču diemžēl nereti uz ielas
nākas sastapt tādus amatierus,
kuriem, jāatzīst, ne visai labi
padodas muzicēšana. Man ir
muzikālā izglītība, tāpēc protu atšķirt, kas ir labs un kas
– slikts. Tiesa, manuprāt, ielu
muzikanti vairāk piederas Rīgai,
jo tur lielāka gājēju plūsma,
līdz ar to vairāk cilvēku var
novērtēt viņu sniegumu, īpaši
jau tūristi.
Deniss, kontrolieris:
– Tas ir atkarīgs no vietas,
kur ielu muzikants spēlē.
Piemēram,
pie kāda krodziņa vai atpūtas
vietā – super! Taču nevaru viņu
iedomāties, piemēram, pie pilsētas domes vai kādas citas iestādes. Dažkārt, ja dzirdu spēlējam
un man tas patīk, muzikantam
iemetu arī naudu. Man ļoti patīk,
kā skan saksofons.
Īrija, jelgavniece:
– Man ļoti patīk ielu muzikanti. Apkārt
ir tik milzīga
depresija,
bet mūzika nomierina, skaņa
iepriecina dvēseli. Jelgavā līdz
šim esmu sastapusi tikai tos,
kuri spēlē indiāņu mūziku uz
stabulēm, taču labprāt gribētu
novērtēt arī pašmāju mūziķu
sniegumu. Svarīgi gan, lai viņi
nav degradējušies un ir nopietni
tam sagatavojušies.
Inga, pārdevēja:
– Dziedāt jau
mēs varam
visi, tikai jautājums – kā
tas padodas.
Godīgi sakot, Jelgavā es ielu
muzikantus negribētu dzirdēt,
jo, manuprāt, tas parāda, ka
mums vairs nav citas izvēles
– esam spiesti pelnīt pat uz ielas.
Un tas nav forši.
Leons, pensionārs:
– Ja muzikants spēlē
šlāgerus un
līdzi dungojamas dziesmas – priecājos; ja aizraujas
ar ārzemju mūziku – tas man
kaut kā nepatīk. Protams, es kā
akordeonists priecājos par sava
amata meistariem, kuri uzdrošinās spēlēt uz ielas. Pats gan to
ne reizi neesmu mēģinājis.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
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Saeimas vēlēšanas – 17. septembrī
 Sintija Čepanone

Ar 16 793 balsīm par un
1054 pret arī vēlētāji Jelgavā, tāpat kā kopumā
valstī, atbalstījuši 10. Saeimas atlaišanu. Saeimas
ārkārtas vēlēšanas notiks
17. septembrī. Kaut arī
uzrunātie balsotāji neslēpj – īstas pārliecības,
ka šī iemesla dēļ kaut
kas varētu mainīties, nav,
viņi vismaz pauduši savu
vērtējumu par deputātu
darbu un iedvesuši bijību
nākamajai valdībai.
Tautas nobalsošanā par 10. Saeimas atlaišanu, kas visā Latvijā
norisinājās 23. jūlijā, kopumā piedalījās 689 988 cilvēki jeb 44,73
procenti balsstiesīgo, tostarp 17
880 savu izvēli izdarīja Jelgavā.
«Referenduma diena mūsu pilsētā
pagāja bez būtiskiem incidentiem,
vienīgi vēlēšanu iecirknī Jelgavas
slimnīcā apķēpājot bija sabojāts
referenduma plakāts,» tā Jelgavas
pilsētas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Jānis Dēvics, norādot, ka
iedzīvotāju aktivitāte referenduma
rītā bijusi praktiski identiska tai,
kāda novērota iepriekšējās Saeimas
vēlēšanās, taču dienas otrajā pusē
balsotāju skaits pakāpeniski sarucis.
Kopumā Jelgavā tautas nobalsoša-

ziņas

Uzlabo gājēju drošību
remontdarbu zonā

nā piedalījās 17 880 vēlētāji.
Šonedēļ Centrālā vēlēšanu komisija pasludinājusi oficiālos referenduma rezultātus, un tie apliecina, ka
10. Saeima ir atlaista – par to visos
iecirkņos Latvijā un ārzemēs nobalsojuši 650 518 cilvēki, pret Saeimas
atlaišanu – 37 829. 1476 balsošanas
zīmes bija nederīgas.
«Par to, kā balsosim šajā referendumā, šaubu nebija – esam par Saeimas atlaišanu. Ja pēc vēlēšanām
nekas nemainīsies, vismaz deputāti
sāks domāt, ka arī tautai šajā valstī
ir tiesības izteikt savu viedokli, varbūt arī sāks baidīties. Parasti atlaiž
mūs, un ir patīkami, ka beidzot arī
mēs varam atlaist,» spriež Madara
un Ainārs Andersoni.
Tautas nobalsošanas rezultāti
liecina, ka 10. Saeimas atlaišanu ir
atbalstījusi vairāk nekā puse no
vēlētājiem, kuri piedalījās referendumā, tādējādi 10. Saeima ir atlaista un jārīko jaunas vēlēšanas.
Turpmāk par gājēju drošību Mātera un Raiņa ielas krustoDeputātu kandidātu sarakstus
jumā gādās pagaidu ātrumvaļņi, kā arī braukšanas ātruma
varēs iesniegt no 29. jūlija līdz 18.
ierobežojums līdz 30 kilometriem stundā. Foto: Ivars Veiliņš
augustam.
Saeimas ārkārtas vēlēšanas
tā ir remontdarbu zona, autovanotiks 17. septembrī, un valstij  Ilze Knusle-Jankevica
dītājiem ir jārēķinās ar ātruma
tās varētu izmaksāt vairāk nekā
Pašvaldības aģentūra
ierobežojumiem. Raiņa un Mātera
divus miljonus latu. Jāatgādina,
«Pilsētsaimniecība»
ielas krustojumā darbojas luksofors
ka tikai nedaudz mazāka summa
meklē veidus, kā pie– deg mirgojošais dzeltenais signāls,
– aptuveni 1,8 miljoni latu – tika
vērst neuzmanīgo un
kas norāda, ka jābūt uzmanīgam, jo
tērēta, lai sarīkotu aizvadīto taupārgalvīgo autovadītāju
tuvumā ir neregulējama gājēju pārtas nobalsošanu par 10. Saeimas
uzmanību krustojumiem
eja un var izveidoties neparedzēta
atlaišanu.
ar gājēju pārejām vietās,
situācija, turklāt par pašu pāreju
kur notiek ceļu remontinformē atbilstoša ceļa zīme ar
darbi un luksofors saatstarojošām malām, kas to padara
tiksmi neregulē. Šobrīd
pamanāmāku,» stāsta A.Baļčūns,
aktuālākais ir Raiņa un
uzsverot, ka izdarīts praktiski viss,
Mātera ielas krustojums
lai autovadītājiem paziņotu, ka
sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā
– tajā uzstādīti ātrumvaļtuvumā ir gājēju pāreja. Atbildot
pieci gadi; ir divi vai vairāk bērnu
ņi jeb gulošie policisti.
uz portāla www.jelgavasvestnesis.
vecumā līdz 18 gadiem; ir noteikta
lv lasītāja jautājumu, kāpēc nevar
invaliditāte vai arī persona ir atzīta
Pašvaldības aģentūras «Pilsēt- vienkārši pieslēgt luksoforu, «Pilsētpar trūcīgu.
saimniecība» direktors Andrejs saimniecības» direktors norāda, ka
Mūžizglītības pasākumos var
Baļčūns norāda, ka par satiksmes luksofors šajā situācijā tikai kavētu
iesaistīties nodarbināta vai pašnoplūsmas organizēšanu un drošību satiksmi un neļautu nodrošināt
darbināta persona, kas sasniegusi
tiek domāts, uzsākot jebkurus ielu netraucētu plūsmu. «Būtu vieni
25 gadu vecumu un nav iepriekš
remontdarbus, tomēr ir autova- vienīgi sastrēgumi,» tā viņš, uzsveieguvusi izglītību NVA organizēdītāji, kas neņem vērā ceļa zīmes rot – ņemot vērā, ka pa Raiņa ielu
tajās profesionālajās apmācībās,
un kuru uzmanības pievēršanai satiksme nenotiek, luksofors tikai
pārkvalifikācijas, kvalifikācijas
jāveic papildu pasākumi, kas prasa kavētu transporta plūsmu.
paaugstināšanas vai neformāarī finanšu resursus un laiku. «Ja
Remontdarbu dēļ līdzīga situācija
lās izglītības programmās. Tas
nozīmē, ka uz mācībām drīkst
pretendēt arī tie strādājošie, kuri
pēdējā gada laikā ir mācījušies
No 1.lpp.
procentuāli jelgavnieku rezultāti
kādos kursos par savu naudu.
Izvērtējot šī un iepriekšējo centralizētajos eksāmenos labāki
«Piemēram, iepriekš kuponus gadu rezultātus, G.Auza uzteic ir latviešu valodā un literatūrā,
nevarēja saņemt tie, kuri pēdējā Jelgavas Mūzikas vidusskolu, angļu valodā, krievu valodā un
gada laikā kaut vai ieguvuši B kuras absolventi šogad uzrādījuši matemātikā. Piemēram, matemākategorijas autovadītāja tiesības. labākus rezultātus – 61,2 procenti tikā valstī augstākos vērtējumus
Līdz ar jaunajiem noteikumiem skolēnu eksāmenus nokārtojuši A, saņēmuši 55 procenti, Jelgavā
šis pakalpojums kļuvis pieeja- B vai C līmenī.
– 61 procents skolēnu. G.Auza
māks lielākam lokam strādājošo,»
Salīdzinot Jelgavas pilsētas atzīst, ka diemžēl jau otro gadu
tā A.Dolace.
jauniešu zināšanu pārbaudes re- pēc kārtas sliktāki rezultāti nekā

Strādājošie aktīvi izņem
kuponus sevis pilnveidošanai
No 1.lpp.

Galvenokārt mācīties vēlas skolotāji, grāmatveži, lietveži, sekretāres, metinātāji, atslēdznieki.
«Lielākā daļa grib mācīties vai arī
papildināt angļu valodas prasmes,
pieprasīta ir vācu un spāņu valoda.
Strādājošie grib izglītoties arī grāmatvedībā, datorzinībās un iegūt C
kategorijas autovadītāja apliecību,»
rezumē A.Dolace.
Jāuzsver, ka nedaudz mainījušies programmas noteikumi. Proti,
strādājošajiem tagad jānodrošina
līdzfinansējums 30 procentu apmērā iepriekšējo desmit procentu
vietā. ESF finansējums personai
paredzēts 250 lati. Ja mācību
maksa tiek pārsniegta, cilvēkam
starpība jāsedz no savas kabatas.
NVA sedz mācību maksu par izglītības programmas apguvi līdz 250
latiem pilnībā, ja persona atbilst
vismaz vienam no šādiem kritērijiem: līdz valsts vecuma pensijas
piešķiršanai nepieciešamā vecuma

Bīskaps A.Justs ir gandarīts, ka
šo gadu laikā izveidojusies cieša
sadarbība gan ar priesteriem, baznīcas darbiniekiem un draudzes
locekļiem, gan pašvaldību. «Ja ir
sadarbība starp baznīcu, skolu un
pašvaldību, cilvēki var augt un
veidoties drošībā – kā garīgajā, tā
administratīvajā – un izglītības
ziņā,» tā A.Justs. Šo sadarbību
atzinīgi vērtē arī Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš: «Justa kungs šo 15 gadu laikā pilsētā ir
iedibinājis tradīcijas, kas kļuvušas
mīļas pilsētas iedzīvotājiem. Tāpēc
ceru, ka arī ar jauno bīskapu mums
veidosies veiksmīga sadarbība, kuras galvenais uzdevums ir pilsētas
iedzīvotāju garīgā stiprināšana,
dodot viņiem jaunu ticību, iespējas
un spēku.»
Rīgas arhibīskaps metropolīts
Zbigņevs Stankevičs jauno diecēzes vadītāju priesteri E.Pavlovski
raksturo kā komunikablu cilvēku,
kam patīk pajokot, garīgu cilvēku, kam netrūkst arī realitātes
sajūtas. Savukārt A.Justs viņu

izveidojusies arī citos krustojumos.
Sudrabu Edžus un Pasta ielas krustojumā satiksmi regulējošais luksofors ir atslēgts un kā galvenais ceļš
norādīta Sudrabu Edžus iela. «Arī
šajā krustojumā esam izdarījuši
visu, lai piebremzētu satiksmi un
pievērstu autovadītāju uzmanību.
Pasta ielā ir samazināts braukšanas
joslu skaits un krustojumā uzstādīta zīme «Dodiet ceļu»,» stāsta
A.Baļčūns, piebilstot, ka līdzīgi pasākumi veikti arī Brīvības bulvāra
un Garozas ielas krustojumā.
A.Baļčūns norāda, ka nu jau situācija kļūst absurda, jo no pašvaldības
sāk prasīt atbildību pat par satiksmes
dalībnieku rīcību, kaut gan primāri
autovadītājam būtu jāievēro satiksmes noteikumi, kā arī jārēķinās, ka
remontdarbu dēļ daudzviet pilsētā ir
satiksmes un ātruma ierobežojumi.
««Pilsētsaimniecība» dara visu, lai
pievērstu autovadītāju uzmanību
bīstamajām vietām, bet pārējais jau
ir atkarīgs no katra vadītāja braukšanas kultūras,» tā viņš.

Labākie rezultāti – valodās un matemātikā

Bīskaps Antons Justs dodas atpūtā;
viņa vietā – Edvards Pavlovskis
No 1.lpp.
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raksturo kā ekonomisku un saimniecisku cilvēku, kam patīk atjaunot lietas, kurš bijis veiksmīgs it
visā, ko pasācis, kam ir izteikta
loģiskā domāšana. E.Pavlovskis
dzimis 1950. gadā Krāslavas rajona Beresnē.
Komentējot savu virzīšanu
Jelgavas diecēzes vadītāja amatā,
E.Pavlovskis izstāstīja par kādu
mazu zēnu, kuram pēc tēva nāves
jāpārņem viņa pienākumi, bet
kurš, uzliekot galvā tēva cepuri,
pazūd zem tās, neko neredzot un
nesaprotot. «Manā gadījumā gan
līdzās ir tēvs, kurš pacels cepures
priekšmalu uz augšu, lai es tomēr
varētu kaut ko saskatīt un saprast.
Esmu drošs, ka bīskaps Antons
Justs mani ievadīs šajā darbā,»
tā viņš.
E.Pavlovski par bīskapu iesvētīs
10. septembrī Jelgavas Romas katoļu katedrālē, un to darīs bīskaps
A.Justs. Pēc tam, pēc priesteru
vārdiem, vienmēr smaidošais bīskaps, kuram patīk fotografēties un
kurš nevar paiet garām nevienam
mazulim, varēs doties atpūtā.

šogad pievienojusies arī fizika.
Fizikā A, B un C līmenis pilsētā
ir 34 procentiem skolēnu, valstī
– 58; ķīmijā pilsētā – 38, bet valstī
– 58, bioloģijā 41 procents pilsētā
un 57 valstī. Pārvaldes vadītāja
stāsta, ka šie rezultāti augustā tiks
analizēti pedagogu metodiskajās
apvienībās, izvērtējot eksāmenu
saturu, mācību procesa organizultātus ar vidējiem rezultātiem valstī kopumā mūsu pilsētas sko- zēšanu, lai rastu risinājumu, kā
valstī aizvadītajā mācību gadā, lēniem ir bioloģijā un ķīmijā, kam rezultātus uzlabot.

Grozījumi ļaus vērsties pret ļaunprātīgiem trokšņotājiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Šodien Jelgavas dome lems par izmaiņām pašvaldības
saistošajos noteikumos, lai striktāk varētu vērsties pret
tiem, kas tīšām rada troksni un traucē apkārtējiem.
Kā skaidro domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļev
čenoks, grozījumi izstrādāti, ņemot vērā iedzīvotāju
sūdzības, ko saņem Pašvaldības policija.
Izstrādātie grozījumi Jelgavas
pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumos paredz paplašināt jēdzienu
«trokšņošana», kā arī nosaka soda
mēru: par trokšņošanu, ja tā traucē
apkārtējo personu mieru, iestāžu,
organizāciju normālu darbību, bet
nav saistīta ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Jelgavas
pilsētas pašvaldību, un troksnis nav
pastāvīgs, var izteikt brīdinājumu
vai uzlikt naudas sodu līdz simts
latiem. Ja pārkāpums izdarīts
atkārtoti, var uzlikt naudas sodu
līdz 250 latiem.
Šogad Pašvaldības policija saņēmusi 320 izsaukumus, kas saistīti
ar dažāda veida trokšņošanu. Policijas sabiedrisko attiecību speciāliste

juriste Sandra Reksce informē, ka
janvārī saņemti 53 izsaukumi,
februārī – 40, martā – 52, aprīlī
– 61, maijā – 36, jūnijā – 78, bet
jūlijā to skaits jau pārsniedz simts.
S.Reksce norāda, ka galvenokārt
izsaukumi saistīti ar skaļu mūzikas
atskaņošanu, turklāt pēdējā laikā
pieaug sūdzību skaits par mūzikas
atskaņošanu automašīnā. Tāpat
iedzīvotāji sūdzas par remontdarbu radītajiem trokšņiem, suņu
rejām un bērnu trokšņošanu. «Ja
konflikts izcēlies remontdarbu radītā trokšņa dēļ, parasti problēmu
risinām pārrunu ceļā, panākot,
ka kaimiņi vienojas par laiku, kad
remontdarbi tiks veikti. Savukārt
par bērnu trokšņošanu iedzīvotāji

sūdzas divos gadījumos – ja domā,
ka bērni netiek pieskatīti, vai ja tie
spēlējas un klaigā. Ja apstiprinās,
ka bērns netiek pieskatīts, ziņojam
Bāriņtiesai, un tad jau vecākiem
vai aizbildņiem iestājas pavisam
cita atbildība. Ja bērni vienkārši
klaigā, policijas darbinieki veic
preventīvas pārrunas ar viņu vecākiem,» stāsta S.Reksce. Viņa uzsver,
ka jaunie grozījumi nepieciešami
galvenokārt tāpēc, lai efektīvāk
vērstos pret tiem, kas skaļi atskaņo
mūziku un nerēķinās ar apkārtējo
iebildumiem.
Fiksējot ļaunprātīgu trokšņošanu, Pašvaldības policijas darbinieki
noformēs administratīvo protokolu,
bet par iespējamo atbildību un soda
mēru lems pašvaldības Administratīvā komisija. Pašvaldības policijas
pārstāve norāda, ka līdz šim gadījumos, ko pēc izmaiņām noteikumos
varētu traktēt kā ļaunprātīgu
trokšņošanu, policijas darbinieki
trokšņotājiem izteica vien mutisku
brīdinājumu, bet lielākoties tas
nebija pietiekami iedarbīgi.
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Īsi
 Līdz 15. augustam slēgta Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvalde
(SIP). Darbinieki un nacionālās kultūras
biedrības devušās atvaļinājumā. Tāpat
šobrīd interesentiem slēgts Jelgavas
Jauniešu centrs, kas atrodas blakus SIP,
– arī tas darbu atsāks 15. augustā. Taču
tikmēr jelgavnieki aicināti sarūpēt mantas, kas, gatavojoties skolai, var noderēt
daudzbērnu ģimenēm. Proti, atgriežoties no atvaļinājuma, SIP kopā ar sieviešu
biedrību «Harmonija» aicina jelgavniekus
iesaistīties tradicionālajā labdarības akcijā «Ar prieku pretī zināšanām», kuras
laikā līdzcilvēkus lūdz ziedot dažādus
skolas piederumus maznodrošinātajām
daudzbērnu ģimenēm. Ziedojumi tiks
pieņemti no 15. augusta.
 Šonedēļ paredzēts pabeigt 100
metrus augstā Jelgavas telekomunikāciju masta celtniecību Prohorova
ielā 11A, informē Latvijas Valsts radio
un televīzijas centrs (LVRTC). «Topošais
masts ļaus nodrošināt esošajiem un
topošajiem LVRTC klientiem plašākas
datu pārraides pakalpojumu saņemšanas iespējas. Masts tiek būvēts ar
pietiekamu nestspēju, lai bezvadu moderno tehnoloģiju iekārtu izvietošanas
pakalpojumu varētu piedāvāt plašam interesentu lokam, tādējādi arī paplašinot
visu veidu datu pārraides pakalpojumu
pieejamību jelgavniekiem,» norāda
LVRTC Komercdepartamenta direktors
Mārtiņš Bērziņš.
 Zemgales NVO centrs aicina ikvienu interesentu pieteikties Valsts
izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā «Grundtvig» programmā
«Darbnīcas», kur ikviens, kas sasniedzis
18 gadu vecumu, var pieteikties kādā
no Eiropas Savienības valstu rīkotajām
mācībām un semināriem. Visas izmaksas
100 procentu apmērā sedz organizatori.
Šobrīd Eiropas Komisija izveidojusi jauno
darbnīcu katalogu, kurā apkopota informācija par darbnīcām, kas būs pieejamas
no 2011. gada 1. septembra līdz 2012.
gada 31. augustam. Katalogs pieejams
internetā: www.zemgalei.lv.
 Svētdien, 31. jūlijā, Jelgavas novada Elejas pagastā notiks kapu svētki:
pulksten 13 – Mūrnieku kapos, pulksten
14 – Parka kapos, pulksten 15 – Sproģu
kapos, pulksten 16 – Skroderu kapos.
Piedalās SIA «Velis A» mākslinieki, ceremoniju vadīs Aldis Barons.
 Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Jelgavas
nodaļa aicina interesentus pievienoties vienpadsmit dienu ceļojumā
uz Ungāriju, Horvātiju, Slovēniju un
Slovākiju, kas notiks no 28. septembra
līdz 8. oktobrim. Biedrības pārstāvis
Artūrs Apinis informē, ka šo dienu laikā
plānots apmeklēt terminālos avotus,
vairākus nacionālos parkus, braukt ar
kuģīti pa Adrijas jūru, apskatīt Postojnas
alas un citas vietas. Sīkāka informācija un
pieteikšanās no pulksten 17 līdz 18 pa
tālruni 63024766 vai 26754670.

Ritma Gaidamoviča

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Silvijas Sunītes (dzimusi 1956. gada
19. martā, mirusi 2011. gada 25.
jūnijā) piederīgos pieteikties Jelgavas
pilsētas domē Lielajā ielā 11, 110. kabinetā (kontakttālrunis 63005523),
divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību
ar Silvijas Sunītes īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem
un mantām. Ja minētajā termiņā Silvijas Sunītes piederīgie nepieteiksies,
mantas tiks iznīcinātas.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Mihaila
Jastrebova (dzimis 1979. gada 1.
decembrī, miris 2011. gada 16.
jūnijā) piederīgos pieteikties Jelgavas
pilsētas domē Lielajā ielā 11, 110. kabinetā (kontakttālrunis 63005523),
divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību
ar Mihaila Jastrebova īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem
un mantām. Ja minētajā termiņā
Mihaila Jastrebova piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.
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«Sava veida amortizators, kas iepriekšējos gados ļāva rentabli strādāt un līdz ar
to atvēlēt lielākas investīcijas attīstībai,
bija apdrošināšanas kompānijas. Bet
tagad pacientu, kam ir apdrošināšanas
polises, skaits būtiski sarucis, arī valsts
pasūtījums sāk samazināties, un, jāat-

zīst, attīstība mazliet apstājusies. Tiesa,
ar pakalpojumu kvalitāti neesam gatavi
riskēt, tāpēc, kaut arī lielas investīcijas
šajā gadā attīstībā nevaram veikt, mūsu
prioritāte ir noturēt iepriekšējos gados
sasniegto līmeni un iespēju robežās
atjaunot medicīnas tehnoloģijas,» saka

TĒMA
SIA «Zemgales veselības centrs» valdes
loceklis Gundars Prolis. Arī citu ārstniecības iestāžu vadītāji neslēpj, ka iedzīvotāju
maksātspējas samazināšanos medicīnas
nozarē izjūt, taču nav jau tā, ka šīs iestādes ir tukšas – tāpat kā agrāk, arī pašlaik
pie ārstu kabinetiem ir rindas, tikai tās

Ceturtdiena, 2011. gada 28. jūlijs

kļuvušas īsākas. Tomēr mūsu pilsētas
ārstniecības iestādes, prasmīgi saimniekojot iepriekšējos gados, arī pašreizējos
ekonomiskajos apstākļos spēj attīstīties
– līdztekus sistemātiskai tehnoloģiju atjaunināšanai šajā gadā arī uzsākti vai turpinās vairāki vērienīgi remontdarbi, kuru

galvenais ieguvums būs sakārtota vide,
lai pacienti varētu saņemt daudz kvalitatīvākus pakalpojumus, bet speciālisti
– strādāt atbilstošos darba apstākļos.
Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» noskaidro,
cik apjomīgs ieguldījums medicīnā šajā
gadā sagaidāms mūsu pilsētā.

Lai nodrošinātu ērtības pacientiem, pārplāno telpas
Remontdarbi, kas pašlaik notiek Jelgavas poliklīnikā, ir
tikai sākums vēl būtiskākām
pārmaiņām, kas perspektīvā
paredz racionāli izmantot poliklīnikas telpas, darbiniekiem
nodrošināt atbilstošus apstākļus, bet pacientiem – vēl augstāku pakalpojumu kvalitāti.
«Iespēju robežās cenšamies kā
modernizēt poliklīnikas aprīkojumu, tā veikt telpu pārbūvi, un
pašlaik veikti visi nepieciešamie
darbi, lai jau tuvākajā laikā uz
jaunām telpām varētu pārcelt
laboratoriju,» stāsta iestādes
vadītāja Anna Zīverte.
Poliklīnikas laboratorija no vecā korpusa tiek pārcelta uz jauno, un turpmāk tā
aizņems plašākas telpas, kas turklāt būs
moderni aprīkotas. «Pašlaik laboratorijas

telpu remonts jau pabeigts, tostarp izbūvēta moderna ventilācijas sistēma, ierīkoti
kondicionieri, kas vecajās telpās nebija, un
drīzumā varēsim sākt jaunās laboratorijas
iekārtošanu un aprīkošanu. Laboratorija
turpmāk būs telpās, kur agrāk atradās
sieviešu konsultācijas. Tā kā tās ir tieši
virs procedūru kabineta, piemēram, asins

paraugus nevajadzēs nest no pirmā
uz trešo stāvu – tos varēs nosūtīt
ar īpašas ierīces – pneimatiskā cauruļvadu gaisa pasta, kas izbūvēts
starp stāviem, – palīdzību. Arī cita
aparatūra tiks nomainīta,» stāsta
poliklīnikā.
Paralēli tam sākts arī pārējā 3.
stāva remonts, līdz ar to pacientiem
kādu laiku būs zināmas neērtības,
jo, lai varētu veikt iecerēto telpu
remontu, speciālistu, piemēram,
acu ārsta, pēdu aprūpes, endokrinologa kabineti, remontdarbu laikā
izvietoti citur. «Kosmētiskais remonts šajā
poliklīnikas daļā nebija veikts vismaz kopš
1996. gada, un likumsakarīgi, ka telpas bija
nolietojušās,» skaidro A.Zīverte, piebilstot,
ka tiks risināts arī uzbrauktuves, kas savieno veco un jauno korpusu, jautājums.
Telpu pārplānošana arī nepieciešama,
lai nākotnē īstenotu Eiropas atbalstīto

projektu par ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras sakārtošanu. Tas paredz,
ka poliklīnikas 2. stāva vecais korpuss
pilnībā tiks «atdots» ģimenes ārstiem,
līdz ar to jārisina jautājums, kur izvietot
citu speciālistu kabinetus, kas atrodas
šajā ēkas daļā.
Vēl šogad no 3. uz 1. stāvu tiks pārcelts
ultrasonogrāfijas kabinets, un to paredz
iecere par Staru-attēldiagnostikas nodaļas
modernizāciju. «Šādas izmaiņas nepieciešamas, lai nodrošinātu maksimālas ērtības
pacientiem, proti, pēc pārmaiņām gan
rentgena, gan ultrasonogrāfijas kabineti
būs līdzās,» skaidro poliklīnikā.
Runājot par būtiskākajām investīcijām
tehnoloģiju uzlabošanā, A.Zīverte norāda, ka viens no lielākajiem ieguvumiem
šogad ir digitālā iekārta acu slimību diagnosticēšanai. «Šāda aparatūra maksā ap
60 000 latu, taču tā paver daudz plašākas
iespējas acs patoloģiju konstatēšanā un

datu arhivēšanā. Pašlaik ārsti apgūst
šīs iekārtas specifiku,» tā viņa, atklājot,
ka aktuāls ir arī jautājums par fizikālās
terapijas aparātu nomaiņu. «Kaut arī
sertificēti ir visi aparāti, daļa vairs neatbilst mūsdienu prasībām, līdz ar to, lai
konkrēta manipulācija sniegtu vēlamo
efektu, tā jāveic, teiksim, biežāk un
ilgāku laiku. Tieši tādēļ esam uzsākuši
šīs aparatūras pakāpenisku nomaiņu,»
problēmu ieskicē A.Zīverte.
«Medicīna ir nozare, kas ļoti strauji
virzās uz priekšu, un praktiski aparatūra
jāmaina ik pa pieciem gadiem, lai pacientiem nodrošinātu ne tikai atbilstošu pakalpojumu kvalitāti, bet iespēju robežās
arī jaunākās diagnostikas iespējas. Jā,
protams, gribētos arī nosiltināt ēku, nomainīt jumtu jaunajam korpusam, taču
finansiālās iespējas ir tādas, kādas ir,
tādēļ nākas izvērtēt prioritātes,» secina
iestādes vadītāja.

Ģimenes ārsti uz ieguvumiem pagaidām vēl tikai cer
Šis gads mūsu pilsētā cerīgi
iesākās sešām ģimenes ārstu
praksēm, jo tika apstiprināti
to iesniegtie projekti, lai, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļus,
uzlabotu primārās veselības
aprūpes infrastruktūru un
pakalpojumu kvalitāti. Tiesa,
pagaidām gan vairāk par projekta apstiprinājumu ārsti vēl
nav sagaidījuši.
Visās sešās ģimenes ārstu praksēs iecerētos darbus plānots veikt par gandrīz 30 000
latu, un lielāko daļu – nedaudz vairāk kā
24 000 – finansēs ERAF. Savukārt krietni

vērienīgākus darbus, startējot šajā projektu
konkursā, vēlas īstenot Jelgavas poliklīnika.
Iestādē plānots uzlabot darba apstākļus tajā
strādājošajiem ģimenes ārstiem, ieguldot
120 000 latu.
«Protams, ieceres mums ir grandiozas,
taču iepirkumi par visiem plānotajiem darbiem centralizēti visā valstī jāveic Veselības
norēķinu centram, un šis process ir aizkavējies. Cik zinu, par aprīkojumu iepirkums ir
izsludināts, taču par telpu renovāciju – ne,»
situāciju atklāj SIA «Jelgavas poliklīnika»
valdes locekle Anna Zīverte, prognozējot, ka
līdz reāliem darbiem ēkas vecā korpusa 2.
stāvā, kur izvietotas ģimenes ārstu prakses,
varētu tikt tikai nākamgad. «Šādu iespēju
gaidījām jau sen, tādēļ arī remontu par sa-

viem līdzekļiem neuzsākām, kaut arī neviens
no kopumā astoņiem mūsu ģimenes ārstu
kabinetiem neatbilst prakses prasībām.
Proti, pašlaik gan māsiņa, gan ārsts atrodas
vienā kabinetā, un tas būtiski apgrūtina kā
viņu darbu, tā arī pacientus, piemēram, ja
pacients māsiņai vēlas ko pajautāt, viņam
tādēļ sanāk traucēt arī ārstu. Savukārt pēc
šo telpu renovācijas katrā kabinetā būs trīs
telpas – māsiņai, ārstam un procedūrām,»
atklāj A.Zīverte, kā vērtīgu ieguvumu minot arī aprīkojumu – atbilstošas mēbeles,
datorus –, ko plānots iegādāties, piesaistot
Eiropas finansējumu.
«Tas, ka bija iespēja startēt šajā projektā,
neapšaubāmi ir pozitīvi, jo tikai par saviem
līdzekļiem visus nepieciešamos darbus vien-

kārši nav iespējams veikt. Prakse Uzvaras
ielā man ir jau desmit gadus, un tieši pirms
tik gadiem arī veikti lielāki remontdarbi
telpās,» stāsta ģimenes ārste Dagnija Kalva.
IU «Kalvas doktorāts» atvēlētais finansējums šajā projektā ir 6385 lati, no kuriem
gandrīz piecus ar pusi tūkstošus finansēs
ERAF. «Prakse ir plaša – tai pielāgots
trīsistabu dzīvoklis –, tāpēc vajadzību ir
daudz. Galvenokārt jau iecerēts veikt telpu
remontu, nomainot arī vecos logus, taču jau
šajā rudenī ceru sagaidīt jaunu kardiogrāfa
aparātu, kā arī tā saucamo failu skapi – pašlaik dokumentu glabāšanai pielāgoti parasti
plaukti,» situāciju atklāj D.Kalva. Savukārt
Vivejas Epiņas ārsta praksē par kopumā
3900 latiem iecerēts uzlabot pakalpojumu

pieejamības kvalitāti. «Telpas praksei
īrēju, līdz ar to nevarēju pretendēt uz telpu
remontu. Taču arī iespēju iegūt jaunu un
modernu aprīkojumu vērtēju kā nozīmīgu
atspaidu ikdienas darbā,» tā ģimenes ārste
V.Epiņa, norādot, ka, īstenojot šo projektu,
tiks nomainīts kardiogrāfa aparāts, kušete,
iegādāts arī spirogrāfs, kas līdz šim praksē
nebija. «Lai to visu iegūtu tikai par saviem
līdzekļiem, vienmēr jau mazliet pietrūkst
naudas, ņemt kredītu pašreizējā ekonomiskajā situācijā arī negribas. Prakses
modernizēšana nozīmē kvalitatīvākus
pakalpojumus maniem pacientiem, un
tas pašlaik ir galvenais,» tā ģimenes ārste.
Arī viņa cer, ka ieguvumus pacienti varēs
novērtēt jau šoruden.

Noslēgsies «Ģintermuižas» renovācija
Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas kvalitāti,
izmaksu efektivitāti un pieejamību psihiatriskā profila pacientiem,
pēdējos gados norit slimnīcas «Ģintermuiža» ēku renovācija un
infrastruktūras attīstība. Šogad sen iecerētie darbi jau tuvojas
noslēgumam – atlicis rekonstruēt vien Motivācijas programmu ēku.
Taču šī gada nozīmīgākais paveiktais darbs ir ambulatorās nodaļas
jeb Garīgās veselības ambulatorās aprūpes centra atklāšana pēc
renovācijas, ko slimnīca piedzīvoja pagājušajā mēnesī.
Tagad ambulatorie pakalpojumi «Ģintermuižā» pieejami daudz ērtākās un arī
plašākās telpās, jo, izbūvējot divslīpņu
jumtu, vienlaicīgi izbūvēts arī ēkas trešais
stāvs, kurā iekārtots dienas stacionārs.
«Tāpat kā iepriekš, telpas Garīgās veselības

ambulatorās aprūpes centra 2. stāvā īrē arī
Darba ekspertīzes ārstu komisija. Pirmajā
stāvā līdztekus citu speciālistu kabinetiem
izveidots dienas stacionārs narkoloģijā
un pacientus pieņem narkologs, savukārt
jaunizbūvētais trešais stāvs izveidots par

dienas stacionāru psihiatrijas slimniekiem,»
stāsta slimnīcas galvenais ārsts Uldis Čāčus,
atklājot, ka ir iecere slimnīcā paplašināt
ambulatoro dienestu, attīstīt arī dienas
stacionāru cilvēkiem, kuriem ir dažādas
atkarības.
Taču līdz ar ambulatorās nodaļas rekonstrukciju darbi «Ģintermuižā» nav
noslēgušies, kaut arī ēku un iekštelpu renovācija posmu pa posmam norit jau vairāku
gadu garumā. «Māja, kurā tika realizētas
Motivācijas programmas, jau sen kļuvusi
krietni par šauru, tāpēc šī nodaļa tiks pārcelta uz divreiz plašākām telpām – ēku, kur
iepriekš atradās sociālās aprūpes gultas,» tā

U.Čāčus, piebilstot, ka Motivācijas programmu ēkas rekonstrukcija un iekārtošana
tad arī būs pēdējā, kas tiks
īstenota šajā darbu posmā
– īstenojot šo ieceri, visi plānotie darbi būs pabeigti.
Jāatgādina, ka līgums
par «Ģintermuižas» renovāciju parakstīts 2006.
gadā, kopumā paredzot
apgūt 10,5 miljonus latu,
no kuriem daļu sedz Eiropas Reģionālās attīstības
fonds.

Slimnīcā top Patoloģijas nodaļa un dienas stacionārs
Uzņemto attīstības kursu stabili turpina Jelgavas slimnīca,
gādājot par to, lai gan stacionāri, gan ambulatori pacienti
varētu saņemt augstas kvalitātes pakalpojumus. Kopš
marta slimnieki var ārstēties
moderni aprīkotā Neiroloģijas nodaļā, savukārt līdz
nākamā gada sākumam
iecerēts noslēgt Patoloģijas
nodaļas, histoloģijas laboratorijas un Ambulatorās
pieņemšanas nodaļas būvniecības darbus.
Kā būtiskāko ieguvumu slimnīcā
šajā gadā SIA «Jelgavas slimnīca»
valdes locekle Solvita Ābola min
renovēto Neiroloģijas nodaļu, un
šos darbus bija iespējams īstenot ar
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējumu. «Neiroloģijas nodaļa

bija izvietota telpās, kur iepriekš atradās Bērnu nodaļa, tādēļ tās īsti nebija
piemērotas neiroloģijas pacientiem. Arī
aprīkojums savu laiku jau bija nokalpojis, tādēļ jo īpašs prieks, ka šī nodaļa
piedzīvojusi šādas pārmaiņas,» stāsta
S.Ābola, atgādinot, ka izremontētās
telpas atguvušas plašumu, savukārt
aprīkojums kļuvis modernāks. «Slimnieku gultas ir platas un funkcionālas,

pie katras gultas
ierīkota trauksmes poga. Palātas ir aprīkotas
ar kondicionieriem. Platākas
ir arī durvis, lai
pa tām brīvi varētu iebraukt ar
ratiem vai ratiņkrēslu. Savukārt medicīnas
darbinieki, lai
pārvietotu pacientus, var izmantot
pacēlājus – tas vairs nav jādara ar rokām,» uz būtiskākajiem ieguvumiem
norāda iestādes vadītāja. Jāpiebilst, ka
kopējā projekta summa ir 318 tūkstoši
latu, no tiem 249 ir ERAF finansējums,
bet pārējā daļa – valsts un pašvaldības
līdzfinansējums.
Plānots, ka nākamā gada sākumā
tiks atklāta arī jaunizbūvētā Patoloģijas

nodaļa, histoloģijas laboratorija un Ambulatorās pieņemšanas nodaļa, kurās
darbi šobrīd notiek ar ERAF atbalstu.
Šīs nodaļas tiks izvietotas korpusā, kas
savieno slimnīcu ar nepabeigto būvi, kurā
savulaik tika plānota dzemdību nodaļa.
«Morgs šobrīd atrodas pilsētas otrā galā,
vecās slimnīcas apkaimē Sakņudārza
ielā, un neatbilst prasībām. Pēc projekta
īstenošanas tas atradīsies tepat, tāpat
kā Patoloģijas un histoloģijas nodaļas,
bez kurām ārstniecības process nav
iedomājams,» skaidro S.Ābola, norādot,
ka pašlaik apmēram 3000 kvadrātmetru
plašajās telpās norit būvdarbi, korpusa
otro stāvu paredzot atvēlēt dienas stacionāram.
Taču ir arī virkne sīku ikdienas darbu, bez kuriem slimnīcas attīstība nav
iedomājama. «Ne mazāk būtiski ir tas,
ka ar Eiropas atbalstu esam spējuši
papildināt slimnīcas aprīkojumu, piemēram, nomainījuši gultas, iegādājušies

papildu ratiņkrēslus. Šogad investēts arī
modernā aparatūrā, tostarp iegādāts sonoskops, fibrogastroskops, divas jaunas
anestēzijas iekārtas un termoskapji,»
tā S.Ābola.
«Runājot par slimnīcas ikdienas darbu,
pašlaik mazliet gan bažas rada fakts,
ka līgums ar Veselības norēķinu centru
šogad noslēgts par 7092 slimniekiem
stacionārā, taču jau tagad šī gada kvotu
esam pārsnieguši, slimnīcā uzņemot 7702
cilvēkus. Arī ambulatorās kvotas katru
mēnesi pārsniedzam par vidēji divdesmit
procentiem. Pagaidām, cerot uz valdības
sapratni, gan vēl neapsveram veikt būtiskas izmaiņas pakalpojumu klāstā un
apmaksā, taču, ja situācija neuzlabosies,
būsim spiesti meklēt risinājumu, kā turpināt nodrošināt visus līdz šim sniegtos
pakalpojumus,» stāsta S.Ābola.
Sagatavoja Sintija Čepanone,
foto Krišjānis Grantiņš, Ivars Veiliņš
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«Ondulat kausam»
desmit gadi

Nedēļas nogalē Krājbankas ledus hallē jau
desmito gadu notiks starptautisks kērlinga
kauss «Ondulat Cup 2011». Organizators
Ansis Regža stāsta, ka tajā piedalīsies 30
komandas jeb 120 spēlētāji no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Zviedrijas,
Somijas, Šveices, Skotijas, Baltkrievijas,
Kanādas un Andoras. Jelgavu pārstāvēs
ap 20 kērlingistu jeb sešas komandas
– «Junkers», «Ledenes», «HNĪ», «Predator»,
«Brigāde» un «Vectēvi». Turnīrs notiks
no 29. līdz 31. jūlijam. Pirmajās divās
sacensību dienās, piektdien un sestdien,
komandas sāks startēt pulksten 8, bet
svētdien – pulksten 8.30. Finālspēle notiks
svētdien pulksten 12.30, bet ap pulksten
15 paredzēta apbalvošana. Skatītājiem
ieeja sacensībās – bez maksas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Startē Eiropas
Jaunatnes olimpiādē

Divi Jelgavas peldētāji – Vineta Mežaraupe (attēlā) un Iļja Haritonovs – Latvijas izlases sastāvā piedalās 11. Eiropas
Jaunatnes olimpiādē, kas notiek Turcijā,
Trabzonā. V.Mežaraupe 200 m distancē
brasā ieņēma 19. vietu, finišējot pēc
2:48,43 minūtēm. Tas ir augstākais peldētāju sasniegums. 200 m kompleksajā
peldējumā viņai 25. vieta (2:36,93 min.).
Savukārt I.Haritonovs 200
m brasa peldējumā tika diskvalificēts. Kopējais Latvijas
dalībnieku skaits olimpiādē ir 60, un viņi startē
vieglatlētikā, peldēšanā,
vingrošanā, tenisā, džudo,
riteņbraukšanā, basketbolā (jaunieši).

Beisbolisti – izlasē

Divi beisbola komandas «Jelgavas
hercogs» pārstāvji – Toms Strūbergs
un Agris Skrastiņš – kopā ar Latvijas
izlasi devušies uz Antverpeni Beļģijā,
kur startē Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā, informē Latvijas Beisbola
federācijas pārstāve Līga Usāne. Tajā
Latvijas izlases pretinieki ir Austrija,
Polija, Beļģija un Slovākija. Turnīrs
noslēgsies 30. jūlijā. Šogad Latvijas
izlasi čempionāta kvalifikācijai gatavoja treneris Kristaps Aldins no ASV,
kurš strādā Hārvardas universitātē par
trenera asistentu. Treniņus vadīja arī
Džims Fullers no augstākās beisbola
līgas MLB atbalsta programmas. Jāpiebilst, ka Dž.Fullers šonedēļ Jelgavā,
bijušajā RAF stadionā, vadīja atklātās
nodarbības interesentiem.

Astotdaļfinālā – pret «Olimpu»

2011./2012.
gada Latvijas
kausa izcīņas
astotdaļfinālu
spēļu pāru izlozē noskaidrots,
ka FK «Jelgava»
pretinieki būs virslīgas klubs «Olimps».
Spēle notiks 31. jūlijā pulksten 19 ZOC
stadionā. Latvijas kausa astotdaļfināla pāri:
FS «Metta/LU» – FC «Jūrmala»; FK «Kvarcs/
Madona» – FC «Daugava» (Daugavpils); SFK
«Varavīksne» (Liepāja) – SK «Liepājas metalurgs»; Rīgas Futbola skola – FC «Skonto»;
«Tukums 2000/TSS» – FK «Jūrmala V.V.»;
FK «Spartaks» (Jūrmala) – FK «Ventspils»;
Valmieras FK/BSS – FB «Gulbene». Astotdaļfināla spēles notiks 30. un 31. jūlijā, fināls
paredzēts 2012. gada maijā.

«Vieglatlētikai pietrūkst reklāmas»
 Ilze Knusle-Jankevica

Šajā nedēļas nogalē Liepājā notiks Latvijas čempionāts vieglatlētikā. Tam nopietni gatavojas
arī tie Jelgavas vieglatlēti, kuri
pēdējā pusotra gada laikā izpildījuši Latvijas Vieglatlētikas
savienības noteiktos normatīvus savā disciplīnā. Cerības tiek
liktas gan uz pērnā gada čempionu barjerskrējienā Andreju
Romaņivu, gan augstlēcēju
Jeļenu Feņuku, gan skrējēju
Ritvaru Dombrovski un 4x400
metru puišu stafetes komandu,
bet Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (BJSS) treneri
norāda – ja vieglatlēti sasniegs
savu personisko rekordu vai
uzrādīs rezultātu tuvu tam, tas
jau būs labi.
Kopš pērnā gada septembra, kad tika
atklāts Zemgales Olimpiskais centrs
(ZOC), arvien vairāk par sevi atgādina
mūsu vieglatlēti, kuri līdz šim bijuši tādā kā
pabērna lomā. Iespējams, tieši neatbilstošo
treniņapstākļu dēļ. Nu ir iespējas kvalitatīvi
trenēties, bet vieglatlētikai par jauniešu
uzmanību jācīnās gan ar citiem sporta
veidiem, īpaši sporta spēlēm, gan citām
ārpusklases nodarbēm, gan populārāko
laika kavēkli – datoru.

Nav prestiža

Trenere Santa Lorence uzskata, ka viens
no iemesliem, kāpēc jaunieši nepievēršas
vieglatlētikai, ir sporta veida zemais prestižs
valstī kopumā. «Jā, mums ir labi rezultāti
Latvijas, Baltijas un pat Eiropas līmenī,
bet – cik daudz par tiem runā? Turklāt,
ja sporta spēļu pārstāvjiem kā augstākais
mērķis ir, piemēram, NHL hokejā un
NBA basketbolā, tad kāds tas var būt
vieglatlētam? Studijas ASV un piedalīšanās
studentu sacensībās?» tā trenere. Izvēles
priekšā šobrīd ir R.Dombrovskis, kurš
šogad pabeidzis Murjāņu Sporta ģimnāziju.
Ritvara bijusī trenere Maija Ukstiņa stāsta,
ka viņš apsver iespēju gadu mācīties Sporta
akadēmijā, lai uzlabotu savu rezultātu 800
metru skrējienā un pēc tam dotos studēt
uz ASV.
«Atsevišķos sporta veidos ir tā – ja neierodas pretinieks, piešķir tehnisko uzvaru,
līdz ar to ceļš uz čempiona titulu var būt
pat samērā viegls. Bet vieglatlētikā tāpat
vien to nevar iegūt – arī vienīgajam dalībniekam tas šķēps ir jāizmet, tālumā jāizlec
un rezultāts jāuzrāda,» tā BJSS treneris
Austris Cīrulis. Bet viņa kolēģe S.Lorence
piebilst, ka vieglatlēti negrib daudz – vien
trenēties, lai viņus atbalsta, lai uz viņiem
nāk skatīties, lai viņus saprot, iedziļinās un
nesalīdzina vieglatlētiku ar citiem sporta
veidiem.

Baidās no masu psihozes sekām

Treneri ir vienisprātis, ka mūsu vieglatlēti spēj uzrādīt vērā ņemamus rezultātus, bet
pašam sporta veidam pietrūkst reklāmas.
Tomēr pēdējos gados situācija ir mazliet
mainījusies un sabiedrībā arvien populārāki kļūst dažādi maratoni, kas arī varētu
būt viens no veidiem, kā piesaistīt jaunos
sportistus. Tomēr S.Lorence baidās no šīs,

Jelgavas BJSS dibināta 1954. gadā, un jau kopš dibināšanas tajā tiek
sagatavoti vieglatlēti. Šobrīd vieglatlētikas sekcijā ir 43 audzēkņi.

kā pati saka, masu psihozes negatīvās ietekmes. Proti, ja cilvēks maratonā piedalās
gana nesagatavojies, tas var beigties nepatīkami un pat ar traumām, kas, savukārt,
no sporta var aizbaidīt uz ilgāku laiku vai
pat pavisam.

Priekšroku dod individuālismam

Tomēr ir cilvēki, kas izvēlas nodarboties
ar vieglatlētiku. S.Lorence lēš, ka visbiežāk
jaunieši vieglatlētiku izvēlas tāpēc, ka ir
jau izmēģinājuši sporta spēles, bet nav
tajās sevi realizējuši, vai arī ja vecāki bijuši
vieglatlēti. Vēl viens aspekts esot tusiņš
– izveidojas draugu kompānija, kas kopā
sporto. To apstiprina arī jaunie vieglatlēti.
«Ar vieglatlētiku nodarbojos tāpēc, ka tajā
nav komandas darba. Man nepatīk darboties komandā,» tā diska metēja Linda Dižā,
piebilstot, ka šo disciplīnu izvēlējusies, jo
ar to nenodarbojas daudzi, tās tehnika ir
sarežģīta un viņai patīk sarežģītas lietas.
Savukārt skrējēja Jeļizaveta Osovija atzīst,
ka tieši treniņu draugi ir tie, kas stimulē
viņu turpināt sportot un tiekties uz vēl
augstākiem rezultātiem. Tomēr, lai kādi argumenti būtu jauniešiem, treneri uzskata:
lai vieglatlētikā sasniegtu labus rezultātus,
jāgrib ar to nodarboties, jābūt labai veselībai
un gēniem.

Neapgūtā kārtslēkšana

Līdz ar jauna stadiona izveidi radusies
iespēja trenēties jau piemirstās disciplīnās,
un viena no tādām ir kārtslēkšana. Treneri
pieļauj, ka nākotnē arī Jelgavā nodarbosies
ar kārtslēkšanu, taču tam jābūt vairākiem
priekšnosacījumiem: jāiegādājas inventārs,
kas ir diezgan dārgs (viena kārts maksā
vairāk nekā 300 latu), un jāatrod specializēti
treneri – tādi Latvijā ir tikai divi. «Pirms
gadiem desmit mums Jelgavā bija daudzcīņnieki, kuri trenējās arī kārtslēkšanā.
Vēl šodien atceros gadījumu, kad lēciena
brīdī vienam no sportistiem salūza kārts,
jo inventārs mums bija novecojis. Par laimi,
toreiz viss beidzās labi,» atceras treneris
A.Cīrulis.

Daudzcīņa – viduvējību iespēja?

Vēl viens no virzieniem, kurā strādāt, ir
daudzcīņa. Iespējams, daudzi domā, ka tā ir
lieliska iespēja sportistam, kurš visās disciplīnās ir viduvējs, bet treneri tam nepiekrīt.
«Treneris sportistu daudzcīņai virza tad,
ja redz, ka viņš ir ļoti vispusīgs un viņam

padodas gan skriešanas, gan lēkšanas, gan
mešanas disciplīnas,» uzsver S.Lorence,
piebilstot, ka šobrīd viņas redzeslokā ir
kāds 1998. gadā dzimis zēns, kurš gan ļoti
ātri skrien, gan tālu lec, gan kuram padodas
lode un kuru nākotnē pakāpeniski varētu
virzīt uz daudzcīņu. Treneri piebilst, ka
praktiski jau teju katrs vieglatlēts ir kā
daudzcīņnieks, jo nereti iziet cauri gandrīz
visām disciplīnām, kamēr atrod savējo. «Ar
vieglatlētiku nodarbojos četrus gadus. Man
patīk tāllēkšana, trīssoļlēkšana un varbūt
arī 100 metrus izskriet. Bet pa šiem gadiem
izmēģināju visu, pat 1500 metru skrējienu,
līdz atradām man piemērotāko – lēkšanu,»
stāsta vieglatlēte Ilona Bitela.

Sapnis – manēža

Viens no vieglatlētu lielākajiem sapņiem
ir manēža, kurā pietiktu vietas visiem,
lai varētu pilnvērtīgi trenēties arī ziemas
periodā. «Kādreiz vietā, kur tagad atrodas
Jelgavas Sporta halle, bija vieglatlētikas
manēža. Arī tagad hallē ir manēža, bet
tā ir daudz par šauru,» stāsta S.Lorence.
Viņa norāda, ka nepārdomāto konstrukciju
dēļ ātri skriet vienlaikus iespējams tikai
pa diviem, nevis visiem četriem celiņiem,
līdz ar to pat diviem treneriem reizē grūti
strādāt. Arī paši sportisti manēžas trūkumu

Jelgavas vieglatlēti treneru Santas
Lorences, Maijas
Ukstiņas un Austra
Cīruļa vadībā cītīgi
gatavojas Latvijas
čempionātam, kurš
nedēļas nogalē notiks
Liepājā. Lai gan jauniešiem un junioriem
nāksies startēt pieaugušo grupā, viņi ir
gatavi rādīt, ko spēj.
Treneri ir vienisprātis
– ja mūsējie sasniegs
personisko rekordu
vai uzrādīs rezultātu
tuvu tam, tas jau būs
labi.
Foto: Ivars Veiliņš

uzskata par vienu no lielākajiem mīnusiem.
«Jā, Jelgavā tagad ir jauns stadions, bet
nav vieglatlētikas manēžas – tas neļauj
gatavoties ziemas sezonā,» tā augstlēcēja
Jeļena Feņuka, piebilstot, ka mīnuss esot
arī augstas meistarības treneru trūkums
atsevišķās disciplīnās. Vēl sāpīgs jautājums
vieglatlētiem ir trenažieru pieejamība, kaut
arī vieglatlētika balstās uz divām pamatlietām – ātrumu un spēku –, un nesakoptais
Daugavas stadions, kurā joprojām notiek
treniņi, jo ZOC stadions nav pieejams
katru dienu.

Daudzveidība noēd resursus

Arī paši treneri apzinās, ka jaunu kadru
trūkums mūsu valstī ir problēma, un galvenais iemesls – zemais atalgojums. «Jauns
cilvēks, ja viņam ir ģimene un bērni, par
trenera algu nevar iztikt. Tāpēc viņi labāk
brauc uz Angliju, kur vismaz kaut ko var
nopelnīt,» ieskicē A.Cīrulis, piebilstot,
ka treneri gan nav vienīgais resurss, kas
sāk izsīkt. «Tik mazai valstij kā Latvija ar
apmēram diviem miljoniem iedzīvotāju ir
pārāk daudz sporta veidu. Ārzemju kolēģi
brīnās, kā mēs tos visus varam uzturēt
un kam mums tas vajadzīgs. Un tieši šīs
daudzveidības dēļ sāk trūkt resursu – bērnu, treneru, inventāra, naudas,» tā viņš.

Jelgavas vieglatlētu sasniegumi
Gads Sacensības

Sportists

Sasniegumi

2011. Latvijas Jaunatnes olimpiāde
Latvijas Ziemas čempionāts
junioriem
2010. Latvijas čempionāts

–
Ritvars Dombrovskis

–
1. vieta 1000 m skrējienā

Andrejs Romaņivs
Dace Šteinerte
Jeļena Feņuka
Latvijas čempionāts junioriem Ritvars Dombrovskis
Prezidenta kauss
Andrejs Romaņivs
Jeļena Feņuka
Dace Šteinerte
2009. Eiropas Jaunatnes olimpiāde Ritvars Dombrovskis
Latvijas Jaunatnes olimpiāde Ritvars Dombrovskis
Jeļizaveta Osovija
2008. Latvijas II olimpiāde
Dace Šteinerte
2007. Latvijas čempionāts
Maija Dinka
Maija Dinka, Viktorija Kurda,
Inese Jermīļina, Vita Stročenova
Inese Jermīļina
Dace Šteinerte
Vita Stročenova
Viktorija Prošenkova
Latvijas Jaunatnes olimpiāde Jeļena Feņuka
Artūrs Koškins, Jurijs Kostromins,
Aleksandrs Sļotovs, Mārtiņš Balgalvis

1. vieta 400 m barjerās
1. vieta diskā, 2. vieta lodē
2. vieta augstlēkšanā
1. vieta 800 m un 1500 m
1. vieta 400 m barjerās
1. vieta augstlēkšanā
1. vieta diska mešanā
10. vieta 2000 m kavēkļos
1. vieta 1500 m un 2000 m kavēkļos
2. vieta 2000 m kavēkļos
3. vieta diska mešanā
1. vieta 100 un 200 m
1. vieta 4x100 m stafetē
1. vieta 400 m un 400 m barjerās
1. vieta lodē un diskā
1. vieta 100 m
1. vieta 3000 m kavēkļos un 1500 m
1. vieta augstlēkšanā
1. vieta 4x100 m stafete
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Sporta pasākumi
 28. jūlijā pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Ielūdz Mārīte» un
apbalvošana par pavasara kārtām
(Kalna Būriņos).
 29. jūlijā pulksten 10 – Zemgales
bērnu čempionāts futbolā 2003. g.dz.
(ZOC).
 29. un 30. jūlijā pulksten 8 un 31.
jūlijā pulksten 8.30 – starptautiskais
kērlinga turnīrs «Ondulat Cup 2011»
(Krājbankas ledus hallē).
 30. jūlijā pulksten 12 – Jelgavas
Jahtkluba junioru klases regate (Jahtkluba bāzē Pils salā).
 30. jūlijā pulksten 12 – Latvijas
čempionāta 4. posms ūdens motosportā (Lielupē, Pasta salā).
 31. jūlijā pulksten 19 – Latvijas
kausa futbolā astotdaļfināla spēle:
FK «Jelgava» – «Olimps» (ZOC).
 5. augustā pulksten 10 un 6.
augustā pulksten 12.30 – «Lacross
Summer festival 2011» (ZOC).

Meklē darbu
Skolotājs vasaras sezonā var pasniegt privātstundas krievu un vācu valodā, Latvijas
vēsturē skolēniem, kā arī veikt gida, tulka
darbu Jelgavā un Zemgalē.
Tālrunis 26872900.
Angļu valodas privātskolotāja.
Tālrunis 29793382.
Vīrietis meklē darbu tirdzniecībā, var ražošanas uzņēmumos. Nekustamo īpašumu
analītiķis (ir pieredze). Augstākā izglītība:
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 29497467.
Sieviete (60 gadi, krievvalodīga) – auklītes
vai veca cilvēka aprūpētājas darbu.
Tālrunis 29788771.
Elektriķis. Izpildu jebkurus darbus saistībā
ar elektrību. Tālrunis 28342767.
Jaunietis (16) meklē fizisku darbu.
Tālrunis 27961895, 22331047.
Elektriķis. Veicu instalācijas montāžu un
maiņu. Tālrunis 28226522.
Kvalificēts mūrnieks meklē darbu celtniecībā. Tālrunis 29674324.

Piedāvā darbu
SIA «EK Auce» aicina darbā kvalificētas(-us), strādāt gribošas(-us) šuvējas(-us).
Tālrunis 29226133.
Meklējam pensionāri(-u) lauku mājas pieskatīšanai Augstkalnes pagastā. Dzīvošana
uz vietas. Tālrunis 29232384, 26404057.
SIA «Delanas» vajadzīgs pavārs, pavāra
palīgs ar pieredzi, bez kaitīgiem ieradumiem.
Zvanīt lūdzam no pulksten 14 līdz 17.
Tālrunis 27104038, e-pasts: dn926@inbox.lv.

Pērk
Firma pērk cirsmas, meža īpašumus. Samaksa tūlītēja. T. 20371498, 26596934.
Pērk meža īpašumus. Cena no 1000 – 5000
Ls/ha. Tel. 29161998.
Pērku gleznas, porcelāna figūras, sienas
šķīvjus, vāzes, mēbeles un sudraba, zelta
monētas. T.27166669.

Pārdod
Pārdod automašīnu «Audi 80» (1990., 1,8
benz.), balta, nobraukums 290 000 km, TA
– decembrī, centrālā atslēga, lūka. Cena
– Ls 600. Tālrunis 29705222.
Malku. Alksnis, bērzs, osis, ozols. Cena
– sākot no 18 Ls/berkubs vai 22 Ls/sters.
Varam piegādāt. T. 25448677

Dažādi
Piedāvājam jumtu un sienu segumus,
papildelementus un noteksistēmas no ražotāja. Labas cenas. Nodrošinām piegādi.
Tel. +371 20220144.
Zīlniece piedāvā savus pakalpojumus.
T. 26719029.

Aizsaulē aizgājuši
VLADIMIRS KOZLOVS (dz. 1947. g.)
ANSIS ROZĪTIS (dz. 1941. g.)
ELVĪRA GOLUBEVA (dz. 1950. g.)
BRIGITA HADONOVA (dz. 1945. g.)
PĒTERIS PAVLOVSKIS (dz. 1953. g.)
LŪCIJA TALKUŠKINA (dz. 1943. g.)
VLADIMIRS KRUPEŅIKOVS (dz. 1935. g.).
Izvadīšana 28.07. plkst.14 Baložu kapsētā.
ERNESTS ŽAUBRIS (dz. 1936. g.).
Izvadīšana 28.07. plkst.15 Meža kapsētā.
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1. augusts, pirmdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Strādājam laukos».*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1246.sērija.
9.25 «Elizabete I». Vēsturiska drāma. 2005.g. 1.sērija.
11.25 «Es – savai zemītei».*
11.55 «Eirobusiņš».*
12.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.40 «Pārsteidzošā pasaule. Norvēģija». Dokumentāla filma.
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.55 «Šķiršanās». Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Surikātu raibā dzīve 3». Dokumentālu filmu seriāls.
30.sērija.
16.35 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 24.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1246.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa Mantinieki». LTV seriāls. 38.sērija.
19.30 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma.
2008.g. 1.sērija. 1917. gads.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Veisenzē sāga». Daudzsēriju filma. 2010.g. 2.sērija.
22.05 «Viss notiek».
22.35 «Latvija var!» *
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Garīgā dimensija».
23.50 Inga Kalna un Sinfonietta Rīga Rundāles pilī.*

LTV7
7.35 «Dzīvot labāk». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vertikālā pilsēta». Dok. seriāls. 3.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 372.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 62.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 22.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 89.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.*
13.50 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.50 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
16.25 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 62.sērija.
17.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 22.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 372.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 5.sērija.*
20.00 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 8.sērija.
20.55 «SeMS vasarā».*
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 89.sērija (vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «Ģimenes detektīvs». Itālijas daudzsēriju mākslas
filma. 2005.g. 4.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs». Animācijas filma.
6.40 «Nedēļa novados».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.55 «Jaunais vilnis 2011» (ar subt.). Starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss.*
12.50 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
13.05 «Supernatural». Seriāls. 17.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 168.sērija.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 57.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 21.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 143.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 144.sērija.
19.08 «Nauda vienā mirklī». Veiksmes spēle. Uzvarētāja
paziņošana.
19.15 «Tautas balss».
19.50 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Trakā pilsēta». ASV drāma. 1997.g.
23.10 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 5». Seriāls. 1.sērija.
0.15 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls. 9.sērija.
1.10 «Muļķu svīta». Kriminālkomēdija. 2000.g.
2.45 «Striptīzs». ASV drāma. 1996.g.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 143. un 144.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 14.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 42.sērija.
6.30 «Esi gardēdis!»*
7.00 «Mazie kloni». Anim. ser. 43.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 9.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 49.sērija.
8.05 «Simpsoni 8». Anim. ser. 18. un 19.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.20 «Māmiņu klubs».*
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 65.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 218.–220.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 21.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 136.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 71.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 118.sērija.
18.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Kobra 15». Seriāls. 3.sērija.
22.10 «C.S.I. Ņujorka 6». Seriāls. 10.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris». Seriāls. 6.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.50 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 2009.g. 1.sērija.
1.40 «Atkal neprecēti». Seriāls. 2.sērija.

2.05 «Karstās ziņas». Seriāls. 17.sērija.
2.30 «Cīņas likums». Seriāls. 21.sērija.
3.15 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 14.sērija.
4.00 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 42.sērija.
4.45 «Leons». Animācijas seriāls. 1.sērija.

2. augusts, otrdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Deviņas Latgales puķes Latvijai».*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1247.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.40 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma. 1.sērija.
10.50 «Atgriešanās laimē». Mākslas filma.
12.30 «Viss notiek».*
13.00 «Latvija var!»*
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Labrīt, Latvija!»*
14.50 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 23.sērija.
15.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 30.sērija.*
16.35 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 25.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1247.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa Mantinieki». LTV seriāls. 39.sērija.
19.30 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma.
2.sērija. 1918. gads.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Discovery atlants: Francija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
22.05 TV pirmizrāde! «Krievijas mācību stundas».
Dokumentāla filma. 2009.g.
23.10 «Naudas zīmes».
23.25 «Nakts ziņas».
23.40 «Izmisušie vecāki». Francijas seriāls. 2007.g. 17.
un 18.(noslēguma) sērija.

LTV7
7.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.35 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vertikālā pilsēta». Dok. seriāls. 4.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 373.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 63.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 23.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 90.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «1000 jūdzes Mjanmā». 5.sērija.*
13.50 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.50 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
16.25 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 63.sērija.
17.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 23.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 373.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 6.sērija.*
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Dabas bērni». Francijas dokumentāla filma. 3.sērija.
22.05 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 90.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
23.10 «Motociklisti».*
23.40 «Likteņa šķēps». Drāma. 2007.g. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 65.sērija.
10.05 «Mīts». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
12.30 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
12.40 «Supernatural». Seriāls. 18.sērija.
13.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 169.sērija.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 58.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 22.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 145.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 146.sērija.
19.15 «Tautas balss».
19.50 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Būt slaidai un mīlētai». Romantiska komēdija. 2008.g.
23.05 «Vieglā uzvedība». Tikumu komēdija. 2008.g.
1.00 «Trakā pilsēta». ASV drāma. 1997.g.
2.45 «O.Z. – Dzīve aiz restēm 5». ASV seriāls. 1.sērija.
3.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 145. un 146.sērija.

TV3
5.00 «Slepenā dzīve 2». 15.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 43.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 44.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 16.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 10.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 50.sērija.
8.05 «Simpsoni 8». Anim. ser. 20. un 21.sērija.
9.00 «Septiņas lietas, kas jāpaveic līdz 30». Fant. komēdija.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 66.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 221.–223.sērija.
14.00 «Cīņas likums». Seriāls. 22.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 137.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 72.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 119.sērija.
18.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».

tv programma
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Melu teorija 2». Seriāls. 29.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 7». Seriāls. 10.sērija.
23.00 «Skaitļi 2». Seriāls. 22.sērija.
24.00 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 2.sērija.
0.55 «Paldies par pirkumu!» Seriāls. 1. un 2.sērija.
1.45 «Cīņas likums». Seriāls. 22.sērija.
2.35 «Slepenā dzīve 2». Seriāls. 15.sērija.
3.20 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 43.sērija.
4.05 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 20. un 21.sērija.

3. augusts, trešdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Deviņas Latgales puķes Latvijai».*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1248.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.40 «Vēju zeme». daudzsēriju mākslas filma. 2.sērija.
10.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.30 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.00 «Discovery atlants: Francija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Latvijas dabas un mūzikas pērles. Daugavas loki».
13.20 «Naudas zīmes».*
13.35 «Labrīt, Latvija!»*
14.35 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 24.sērija.
15.30 «Apeirona stāsti».*
15.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Kas te? Es te!»*
16.35 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 26.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1248.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa Mantinieki». LTV seriāls.
40.sērija.
19.30 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto. Viking Lotto».
21.15 «Elpojiet dziļi!» Rīgas kinostudijas melodrāma. 1967.g.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Zaķusalas ritmi 3». 1987.g.*

LTV7
7.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vertikālā pilsēta». Dok. seriāls. 5.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 374.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 64.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 24.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 91.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «1000 jūdzes Mjanmā». 6.sērija.*
13.50 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.50 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
16.25 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 64.sērija.
17.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 24.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 374.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.*
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Megakatastrofas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 91.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
23.00 «Londonieši». Polijas seriāls. 19.sērija.
23.45 «Dabas bērni». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 66.sērija.
10.05 «Hanija». ASV muzikāla drāma. 2003.g.
12.05 «Supernatural». ASV seriāls. 19.sērija.
13.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 170.sērija.
15.00 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.30 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 59.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 23.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 147.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 148.sērija.
19.15 «Tautas balss».
19.50 «Jaunais vilnis 2011». Dienasgrāmata.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Likuma kalpi». ASV kriminālfilma. 1998.g.
23.45 «Nāvējošais ierocis 2». Spraiga sižeta filma. 1989.g.
1.45 «Vieglā uzvedība». Tikumu komēdija. 2008.g.
3.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 147. un 148.sērija.

TV3
5.00 «Laikavīrs». 1.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 44.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 45.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 17.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 11.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 51.sērija.
8.05 «Simpsoni 8». Anim. ser. 22. un 23.sērija.
9.00 «Labais burgers». Ģim. komēdija.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 67.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 224.–226.sērija.
14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 1.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 138.sērija.
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16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 73.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 120.sērija.
18.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
22.15 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi:
Agras dārgumi». Detektīviflma. 1983.g. 1.sērija.
23.50 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
0.50 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
1.50 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 9.sērija.
2.35 «Cīņas likums 2». Seriāls. 1.sērija.
3.20 «Laikavīrs». Seriāls. 1.sērija.
4.00 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 44.sērija.
4.50 «Leons». Animācijas seriāls. 2.sērija.

4. augusts, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Deviņas Latgales puķes Latvijai».*
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1249.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.40 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
10.45 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls.
11.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.30 «Zebra».*
11.50 «Pārsteidzošā pasaule. Lasvegasa». Dokumentāla filma.
12.50 «Pietura – Kuldīga». 1.daļa.*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Labrīt, Latvija!»*
14.40 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 25.sērija.
15.35 «Vertikāle».*
16.10 «Mēnesslācis 2». Animācijas filmu seriāls. 7. un 8.sērija.
16.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 52.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1249.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa Mantinieki». Seriāls. 41.sērija.
19.30 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Paslēpes ar Marģeri Zariņu». LTV videofilma.*
22.10 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 22.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Hovardsenda». Romantiska drāma. 1992.g.

LTV7
7.35 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vertikālā pilsēta». Dok. seriāls. 6.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 375.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 65.sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 25.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 92.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.*
13.50 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
14.50 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.50 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
16.25 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 65.sērija.
17.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 25.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 375.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.*
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
20.45 «Nozīmīgais gads». Dānijas dokumentāla filma.
2007.g. 5. un 6. (noslēguma) sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 92.sērija. (Vai 22.10
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
22.55 Pludmales volejbola apskats.
23.25 «Megakatastrofas». Dokumentāla filma. 4. sērija.

LNT

12.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 227.–229.sērija.
14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 2.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 139.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 74.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 121.sērija.
18.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Gandrīz ideālas vakariņas».
21.00 «Trauma». ASV seriāls. 4.sērija.
22.00 «Cietais rieksts». ASV spraiga sižeta filma. 1988.g.
0.45 «Dubultspēle 7». Seriāls. 13.sērija.
1.30 «Cīņas likums 2». Seriāls. 2.sērija.
2.20 «Laikavīrs». Seriāls. 2.sērija.
3.00 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 45.sērija.
3.45 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 139.sērija.
4.30 «Simpsoni 8». Animācijas seriāls. 25.sērija.

5. augusts, piektdiena
LTV1
7.00 «Labrīt, Latvija!»
8.00 «Deviņas Latgales puķes Latvijai».*
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 6.sērija.
9.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
9.40 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
10.45 «Goda lieta». Daudzsēriju detektīvfilma. 25.sērija.
12.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 17. un 18.sērija.
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Labrīt, Latvija!»*
14.50 «Dakteris Kleists». Vācijas seriāls. 26.sērija.
15.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Mēnesslācis 2». Animācijas filmu seriāls. 9. un 10.sērija.
16.30 «Dzīvais ūdens». Animācijas filma.
16.40 «Jauna suga». Animācijas filma.
16.50 «Avārijas brigāde. Medības». Animācijas filma.
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Pierobeža. Trīs gadi pēc kara».
19.00 «Eirobusiņš».*
19.30 «Mēs?» Dokumentāla filma. 1989.g. 2.sērija Atmoda.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100.panta preses klubs».
22.05 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 2.sērija.
23.55 «Nakts ziņas».
0.10 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 22.sērija.

LTV7
7.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.20 «Vertikālā pilsēta». Dok. seriāls. 7.sērija.
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 376.sērija.
10.50 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 66.(noslēguma) sērija.
11.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 26.sērija.
12.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 93.sērija (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.*
13.50; 14.30; 15.10 2008.gada Pekinas olimpiskās
spēles. Vieglatlētika.*
15.50 «Vertikālā pilsēta». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
16.25 «Zvēru pavēlnieks». Seriāls. 66.(noslēguma) sērija.
17.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 26.sērija.
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 376.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.*
20.00 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 9.sērija.
20.55 «633 km debesīs un ellē». 4.sērija.
21.25 «Motociklisti».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 93.sērija.
22.55 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.

LNT

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 67.sērija.
10.05 «Skubijs Dū: Kur ir mana mūmija?»
ASV animācijas filma. 2005.g.
12.05 «Supernatural». ASV seriāls. 20.sērija.
13.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 171.sērija.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 60.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 24.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 149.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 150.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 16. sērija.
22.05 «Gluharevs» (ar subt.). Seriāls. 38. un 39.sērija.
0.10 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 10.sērija.
1.00 «Likuma kalpi». ASV kriminālfilma. 1998.g.
3.20 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 149. un 150.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 68.sērija.
10.05 «Policijas akadēmija 5». ASV komēdija. 1988.g.
12.05 «Supernatural». ASV seriāls. 21.sērija.
13.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 172.sērija.
15.00 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.40 «112». Vācijas seriāls. 61.sērija.
16.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 25.sērija.
17.00 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 151.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 152.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 LNT jubileju gaidot. «Piektdieņi». Humora šovs.
21.35 «Mazulis par 30 miljoniem dolāru».
Honkongas spraiga sižeta komēdija. 2006.g.
24.00 «Viltojums». ASV trilleris. 1998.g.
1.35 «Dzīves līkloči». ASV drāma. 2004.g.
3.00 «Likuma sargs 3» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
3.50 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 34.sērija.
4.35 «Vilcene» (ar subt.). Seriāls. 151. un 152.sērija.

TV3

TV3

5.00 «Laikavīrs». 2.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 45.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 46.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 18.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 12.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 52.sērija.
8.05 «Simpsoni 8». Anim. ser. 24. un 25.sērija.
9.00 «16 vēlēšanās». Ģim. f.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 68.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».

5.00 «Laikavīrs». 3.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 46.sērija.
6.30 «Mazie kloni». Anim. ser. 47.sērija.
6.45 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 19.sērija.
7.15 «Gormiti 2». Anim. ser. 13.sērija.
7.40 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 1.sērija.
8.05 «Simpsoni 9». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
9.00 «Savvaļas suns Bingo». Piedzīv. komēdija.
10.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 69.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
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12.10 «UgunsGrēks 4». Seriāls. 230.–232.sērija.
14.00 «Cīņas likums 2». Seriāls. 3.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 140.sērija.
16.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 75.sērija.
17.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 122.sērija.
18.05 «Nemelo man!» (ar subt.).
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Iepazīstieties, Deivs!» Fantastikas komēdija. 2008.g.
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.40 «Pareģojums». ASV šausmu filma. 2006.g.
2.35 «Cīņas likums 2». Seriāls. 3.sērija.
3.25 «Laikavīrs». Seriāls. 3.sērija.
4.05 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 46.sērija.
4.50 «Leons». Animācijas seriāls. 3.sērija.

6. augusts, sestdiena
LTV1
7.10 «Otrā iespēja». Seriāls. 117. un 118.sērija.
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Mēnesslācis 2». Animācijas filmu seriāls. 7. un 8.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 52.sērija.
10.00 «Mēs – visi bērni no Trokšņu ciema».
Zviedrijas ģimenes filma. 1986.g.
11.40 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.10 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 11. un 12.sērija.
14.05 «Nakts vēstules». Koncertuzvedums.*
16.50 «Rīgai – 800».*
17.05 «Priekšroka Budam. Austriešu mūķenes portrets».
Vācijas dokumentāla filma. 2009.g.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Siguldas iela Alūksnē.
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Top Latvijas Likteņdārzs!»
21.20 Agata Kristi. «Erkils Puaro. Kaķis baložu barā».
Detektīvfilma.
23.05 Nakts ziņas.
23.15 Vīnes filharmoniķu koncerts Madridē 2011. gadā.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 Pludmales volejbola apskats.*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Mīla vēl atnāks» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
13.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.15 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
16.10 «Nozīmīgais gads».
Dokumentāla filma. 5. un 6. (noslēguma) sērija.
17.20 «Ģimenes detektīvs». Daudzsēriju filma. 5.sērija.
19.05 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
19.15 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā».
Dokumentāla filma.
19.30 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 1.sērija
(vai 19.30 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
20.00 «SeMS vasarā».
20.55 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 9.sērija.
21.45 «Red Bull X-fighters». Tiešraide no Varšavas.
23.15 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.
23.20 31.pasaules nākotnes cirka festivāls.

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
7.00 «Flintstonu ģimene. Speciālizlaidums». Anim. f. 3. un 4.sērija.
7.55 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 20.sērija.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi».
Komēdisjeriāls. 6.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 Ventspils pilsētas svētki. Tiešraide.
10.45 «Lietotas lauvas». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
12.50 «Latvijas stiprākie vīri».
Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.*
13.50 LNT jubileju gaidot. «Rīgas Eiroports». Humora šovs.
14.30 Ventspils pilsētas svētki. Tiešraide.
14.55 «Vīrieši kokos 2». ASV seriāls. 12.sērija.
15.50 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
16.35 Basteja kolekcija. «Alpu aizas noslēpums».
Austrijas melodrāma. 2008.g.
18.35 Ventspils pilsētas svētki. Tiešraide.
19.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 7.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 Ventspils pilsētas svētki. Tiešraide.
21.35 «Zaķis bez ausīm». Romantiska komēdija. 2001.g.
23.50 «Zobenzivs». ASV krimināldrāma. 2001.g.
1.35 «Mazulis par 30 miljoniem dolāru».
Honkongas spraiga sižeta komēdija. 2006.g.
3.40 «Viltojums». ASV trilleris. 1998.g.
5.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Laikavīrs». 4.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 47.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 2». 7.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». 30.sērija.
7.20 «Gormiti 2». Anim. ser. 12.sērija.
7.50 «Mazie kloni». 46.sērija.
8.00 «Kaila kods 3». 2.sērija.
8.45 «Simpsoni 17». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
9.40 «Esi gardēdis!»
10.10 «Gandrīz ideālas vakariņas». 21.–24.raidījums.*
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.50 «Iepazīstieties, Deivs!» ASV zinātniskās fantastikas
komēdija. 2008.g.

17.35 «Sestais vīrs». ASV komēdija. 1997.g. Lomās:
M.Vaijans, K.Hārdisons, D.Peimesr u.c. Brāļi
Antons un Kenijs Taileri ir koledžas basketbola
komanda spēlētāji. Antons ir komandas spožākā
zvaigzne. Piepeši spēles laikā viņš mirst no sirdstriekas. Kenijam tagad jākļūst par līderi. Par laimi,
Antons atgriežas – šoreiz kā spoks, un palīdz
Kenijam gan spēlē, gan privātajā dzīvē. Tomēr ar
laiku Kenijam tas sāk traucēt.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Hērbijs: Pilnā aprīkojumā». ASV ģimenes komēdija.
2005.g. Lomās: L.Lohana, Dž.Longs, B.Maijers,
M.Dilons, M.Kītons u.c. Megija Peitone ir
kļuvusi par slavenā Wolksvagen vabolītes Nr. 53
īpašnieci. Izceļot to no lūžņu kaudzes, viņa kopā
ar saprātīgo četru riteņu draugu tagad ir nopietns
konkurents NASCAR sacīkstēs. Sagatavojis ne
vienu vien pārsteigumu pašiem negantākajiem
sāncenšiem, Hērbijs sniegs neaizmirstamus
prieka mirkļus ikvienam savam fanam.
22.20 «Randiņš ar zvaigzni». ASV komēdija. 2004.g.
0.20 «Plūdīs asinis».
Ar Oskara balvu godalgota ASV drāma. 2007.g.
3.10 «Laikavīrs». Seriāls. 4.sērija.   
3.55 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 47.sērija.   
4.40 «Mūžam kopā 2». Seriāls. 7.sērija.   

7. augusts, svētdiena
LTV1
7.05 «Otrā iespēja». Seriāls. 119. un 120.sērija.
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Mēnesslācis 2».
Animācijas filmu seriāls. 9. un 10.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 1. un 2.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers.
Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».
Populārzinātnisks seriāls bērniem. 31.sērija.
10.35 «Surikātu raibā dzīve 3».
Dokumentālu filmu seriāls. 31.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Turcija». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
14.30 «Mēs – visi bērni no Trokšņu ciema».
Zviedrijas ģimenes filma. 1986.g.
16.10 «Piekritu – iekritu». Animācijas filma jauniešiem
par AIDS. Asprātīgajā un mūsdienīgajā animācijas
stāstā attēlotas pusaudžu dzīves aktualitātes un
riski, kas var novest pie atkarību izraisošu vielu
lietošanas, kā arī saikne ar narkotiku lietošanas
sekām – inficēšanās ar HIV un narkotiku pārdozēšana. Filmas mērķauditorija ir jaunieši vecumā
no 13 līdz 18 gadiem, to veidojis AIDS profilakses
centrs sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmiju
un Ziemeļu ministru padomi. Filmiņas scenārija
un tehniskā izpildījuma autori ir Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļas studenti
Evita Vasiļjeva un Kaspars Groševs.
16.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 17. un 18.sērija.
17.30 «Izvēlies zaļi!» Ekociemati Latvijā.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Pietura – Kuldīga». 2.daļa.
18.50 «Daniela meita». Kanādas drāma. 2008.g.
20.30 «Panorāma».
20.53 Sporta ziņas.
21.02 Laika ziņas.
21.10 «Lielā ēdamiela».
21.40 «Elizabete I». Lielbritānijas un ASV vēsturiska
drāma. 2005.g. 2.sērija.
23.40 «Nakts ziņas».
23.50 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 2.sērija.

LTV7
7.50 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
«Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Kultūras mantojums 3D».  Dokumentāla filma.
12.10 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
12.20 31.pasaules nākotnes cirka festivāls. Satraucoša
festivāla dalībnieku sacensība, kas izšķir viņu
nāki, jo bez skatītājiem viņu priekšnesumus vērtē
arī kompetenta žūrija.
13.55 «Red Bull X-fighters».*
15.50 «Mistiskā Āzija». Dokumentāla filma. 9.sērija.
16.50 «Ghetto Games». Nedēļas apskats.*
16.55 «Tiksimies Tartu».*
17.25 «Mīla vēl atnāks» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
19.10 «Krējums… saldais».
19.40 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
21.20 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 23.sērija. Kolmāra
meitai Annai piešķirta loma jaunā iestudējumā.
Gluži nejauši Anna un Kolmārs kļūst par lieciniekiem izrādes lielākās zvaigznes Karlas Reiteres un
viņas kolēģes izraisītajam skandālam lielveikalā.
Kad Karla vēlāk uzzina, ka Annas tēvs ir tiesu
medicīnas eksperts, viņa lūdz tikšanos ar viņu.
Karla izstāsta Kolmāram par savām aizdomām,
ka kāds viņu mēģina noindēt.
22.10 «Sahāra». Lielbritānijas, Spānijas, Vācijas un ASV
piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
0.25 Pludmales volejbola apskats.*
9.55 «SeMS vasarā».*

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». 34.sērija.
7.05 «Flintstonu ģimene». ASV anim. ser. 18.sērija.
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TV programma
7.35 «Mūka Omi noslēpums». ASV anim. ser. 1.sērija.
7.55 «Misters Bīns». Anim. f.
8.10 «Trakie Tūņi brīvībā». Anim. ser. 11.sērija.
8.35 «Nedēļa novados».
9.00 «Autoziņas».
9.30 LNT jubileju gaidot. «Sirdsmīļā Monika». Latvijas
komēdijseriāls.
10.35 «Gredzenu pavēlnieks. Gredzena brālība». ASV un
Jaunzēlandes fantāz. piedzīv. f. 2001.g.
14.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.*
14.55 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.05 «Mentālists». ASV seriāls. 17. un 18.sērija.
17.05 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 10.sērija.
18.00 LNT jubileju gaidot. «Solo ar orķestri».
19.00 «Komisārs Reksis 10». Vācijas, Austrijas un Itālijas
seriāls. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «80 dienās apkārt zemeslodei». ASV piedzīvojumu
komēdija. 2004.g. Lomās: Dž.Čans, O.Vilsons,
A.Švarcenegers u.c. Pēc piedzīvotās sakāves
Londonas akadēmiskajās aprindās Fileass Fogs
cenšas pierādīt savas zinātniskās perspektīvas
zemeslodes izpētē, to apceļojot mazāk nekā 80
dienās. Savukārt, lai izbēgtu no varas iestāžu
vajāšanas par Londonas bankas aplaupīšanu,
par viņa sulaini uzdodas piedzīvojumu meklētājs

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

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

Kosmofozijas institūts
«Saskarsme» (Jelgavā)
interesentus aicina pieteikties alternatīvās
dziedniecības un astroloģijas mācību
programmā. Tālrunis 29379805.

Briketes apkurei
• kūdras briketes (Igaunija);
• skaidu briketes.
Adrese: Katlkalna iela 10, Rīga
Tālrunis informācijai: 29615160
Piegādes tālrunis: 28828288
Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)
piedāvā daudzveidīgu mācību
programmu ar iespējām apgūt
astrologa profesiju, kā arī iegūt
zināšanas citos ezotēriskos virzienos.
Tālrunis 29379805.

Paspartū, tā cerot noklusēt savu grēcīgo pagātni.
Ceļojumā pievienojas arī simpātiskā Monika.
Vēlāk trijotni sāk izsekot negaidīti viesi no
Londonas, mēģinot noskaidrot, vai “ceļojums
apkārt zemeslodei” nav tikai iemesls bēgšanai
pēc bankas aplaupīšanas.
22.45 «Pēdējais skauts». ASV spraiga sižeta filma. 1991.g.
0.40 «Zaķis bez ausīm». Vācijas romantiska komēdija.
2001.g.
2.35 «Zobenzivs». ASV krimināldrāma. 2001.g.
4.10 «Oušena banda». ASV kriminālkomēdija. 2001.g.

TV3
5.00 «Laikavīrs». 5.sērija.
5.45 «Ņujorkas ielās 2». 48.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 2». 8.sērija.
6.50 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 1.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Anim. ser. 1.sērija.
7.45 «Mazie kloni». Anim. ser. 47.sērija.
7.55 «Mūmija 2». Anim. ser. 202.sērija.
8.25 «Gormiti 2». Anim. ser. 13.sērija.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
11.25 «Aļoša Popovičs un pūķis Tugarins». Anim. f.
13.05 «Hērbijs: Pilnā aprīkojumā».
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Ģimenes komēdija. 2005.g.
15.05 «Karstgalvis Rods». ASV komēdija. 2007.g. Režisors A.Šefers. Lomās: E.Sembergs, Ī.Makšeins,
B.Haders u.c. Kaskadieris pašdarbnieks Rods
Kimbls gatavojas savas dzīves nozīmīgākajam
lēcienam. Rods plāno ar motociklu pārlēkt 15
autobusiem un tādā veidā nopelnīt naudu sava
patēva sirds operācijai. Viss notiek labi, tikai
patēvs Frenks nez kāpēc šo dāvanu nespēj
novērtēt...
16.55 «Randiņš ar zvaigzni». ASV komēdija. 2004.g.
18.50 «Neuzveicamais banzuke».
19.50 «Nekā personīga».
20.30 «Vienība 49: uguns slazdā». ASV drāma. 2004.
g. Lomās: H.Fīnikss, Dž.Travolta, J.Bareta,
R.Patriks u.c. Mīlestība, kurai bīstamais darbs
kļuvis par pārbaudījumu, īstu vīru draudzība,
pildot pienākumu, un zaudējumu sāpes – to
visu ugunsdzēsējs Džeks Morisons atceras,
iesprostots liesmu pārņemtā 20 stāvu mājā.
Kamēr viņš cīnās par savu dzīvību, palīgā
dodas uzticamie kolēģi, kurus vada pieredzes
bagātais kapteinis Kenedijs.
22.55 «Katastrofa». ASV fantastikas trilleris. 1998.g.
1.10 «Meteors». ASV fantastikas katastrofu filma. 2009.
g. 1. un 2.sērija.  
4.35 «Mūžam kopā 2». Seriāls. 8.sērija.
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Kultūras pasākumi
 Katru dienu līdz 31. jūlijam no pulksten 11 līdz 19 – Uzvaras parkā var apskatīt
smilšu skulptūras. Biļešu cena – skolēniem, pensionāriem – Ls 0,50; pieaugušajiem –
Ls 1; bērniem līdz septiņu gadu vecumam – bez maksas. 31. jūlijā no pulksten 14 līdz
16 – «Igates» smilšu darbnīcā ikvienam būs iespēja izgatavot savu smilšu skulptūru
kopā ar māksliniekiem; pulksten 15 – «Cirkus pigori» kopā ar pasaku tēliem, disenīte,
atrakcijas (Uzvaras parkā).
 29. jūlijā pulksten 19 – «Imanta–Babīte» svin 25 gadu jubileju! Jānis Jarāns, Dainis
Porgants un Uldis Marhilēvičs ar īpaši jubilejai veltītu joku parādi. Humoršovā piedalīsies
arī dziedātāji Nikolajs Puzikovs, Andris Baltacis no grupas «Baltie lāči» un deju grupa
Denisa Tumakova vadībā. Leģendārās Mildiņa un Skaidrīte kā pašvaldības policistes
būs iesaistītas «simtlatnieku» programmā. Būs arī Mildiņas un Skaidrītes piedzīvojumi
dažādos televīzijas šovos un vienkārši komiskās situācijās, kā arī populāras dziesmas
jaunās skaņās Mildiņas un Skaidrītes izpildījumā. Īpašs notikums būs jaunās grāmatas
«Imanta–Babīte 25» prezentācija, kad lasītāji varēs iepazīties ar humoristu atmiņām,
smieklīgiem atgadījumiem un pikantām fotogrāfijām. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (Uzvaras
parkā).
 7. augustā pulksten 18 – koncerts «Čikāgas piecīši». Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (Uzvaras
parkā).

notikumi

Ceturtdiena, 2011. gada 28. jūlijs

Atalgojums – pozitīvas
emocijas, nevis nauda
Tirkīza kora dalībnieki
Gundars Caune (no
labās), Katrīne Bindre,
Madara Rubene
un Edgars Kreilis
priekšroku dod ielu
muzicēšanai ārzemēs, kur cilvēki esot
daudz atsaucīgāki un
ieinteresētāki tajā, ko
mūziķi dara. «Katrs
šāds ielu koncerts
sniedz milzīgu enerģiju – ir prieks par to,
ka esam iepriecinājuši
kādu garāmgājēju,»
tā jaunieši.
Foto: Ivars Veiliņš

Izstādes
 Līdz 31. jūlijam – Friča Zandberga gleznu izstāde (ar saviem darbiem piedalās
mākslinieka mazmeitas mākslinieces Linda, Juta un Ingemāra Treijas) (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 1. augustam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).
 Līdz 4. augustam – Daces Runčas-Štelmaheres gleznu izstāde «Priekā!». Ieejas
maksa uz izstādi un skatu laukumu pieaugušajiem – Ls 0,80; skolēniem, studentiem
un pensionāriem – Ls 0,40 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 5. augustam – ceļojošā fotoizstāde «Daba Zemgalē» (Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā).
 Visu vasaru – Baltijas medaļu triennāle (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).

Par pirmo «Jelgavas kaķi»
kļūst meinkūns Atlass no Somijas
 Ritma Gaidamoviča

«Tas ir brīnišķīgi, ka mans Atlass
patīk arī jelgavniekiem. Pieļauju,
tas tāpēc, ka viņš ir ļoti dzīvespriecīgs – īsts ģimenes kaķis ar
īpaši draudzīgu raksturu,» titula
«Jelgavas kaķis 2011» ieguvēju
meinkūna šķirnes kaķi Atlasu
raksturo saimniece Mārketa
Mallata no Somijas.
Nedēļas nogalē Zemgales Olimpiskajā
centrā notika starptautiskā kaķu izstāde
«Jelgavas kaķis 2011», kas iemantoja lielu
skatītāju interesi. Proti, izstādi divās dienās
apmeklējuši vairāk nekā 3500 interesentu,
un organizatori norāda, ka tas ir teicams
rezultāts. «Jāatzīst, kaķu izstāde vairāk
ir svētki pašiem kaķu saimniekiem, taču
esam gandarīti, ka šoreiz to apmeklēja tik
daudz citu interesentu. Šī ir vislabāk apmeklētā kaķu izstāde, kas jebkad notikusi
Latvijā, un tas liek domāt, ka nākamgad
mēs varētu atgriezties Jelgavā,» spriež
izstādes organizatore Mārīte Baranovska,
piebilstot, ka lielu skatītāju interesi raisījusi
arī Sesku olimpiāde. Atzinīgi izstādi novērtē arī kaķu saimnieki, jo skatītāji ne tikai
novērtējuši 24 šķirņu četrkājainos draugus, bet arī izrādījuši lielu interesi par to
raksturu, kopšanu, ēšanu un pat iespējām
iegādāties noteiktas šķirnes kaķus.
Izstādē sumināts arī kaķis, kuru skatītāju vairākums atzinis par skaistāko
šīs izstādes dalībnieku. Pēc skatītāju
vērtējuma titulu «Jelgavas kaķis 2011» un

Pirmo reizi titulu «Jelgavas kaķis 2011»
skatītāji ar 50 balsīm piešķīra Atlasam
no Somijas. Saimniece Mārketa Mallata
savu mīluli raksturo kā ģimeniskāko
kaķi no visiem. Jelgavniece Ārija Sīle
atzīst, ka par šo kaķi balsojusi, jo iepatikās mājdzīvnieka ugunīgās acis un
dzīvesprieks.
Foto: Ivars Veiliņš

Sākusies pieteikšanās devītajai
Piena paku laivu regatei. Tā tradicionāli notiks Piena, maizes un
medus svētku laikā, ko šogad
atzīmēsim 27. augustā. Komandas pieteikties regatei aicinātas
līdz 21. augustam, taču – jo
ātrāk pieteiksies, jo lielākas izredzes saņemt sākuma kapitālu
laivas būvniecībai – 1000 tukšas
un aizlīmētas piena pakas.
Aģentūras «Kultūra» projektu vadītāja
Evelīna Bučele stāsta, ka pirmajā nedēļā
saņemti jau septiņi pieteikumi. Pieteikušies
gan uzņēmumu un iestāžu kolektīvi, gan
draugu kompānijas. Plānots, ka šogad laivu
būvniecībā tiks izmantots līdz šim lielākais
«Rasas» piena paku skaits – 45 000 –, un
regates atbalstītāji, akciju sabiedrība «Rīgas

«Muzicējot uz ielas, gūsti
pavisam citas sajūtas nekā
koncertā, kur pilna zāle skatītājiem. Tiesa, lai izietu uz ielas,
vajadzīga baigā saņemšanās,
taču tas ir liels enerģijas lādiņš.
Svarīgākais ir parādīt sevi, iepriecināt citus un pašam gūt
emocijas no procesa. Peļņa ir
kā bonuss,» saka jelgavnieks
Jelgavas Tirkīza krāsas kora
dalībnieks Gundars Caune,
kurš ik pa laikam kopā ar biedriem kļūst par ielu muzikantu,
uzspēlējot ģitāru un dziedot.

bet procesa dēļ. Tajā ir kaut kāds baigais
enerģijas lādiņš,» atzīst Gundars, piebilstot, ka tagad spēlēšana vai dziedāšana uz
ielas ir neatņemama sastāvdaļa teju katrā
ārzemju braucienā. Ja vien ir brīvais laiks,
tas tiek izmantots nevis ekskursijām, bet
gan spēlēšanai.

Maskavas metro
tuneļos – peļņa 30 lati

To apliecina arī pēdējā uzstāšanās
pagājušajā mēnesī pie Sarkanā laukuma
metro tuneļos Maskavā. Viņš kopā ar jelgavniekiem Edgaru Kreili, Katrīni Bindri
un Madaru Rubeni devās uz koncertu,
bet, saprotot, ka dažās brīvajās stundās
Maskavu nepaspēs apskatīt, nolēmuši
uzdziedāt, lai pašiem un citiem prieks.
Jaunieši uzstājās ar a capella programmu,
kas bija sagatavota koncertam, tostarp
dziesmām krievu valodā, ar kurām piesaistījuši lielu uzmanību. «Klausītājiem
patika. Mums nāca klāt un jautāja, no kurienes mēs, vai nav izdots CD. Tāda forša
sajūta, ja esi garāmgājēju ikdienu padarījis krāsaināku,» atzīst Gundars. Nepilnas
stundas laikā peļņa bijusi gandrīz 30 lati.
Ielu muzikanti spriež, ka garāmgājējiem
patīkot jestri meldiņi, tāpēc arī viņu pūrā
ir gan Raimonda Paula līdzi dungojamie
gabali, gan dažādas jautras dziesmas angļu valodā. Labākie instrumenti ielai esot
ģitāra un saksofons. Skaidrs arī tas, ka arī
šādam muzicēšanas veidam ir jāgatavojas.
Jaunieši atzīst, ka arī šiem koncertiem
tiek rīkoti mēģinājumi, jo nevar iziet
uz ielas, cerot, ka garāmgājēji jau neko
nesapratīs – vienmēr sevi jāparāda no
labākās puses.

Vēl pirms gadiem Jelgavā bija diezgan
daudz mūziķu, kuri ielu muzicēšanu
pieņēma kā biznesu. Viņi tā piepelnījās
Vācijā, Beļģijā, Somijā un citur. To darījuši
arī nu jau zināmie mūziķi – Raitis Ašmanis, Ingus Leilands, Ervīns Anstrāts,
Guntis Šveicers un Endijs Rozenbergs.
Viņi atzīst: tas bija ienesīgs bizness un
laba pieredze. Diemžēl šodien jaunieši ar
to maz aizraujoties, un kā iemeslu mūziķi
tam min faktu, ka mainījušies noteikumi.
Proti, daudzās valstīs, lai spēlētu uz ielas,
vajadzīga licence, vairākās tas vispār
aizliegts, bet Latvijā ir ļoti liela konkurence. Tāpat jaunajiem mūziķiem šodien
ir daudz citu iespēju, kā izpausties. Taču
tas, ka Jelgavā uz ielas ikdienā nevienu
neredzam spēlējam, nenozīmē, ka jelgavnieki to nedara. Arī šodien ir mūziķi, kuri
ik pa laikam piepelnās, spēlējot uz ielas.
Viņi gan to sauc par piedzīvojumu, nevis
biznesu, taču nenoliedz, ka tā var arī labi
nopelnīt.
Latvijā sabojāts uzskats

dāvanu no Jelgavas pilsētas pašvaldības
296 kaķu konkurencē saņēma meinkūna
šķirnes pārstāvis Atlass no Somijas, par
kuru nobalsoja 50 skatītāji, bet kopumā
balsošanā piedalījās 1500. Jāpiebilst, ka
meinkūni ir lielākie mājas kaķi ar garu un
kuplu asti un pušķīšiem ausu galos – runči var svērt sešus septiņus kilogramus,
bet dažos gadījumos svars pat pārsniedz
desmit kilogramus. M.Mallata stāsta, ka
Atlasam ir tikai pusotrs gads, bet, pateicoties savai krāsai, tas ieguvis ne vienu
vien balvu. «Ja šīs šķirnes kaķi ir pelēki,
tas nozīmē – ekselenti! Tiesa, mums ir
baltas svītras, tāpēc esam tikai gandrīz
perfekti,» stāsta saimniece, piebilstot, ka
viņas kaķis, tāpat citi šīs šķirnes pārstāvji,
Pirmā pieredze
ir ļoti draudzīgs un labsirdīgs.
Jelgavas bigbenda saksofonists Artūrs
Sebris savu talantu uz ielas izmantojis, lai
nopelnītu naudu Ziemassvētku dāvanām,
spēlējot pie tagadējā «Kanclera nama»,
kur reti, bet sastopams arī šodien. «Atceros, pusstundu staigāju ar saksofona
piena kombināts», pakas Jelgavā solījuši somu un nevarēju saņemties instrumentu
nogādāt augusta sākumā. Tad komandas izņemt. Kā tas būs, ka spēlēšu uz ielas?
Bet, kad sāc spēlēt, nedrošība pazūd un
tās arī varēs saņemt.
Laivas izgatavot un piedalīties regatē tu saproti, ka ir interesanti,» par pirmo
var ikviens – gan privātpersonas, gan pieredzi stāsta Artūrs, kuram tur divu
uzņēmumi. Laivu būvētājiem jāatceras, stundu laikā izdevās nopelnīt apmēram
ka laivas atļauts darbināt tikai ar cilvēka 70 latus. Vēlāk viņš mēģinājis uzspēlēt arī
spēka palīdzību – motoru, saspiesta gaisa citviet pilsētā, taču secinājis: Jelgava nav
vai citu enerģijas avotu izmantošana nav draudzīga ielu muzikantiem. Te nevar
atļauta. Visas komandas piedalīsies parādes spēlēt katru dienu, jo publikai apniks.
Savukārt Gundars ar draugiem ko
braucienā un sacentīsies dažādās nominācijās par oriģinālāko laivu, visatraktīvākās tādu izmēģināja Ungārijā, kad savas nekomandas, žūrijas simpātijas titulu, ātrāko, uzmanības dēļ palikuši bez naudas. Proti,
lielāko, inovatīvāko laivu. Šajā gadā ieviesta viņš ar draugiem braucis uz tirdziņu pēc
suvenīriem, nopirkuši metro biļetes, taču
arī nominācija «Sviests 2011».
Ar regates nolikumu var iepazīties un aizmirsa tās izkompostrēt, un suvenīriem
pieteikuma anketu atrast aģentūras «Kul- domāto naudu nācies atdot kontrolierei.
tūra» mājas lapā www.kultura.jelgava.lv. «Naudas nav, bet atpakaļ jātiek, ēst
Jāpiebilst, ka pērn regatei pieteicās 39 gribas, suvenīrus vajag. Ko darīt? Visi
komandas, bet uz starta Lielupē stājās 31 muzikāli, līdzi ģitāras... Nolēmām, ka
laiva, kas būvēta no piena pakām, un tas iesim uz vecpilsētu uzspēlēt. Pamēģinājām, un tagad jau āķis lūpā. Ne naudas,
bija regates rekords.

Gaida pieteikumus
Piena paku laivu regatei
 Ritma Gaidamoviča

 Ritma Gaidamoviča

par ielu muzikantiem

Lai izietu uz ielas, grūtākais esot pārvarēt iekšējos kompleksus – kā tas būs,
ko citi padomās? Iespējams, tieši tāpēc
tas nav populāri savā valstī. Vieglāk
to esot darīt ārzemēs, kur tevi neviens
nepazīst. Gundars atzīst, ka spēlēt Latvijā vai spēlēt ārzemēs – tās ir pavisam
citas sajūtas. «Manuprāt, Latvijā cilvēki
naudu vairāk met pienākuma pēc vai aiz

žēluma. Piemēram, iet garām kāds paziņa un domā: kā tu tā paiesi garām, kaut
kas jāiemet! Taču tas nav forši,» spriež
Gundars. Bet ārzemēs ir citādāk. Cilvēki
novērtē uzstāšanos. Ja tu viņu «aizķer»,
viņš apstājas, klausās, uzdejo, fotografē,
filmē, ja patīk, tad arī iemet naudu. Tur
cilvēki ir atvērtāki. Tirkīza kora dalībnieks Edgars piebilst, ka mūsu valstī ir
sabojāts uzskats par ielu muzikantiem.
Proti, daudzi domā, ka uz ielas spēlē tikai
tie, kas citādāk nevar sevi pierādīt. Citās
valstīs ielu muzikanti ir tie, kuri vietai
piešķir īpašu auru.
Visi puiši savulaik mēģinājuši spēlēt arī
galvaspilsētā, taču atzīst: ja gribi spēlēt
Rīgā, tas esot jāpieņem kā darbs, kur
visu laiku jāveido arī šovi, lai pievērstu
sev uzmanību, jo galvaspilsētā ir liela
konkurence un notiek cīņa par vietu. «Atceros, ar draugiem spēlējām Vecrīgā, kad
pienāca klāt puisis, piedāvājot uzspēlēt
pie kādas kafejnīcas. Savācām mantas,
meklējām to kafejnīcu, taču – nekā. Izrādās, konkurenta jociņš, lai mēs atbrīvojam
vietu,» smaidot stāsta Artūrs.

Lielākais atalgojums –
prieks par procesu

Lai gan jaunieši nenoliedz, ka nopelnīt
ar ielu muzicēšanu var, viņi to negrasās
pārvērst par savu biznesu, jo tad pazudīšot spēles prieks. Ir liela atšķirība, vai
ielu muzicēšanu uztver kā darbu vai
hobiju, kas dod pozitīvas emocijas. «Ja
to pieņem kā ikdienu, tad jāveic tirgus
analīze – kur stāvēt, kurās stundās... Taču
šodien ir daudz citu iespēju, kā nopelnīt,»
tā Artūrs. Par lielāko atalgojumu viņi
uzskata nevis naudu, kas samesta kastē,
turklāt dažkārt ne maza, bet gan prieku,
ko gūst no spēlēšanas. «Ir taču jauki, ka
apstājas pensionāru pāris un turpat arī
uzdejo. Mēs viņiem sarīkojam zaļumballi!
Vai skaļā balsī kāds dzied līdzi, nāk klāt
un lūdz nospēlēt kādu gabalu. Ja to vari
– super! Tiesa, latvieši gan ir ieturētāki
un parasti uz to «paraujas» ārzemnieki.
Taču jebkurā gadījumā ir prieks censties!
Un, piedzīvojot to vienreiz, pēc kāda laika
gribas atkal,» atzīst Gundars.

Saksofonists Artūrs Sebris, lai
gan reti, tomēr
mēdz uzspēlēt pie
«Kanclera nama»,
ko uzskata par
ielu muzikantiem
draudzīgāko vietu mūsu pilsētā.
Jelgavniekus viņš
raksturo kā atsaucīgus, un to
apliecina arī fakts,
ka šīs fotogrāfijas tapšanas laikā
desmit minūtēs
Artūram izdevās nopelnīt trīs latus. Kāda kundzīte, lai atalgotu muzikantu, kura spēlē
klausījusies pa logu, pat speciāli iznāca no mājas. Taču jāatzīst, ka ielu muzikanti patīk
ne visiem, jo tajā pašā laikā kāds kungs aizrādīja par trokšņošanu...

