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Lielupe sāk atdzīvoties

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

Mācies un strādā
«Amo Plant»!
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas tehnikums sadarbībā ar uzņēmumu
«Amo Plant» jaunajā
mācību gadā jauniešiem
no 17 līdz 25 gadiem
piedāvā gada laikā iegūt
autoatslēdznieka kvalifikāciju. Paredzēts, ka
praktiskās nodarbības,
kā arī prakse audzēkņiem
notiks uzņēmumā, bet
teorētiskās apmācības
– tehnikumā. Būtiski, ka
sekmīgie audzēkņi varēs
saņemt Eiropas Sociālā
fonda stipendiju līdz 80
latiem mēnesī, bet uzņēmums centīgākajiem par
kvalitatīvi izpildītu darbu
praksē maksās algu.

Nepilnas trīs nedēļas interesentus ekskursijā pa Lielupi ved laiva «Mītava». «Ūdeņi
man ir tuvi – manam tētim bija laiva,
esmu braukājis pa Lielupi. Doma par savu
laivu man bija sen, bet atturēja tas, ka
nedzīvojam jau pie Vidusjūras, bet laiva
jāuztur arī ziemā,» tā laivas kapteinis Andris
Rotkalis. Motorlaiva «Mītava» ir izgatavota
1973. gadā un sākotnēji bija zvejas laiva,
bet Andris to nopircis, atvedis no Somijas
un kopā ar arhitektu pārveidojis par pasaFoto: Ivars Veiliņš
žieriem piemērotu. 
 Ilze Knusle-Jankevica

ko tad īsti jelgavnieki un pilsētas
viesi vēlas, tomēr tas, ka ūdeņi
Šī ir pirmā sezona, kad
Jelgavā jāattīsta, ir skaidrs.
pamats runāt par ūdens
«Mans biznesa partneris uz
tūrismu un atpūtu uz
Jelgavas neapdzīvotajiem ūdeņiem
ūdens Jelgavā, un, kā noskatījās jau pirms pieciem gadiem
rāda Jelgavas reģionālais
un domāja, ka šajā jomā vajag kaut
Tūrisma centrs (JRTC), to,
ko mēģināt darīt,» norāda airu laivu
nenoliedzami, ir veiciun katamarānu iznomātājs Ervins
nājuši pilsētā īstenotie
Kovaļevskis. Viņiem ir seši ūdens
vērienīgie projekti – pludvelosipēdi jeb katamarāni un divas
males izveide un Čakstes
airu laivas, un šobrīd pieprasījums
bulvāra rekonstrukcija.
ir tik liels, ka tiek domāts par papildu peldlīdzekļu iegādi. «Sestdienās
Uzņēmēji, kas piedāvā šos un svētdienās mūs vienkārši gāž
pakalpojumus, atzīst, ka vēl jau nost,» tā viņš. SIA «Jelgavas laivu
notiek taustīšanās, lai saprastu, kompānija» īpašnieks un laivas

Atpūta uz ūdens
Izbraucieni ar laivām
un jahtām, laivu un
katamarānu noma
Airu laivu un katamarānu noma
Izbrauciens ar kuģīti
«Frīda»
Ekskursija ar laivu
«Mītava»

Jelgavas Jahtklubā Pilssalas ielā 4 29242520,
20205215
Airēšanas bāzē Pasta salā 3

27713071,
28379193
29486086

Iekāpšana pie Mītavas tilta vai
«Zemnieku cienasta» Jaunsvirlaukas pagastā
Iekāpšana pie Mītavas tilta
29126739

«Mītava» kapteinis Andris Rotkalis gan spriež – cilvēki Jelgavā vēl
nav tā īsti pieraduši, ka ir iespējas
atpūsties uz ūdens – viņiem, tāpat
kā pašiem uzņēmējiem, tas ir kas

jauns. «Padomju laikos jau kuģošana pa Lielupi bija aktīva, bet
tad pamira un tagad sāk lēnām
atdzīvoties,» tā viņš.
Turpinājums 3.lpp.

Ideja motivēt autobusu vadītājus attaisnojas
 Sintija Čepanone

SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) paziņojis
autobusa vadītājus, kuri,
izvērtējot viņu darba
rādītājus pagājušajā mēnesī, atzīti par labākajiem jūnijā. Šoreiz labākā
šofera gods ticis Dainim
Lukmanim un atkārtoti
Dainim Viktoram Šlāpinam. Uzņēmumā vērtē,
ka ideja papildus motivēt autobusu vadītājus
un ar naudas balvu pateikt paldies par kvalitatīvi un atbildīgi paveikto
darbu attaisnojusies.
Kopš februāra JAP ik mēnesi
izvērtē autobusu vadītāju darba
rādītājus un šoferus, kuri uzrādījuši visaugstākos darba rezultātus
kārtējā mēnesī, apbalvo. Nosakot

Dainis
Lukmanis

Dainis Viktors
Šlāpins

labāko, tiek izanalizēti darba rādītāji ļoti daudzās pozīcijās, piemēram, vai nav saņemtas pasažieru
sūdzības par konkrēto šoferi, vai
viņš paveicis darbu noteiktajā apjomā un kvalitātē, vai nav citu pārkāpumu, vai autobuss tehniski ir labā
kārtībā. Tāpat vērā ņemti finanšu
rādītāji un degvielas patēriņš.
Nupat paziņoti labākie šoferi
jūnijā – reģionālajos starppilsētu
pasažieru pārvadājumos tas ir
D.Lukmanis, savukārt labākā JAP
autobusa vadītāja statusu Jelgavas

pilsētas pasažieru pārvadājumos
jau atkārtoti ieguvis D.V.Šlāpins
– viņš šo statusu ieguva arī maijā.
JAP Pārvadājumu nodaļas vadītāja Viktorija Ļubļinska vērtē,
ka labākā JAP autobusa vadītāja
nominēšana šoferus motivē vēl
kvalitatīvāk un atbildīgāk veikt
savus darba pienākumus. «Ja
sākotnēji, kad izvērtējām darba
rādītājus par februāri, atsevišķās
pozīcijās šoferu sasniegumi tomēr
bija vidēji, tad pašlaik jau pavisam
droši varam apliecināt, ka labākā
šofera tituls godam tiek nopelnīts
un šoferu vidū norit pozitīva sacensība. Ik mēnesi mums ir vairāk
nekā desmit autobusu vadītāju,
kuri, izvērtējot darba rādītājus, savos sasniegumos tikai pavisam nedaudz atpaliek cits no cita. Turklāt
tas, ka šoferi labākā nomināciju
iegūst atkārtoti, apliecina, ka viņi
ļoti cenšas savu darbu paveikt vēl
kvalitatīvāk,» spriež V.Ļubļinska.

Viņa skaidro, ka februārī konkurence starp autobusu vadītājiem
bija minimāla, martā labāko nācies
izvēlēties jau no 14 cilvēkiem, kuri
uzrādījuši vienlīdz augstus darba rezultātus, bet aprīlī uz šo titulu kandidēja jau 24 centīgākie JAP šoferi.
«Visi autobusu vadītāji ļoti cenšas
strādāt bez pārkāpumiem, turklāt
sarucis arī pasažieru sūdzību skaits
par šoferu darbu,» tā viņa.
Jāpiebilst, ka iespēja ik mēnesi
kļūt par labāko JAP autobusa vadītāju ir visiem 79 šoferiem. Jūnijā
teju vienlīdz augstus rezultātus
visās pozīcijās, kas tiek izvērtētas,
piešķirot šo statusu reģionālajos
starppilsētu un pilsētas pasažieru
pārvadājumos, uzrādījuši 13 autobusa vadītāji.
«Paldies autobusu vadītājiem
par kvalitatīvo un atbildīgo darbu,»
tā V.Ļubļinska, piebilstot, ka gada
nogalē JAP labākos autobusu vadītājus plāno godināt īpaši.
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Tehnikuma direktore Janīna
Rudzīte stāsta, ka Latvijā jau sen
tiek runāts par duālās profesionālās izglītības sistēmas ieviešanu,
kas ir efektīvākais veids, kā tuvināt profesionālo izglītību darba
tirgus vajadzībām. Proti, tas
nozīmē, ka izglītības iestāde sadarbojas ar uzņēmumu, palīdzot
sagatavot speciālistus tieši tam.
Praktiskās apmācības notiek uz
vietas konkrētā uzņēmumā, bet
teorētiskās apmācības – izglītības

iestādē. Šāds modelis ļoti veiksmīgi darbojas Vācijā, un Jelgava ir
viena no pirmajām pilsētām mūsu
valstī, kura pilotprojektā palīdzēs
sagatavot autoatslēdzniekus autobusu ražotnei «Amo Plant».
Uzņēmuma «Amo Plant»
komunikācijas direktors Igors
Graurs atzīst, ka uzņēmums
izjūt vajadzību pēc jauniem speciālistiem un šī sadarbība ir laba
iespēja nevis vienkārši mācīt autoatslēdzniekus, bet jau sagatavot
viņus darbam konkrētā rūpnīcā.
«Mūsu autobuss pēc uzbūves ir
ļoti sarežģīts, tāpēc nepieciešamas specifiskas zināšanas. Šī nu
ir iespēja mums nodrošināties ar
darbiniekiem, kas to spēs. Šobrīd
jau vairākas Latvijas pilsētas ir
izrādījušas interesi par mūsu
autobusiem, tas nozīmē, ka arī
tur vajadzēs cilvēkus, kas ar
šiem autobusiem strādās, veiks
apkopes,» spriež I.Graurs.
Iegūt autoatslēdznieka kvalifikāciju gada laikā var jaunieši
vecumā no 17 līdz 25 gadiem,
kuriem ir pabeigta pamatizglītība vai arī 10., 11., 12. klase,
vai arī jaunieši, kuri ieguvuši
profesionālo izglītību, bet pēdējo
gadu nav strādājuši algotu darbu. Pavisam kursā tiks uzņemti
25 audzēkņi.
Turpinājums 3.lpp.

PET pudeles par maksu
var nodot arī Jelgavā
 Ligita Lapiņa

Jau nedaudz vairāk kā
nedēļu PET pudeles par
maksu var nodot arī Jelgavā. Pudeles saplacinātā veidā, par to saņemot
atlīdzību – 1 santīmu par
katru nodoto pudeli – var
taras nodošanas punktā
Satiksmes ielā 57.
«Pagaidām atsaucība ir ļoti
maza, PET pudeles nes nodot
galvenokārt bērni, lai par nopelnīto nopirktu kādu saldējumu. Taču par maksu pudeles
pieņemam tikai nedēļu, tāpēc
noteikti daudzi par šo iespēju
vēl vienkārši nezina,» teic taras
pieņemšanas punkta Satiksmes
ielā 57 īpašniece Aija Viduša,
piebilstot, ka sadarbības līgums
ar «Latvijas zaļo punktu» noslēgts līdz gada beigām.
Viņa atzīst, ka iesaistīties
«Zaļā punkta» akcijā viņai nav
finansiāli izdevīgi un dara to,
vairāk sociālu mērķu vadīta.
«Parēķiniet paši – par pieņemtām tūkstoš pudelēm es nopelnu
piecus sešus latus, bet vēl jau
pudeles ir jānogādā pārstrādei
– tie ir papildu izdevumi. Taču
saprotu, ka ne jau ar visu nopelnīsi. Ceru, ka šī akcija padarīs
Jelgavu tīrāku un pudeles uz ielas nemētāsies,» tā uzņēmēja.

«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka eksperimenta «PET
pudeļu pieņemšana no iedzīvotājiem par atlīdzību» mērķis ir
pārbaudīt PET pudeļu iepirkšanas sistēmas darbību, kas balstīta uz esošās infrastruktūras izmantošanu un neprasa milzīgus
finanšu ieguldījumus. Lai iegūtu
datus par sistēmas darbību,
plānots savākt divus miljonus
dzērienu PET pudeļu.
Projekta laikā pārstrādei
iedzīvotāji Latvijā ir nodevuši
jau 214 557 PET pudeles jeb
aptuveni 8,2 tonnas, kas atbilst 31,16 bareliem naftas jeb
4954,44 litriem naftas produktu
ekvivalentu, informē «Latvijas
zaļā punkta» pārstāve Ieva
Jeromane.
Jāatgādina, ka pārstrādei
derīgas ir visas PET pudeles,
bet tās, kuras pilnībā klāj lielā
polivinilhlorīda (PVC) etiķete,
no etiķetes jāatdala. Savāktās
pudeles tiek nogādātas pārstrādei Baltijā lielākajā PET pudeļu
pārstrādes rūpnīcā «PET Baltija», kas atrodas Jelgavā.
Jelgavā, Satiksmes ielā 57, taras pieņemšanas punkts strādā
darba dienās no pulksten 10 līdz
18, sestdienās no pulksten 9 līdz
16 un svētdienās no pulksten 9
līdz 15. Patlaban par maksu nodot PET pudeles iedzīvotāji var
14 taras punktos visā Latvijā.
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Vidējais atalgojums
IT nozarē sasniedz 1200 latus
 Jānis Kovaļevskis

Šī gada aprīlī viens no
vadošajiem Latvijas informācijas tehnoloģiju
(IT) uzņēmumiem «Exigen Services Latvia» atklāja filiāli Jelgavā, šo
lēmumu motivējot ar
vēlmi piesaistīt jaunus
darbiniekus un līdzšinējo
veiksmīgo sadarbību ar
LLU Informācijas tehnoloģiju fakultāti. No
filiāles 40 darba vietām
pašlaik aizpildītas 15,
tādēļ uzņēmums ir atvērts jauniem izglītotiem
speciālistiem, kuri gatavi
sevi apliecināt IT jomā.
Pēc starptautisku pētījumu
aplēsēm, tieši IT joma ir viena
no straujāk augošajām pasaulē
un ap 2015. gadu Eiropā vien
varētu būt 900 tūkstoši vakanču. «Latvija šajā ziņā nebūs
izņēmums, jo mums jau šobrīd
trūkst speciālistu ar atbilstošu
izglītību un prasmēm. Satraucošs ir fakts, ka no aptuveni
1700 jauniešiem, kuri ik gadu
uzsāk studijas IT jomā, tās
pabeidz tikai ap 800, tādēļ par
profesionālo orientāciju jāsāk
domāt krietni vien agrāk nekā
vidusskolā. Somijas kolēģi aprēķinājuši, ka katrs «atbirušais»
students valsts ekonomikai
izmaksā aptuveni miljonu eiro.
Latvijā šādu aprēķinu nav, tomēr situācija, ka vairāk nekā
puse studentu, kuri uzsāk mācības, tās nepabeidz, liecina,
ka jauniešiem priekšstats par
karjeras izvēli ir vājš,» savu pārliecību pauž «Exigen Services
Latvia» valdes priekšsēdētāja
vietnieks Uldis Smilts.
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozares pārstāvji bija vieni no
pirmajiem, kuri jau krīzes
laikā sāka runāt par kvalificētu speciālistu trūkumu.
Vai redzat kādu risinājumu
šai problēmai?
Nav viena universāla risinājuma, bet skaidrs ir tas, ka arī potenciālajiem darba devējiem jākļūst aktīvākiem, sadarbojoties
ar augstskolām un atbildīgajām
valsts institūcijām, lai gan IKT
nozares uzņēmumi bijuši vieni
no aktīvākajiem šajā ziņā. Jādomā, kā celt profesijas prestižu, jo
IT studijas ir pietiekami smagas
un prasa lielu piepūli. Ne visi
tam ir gatavi, vēl jo vairāk, ja
mērķtiecīgi uz to nav gājuši.
Šodien IT jomā nepietiek ar
bakalaura grādu, jo tas ir tikai
pamats, faktiski nepieciešams
arī maģistra grāds, specializējoties kādā konkrētā jomā.
Šajā ziņā jelgavnieki ir daudz
sasnieguši, jo 12 gadu laikā,
kopš izveidota Informācijas
tehnoloģiju fakultāte, esat tikuši pat līdz doktora studiju pro
grammai. Arī pats studiju process Jelgavā ir ģimeniskāks, jo ir
atšķirība, vai pasniedzējs strādā
ar 25 studentiem vai 300, kā tas,
piemēram, ir Rīgas Tehniskajā
universitātē. To mēs redzam arī
pēc saviem darbiniekiem – LLU
absolventi nav tik vīzdegunīgi,
viņiem ir cita attieksme pret
dzīvi. Jelgavā mērķtiecīgi tiek
strādāts uz to, lai izstrādātajiem
diplomdarbiem būtu praktisks
pielietojums. Ir daudz pozitīvu
piemēru, kā modernās tehnolo-

ģijas tiek pielietotas biškopībā,
meža zinātnē un lauksaimniecībā kopumā.

Aktīvi piedalāties dažādās
kampaņās, aicinot jauniešus
studēt inženierzinātnes,
tomēr populārākās arvien
ir ekonomistu, juristu un
žurnālistu studiju programmas. Vai lielāks akcents nebūtu jāliek uz profesionālo
izglītību un ievirzi jau pēc
pamatskolas?
Pēdējos gados esam nonākuši
pie šādas atziņas, tāpēc arvien
biežāk viesojamies skolās, lai
stāstītu par karjeras iespējām
IT jomā. Arī šajā ziņā Jelgavā ir
labs piemērs – uz 1. ģimnāzijas
bāzes veidotā Tehnoloģiju vidusskola, kurā piesaistījām karjeras
konsultantu, lai jauniešiem
sniegtu plašāku priekšstatu par
iespējamo nākotnes profesiju.
Programmēšanas pamatus un
daudzas citas lietas var apgūt
jau skolas laikā, tādēļ to būtu
vēlams integrēt vispārējā izglītības sistēmā vismaz kā izvēles
priekšmetu. Tomēr nedrīkst
aizmirst, ka visa pamatā ir matemātika un fizika.
Vecāki ir novērtējuši pašvaldības iniciatīvu par Tehnoloģiju vidusskolu – tā šogad bija pieprasītākā starp
pirmklasnieku vecākiem.
Patīkami dzirdēt, nezināju,
ka šī iecere tik labi aizgājusi!
Jācer, ka tas nebūs tikai mirkļa
uzplaiksnījums.
Vai augstākā izglītība ir
obligāts priekšnosacījums,
lai strādātu IT jomā?
Jā, jo, kā jau minēju, bieži vien
nepietiek pat ar bakalauru, jo IT
lietas ir pietiekami sarežģītas, lai
tās katrs varētu apgūt mājas režīmā. Ir daudz un smagi jāstrādā,
lai nonāktu līdz tam profesionālajam līmenim, ar kuru varēs
konkurēt ne tikai vietējā, bet arī
starptautiskajā tirgū.
Ar kādu atalgojumu var
rēķināties topošie IT speciālisti?
Vidējais atalgojums mūsu
uzņēmumā ir 1250 lati pirms
nodokļu nomaksas, tomēr, lai
tiktu līdz šim līmenim, sevi ir
jāpierāda. Parasti tas notiek
trīs četru gadu laikā. Studenti,
kurus pieņemam darbā uz pārbaudes laiku, sākotnēji saņem
ap 300 latiem. Šajā periodā viņi
vairāk mācās nekā dod reālu
ieguldījumu uzņēmumā.
Viens no kompānijas «Exigen» vadmotīviem ir būt uzņēmumam ar augstu sociālo
atbildību. Kā tas izpaužas?
Uzņēmuma misija ir būt par
ilgtspējīgu un sociāli atbildīgu
uzņēmumu, kas nodrošina iespēju mūsu mazbērniem strādāt un
dzīvot plaukstošā Latvijā. Mēs
vēlamies pierādīt, ka Latvijā var
dzīvot, strādāt un pelnīt pietiekami lielu atalgojumu. Esam
ieviesuši stipendijas labākajiem
studentiem piecās augstskolās,
atbalstām jaunos programmētājus viņu startos dažādās pro
grammēšanas sacensībās Eiropā
un pasaulē. Kopā ar RTU fondu
«Attīstība» un Latvijas Zinātņu
akadēmiju esam ieviesuši Eižena
Āriņa balvu datorikā, aktīvi darbojamies darba devēju un nozares
asociācijās. Lielu uzsvaru liekam

«IT speciālistiem tuvākajā nākotnē nebūtu jāuztraucas par darba iespējām, jo lielākā daļa studentu, kuriem piedāvājam prakses iespējas, paliek strādāt pie mums,» uzsver «Exigen Services
Foto: Ivars Veiliņš
Latvia» valdes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Smilts. 
arī uz to, lai mūsu darbiniekiem
būtu lieliski darba apstākļi un
kopīgi pasākumi. Esam kopā ar
saviem darbiniekiem kā priecīgos, tā ne tik priecīgos brīžos,
atbalstot gan finansiāli, gan ar
papildu brīvdienām. Mūsu uzņēmumā ir prakse, ka gadījumā,
ja aizsaulē aiziet kāds no mūsu
darbiniekiem, viņa bērniem līdz
pat 18 gadu vecumam maksājam
pabalstu 200 latu apmērā pēc nodokļu nomaksas par katru bērnu.
Ir bijuši vairāki šādi gadījumi,
arī nesenā traģēdija Jelgavā, kad
bojā gāja mūsu darbiniece, kuras
ģimenē auga trīs nepilngadīgi
bērni. Turpmākos gadus ģimenei
līdz bērnu pilngadībai ik mēnesi
pārskaitīsim 600 latu pabalstu.
Cik šobrīd uzņēmumā ir
darbinieku?
Šobrīd Latvijā mums ir 340
darbinieki – tas ir uz pusi mazāk
nekā 2009. gadā pirms krīzes,
kad uzņēmumā strādāja 675
darbinieki. Visgrūtāk mums
gāja 2009. gada beigās un 2010.
gada pirmajā pusē, kad bijām
spiesti atbrīvot ap 300 strādājošo. Krīze mums deva iespēju
izvērtēt savu efektivitāti, to,
kas patiešām ir vajadzīgs un dod
rezultātu, kas vienkārši darīts
inerces pēc. Izmaksas atbalstošajām funkcijām samazinājām
par 60 procentiem, bet uzņēmuma apgrozījums aizvadītajā
saimnieciskajā gadā jau atkal
pārsniedza 10 miljonus latu jeb
70 procentus no «treknajos» gados iespētā. Tas liecina, ka esam
uz pareizā ceļa un atkal augam.
Tādēļ ceru, ka jau pavisam drīz
izdosies aizpildīt arī Jelgavas
biroju, kurā no 40 darba vietām
šobrīd aizņemtas ir tikai 15.
Esat atvēruši filiāles Jelgavā un Liepājā – vai šis
solis ir attaisnojies?
Esam nonākuši pie atziņas,
ka bieži vien ārpus Rīgas piesaistīt darbiniekus ir vieglāk.
Mūs galvenokārt interesēja
pilsētas, kur ir iespēja studēt
IT. Interesanti, ka pēc Jelgavas
biroja atvēršanas pie mums darbā pieteicās vairāki cilvēki, kuri
bija strādājuši citās kompānijās,
bet vairs nevēlējās braukāt uz
Rīgu. Lai arī 40 kilometri nav
daudz, tie tomēr ietekmē dzīves
kvalitāti, tādēļ, domājot gan par
esošajiem, gan topošajiem darbi-

«Exigen Services Latvia»
• Apgrozījums (2012. gadā): 10,09 miljoni latu
• Strādājošo skaits: 340
• Kompānijas stratēģiskie darbības virzieni: mobilie risinājumi, biznesa
analītika un mākoņpakalpojumi
• Klientu skaitā ir gan pasaules mēroga «Fortune 500» uzņēmumi,
gan vidēji strauji augoši uzņēmumi, kā pazīstamākos var atzīmēt «Sun
Microsystems», «Deutsche post», «Adobe», Valsts ieņēmumu dienests,
«Latvijas pasts», CSC, «T-Mobile» u.c.
• Mātes kompānija «Exigen®Services» ir starptautisks programmizstrādes un IT ārpakalpojumu uzņēmums, kurš izveidots ASV 2000. gadā.
Tajā šobrīd strādā vairāk nekā 1400 darbinieku ASV, Austrumeiropas,
Ķīnas un Austrālijas birojos.

Uldis Smilts, valdes priekšsēdētāja vietnieks
Uldis Smilts atbild par «Exigen Services Latvia» finanšu un administratīvajiem jautājumiem. Viņam ir vairāk nekā 25 gadu pieredze darbā IT nozarē,
viņš ieņēmis virkni vadošu amatu Latvijas lielākajā programmizstrādes
kompānijā a/s «DATI» (vēlāk a/s «DATI Exigen Group», a/s «Exigen Services
DATI»), t.sk. Korporatīvās darbības pārvaldes vadītāja, Pārdošanas un
tirgvedības pārvaldes vadītāja un Baltijas reģiona vadītāja amatu.

niekiem, filiāles reģionos varētu elementus? Cik veiksmīgi
būt veiksmīgs projekts.
valsts un pašvaldības līdz
šim attīstījušas elektronisSadarbojaties ar tādām kos pakalpojumus?
pasaulē zināmām kompāNekas nenotiek pats no senijām kā «Deutsche post», vis. Jārada apstākļi, kuros šie
«Adobe», «T-Mobile». Vai no elektroniskie pakalpojumi rada
Latvijas ir iespējams veikt biznesa vērtību. Ne visos gapārdošanas darbu šādiem dījumos par to tiek domāts.
uzņēmumiem?
Bieži vien, ieviešot kādu jaunu
Uzņēmuma pirmsākumi mek- pakalpojumu, tiek paredzēti līlējami jau 1990. gadā, kad iepa- dzekļi programmēšanas darbam
zināmies ar Rietumu latvieti un sistēmas izstrādei, bet nav
Jāni Gobiņu, kurš bija strādājis naudas šī produkta popularizēIT jomā ASV un Vācijā. Viņš šanai, kas ir ne mazāk svarīgi.
bija viens no IT nozares celm- Vidusmēra cilvēkam bieži vien
laužiem Latvijā un iedrošināja pietrūkst informācijas par piearī mūs. Pirmais projekts bija dāvātajām iespējām. Mums ir
Vācijas mākslinieku slimokases pietiekami daudz veiksmīgu
informācijas sistēmas projekts, piemēru, kur šie e-pārvaldes
kuru veiksmīgi realizējām. Tā pakalpojumi strādā. Kaut vai
izveidojās «Software House Ceļu satiksmes drošības direkRīga», uz kura bāzes tika veidoti cijā, Valsts ieņēmumu dienestā,
SWH grupas uzņēmumi. Mēs Valsts sociālās apdrošināšanas
veiksmīgi strādājām ar Vācijas aģentūrā, nemaz nerunājot par
pasūtītājiem, un šie kontakti banku piedāvāto servisu, kuru
sniedz mums priekšrocības augstās drošības dēļ izmanto
Vācijas tirgū joprojām. Pēc pie- arī citi pakalpojumu sniedzēji.
vienošanās «Exigen» grupai mā- Lielākais izaicinājums šobrīd
tes kompānija mums aizliedza ir savstarpēji savienot valsts
piedalīties iepirkumu konkursos informācijas sistēmas, lai cilārpus Baltijas valstīm, jo ar vēks no tām justu reālu atdevi,
tiešo pārdošanas darbu nodar- visus savus jautājumus atrisinot
bojās mātes kompānija. Pašlaik vienuviet.
situācija ir mainījusies un kā
perspektīvākos virzienus jauPēc kādiem IT produktiem
niem tirgiem uzlūkojam Azer- globālajā tirgū ir vislielābaidžānu, Gruziju un Ukrainu. kais pieprasījums?
Drīz vajadzētu būt pirmajiem
Aktuālākie ir mobilie risinālīgumiem arī šajās valstīs.
jumi, biznesa analīze un datu
glabāšanas iespējas. Tie ir arī
Kā vērtējat Latvijas pub- galvenie virzieni, kurus šobrīd
liskā sektora e-pārvaldes attīstām.

Pilsētnieks vērtē

Cik lielu algu,
jūsuprāt, saņem
kvalificēts IT
speciālists?
Sandris, strādā celtniecībā:
– Tā viennozīmīgi nav
maza alga.
Iespējams,
varētu būt vismaz 600 lati «uz
rokas». Tiesa, summa var svārstīties atkarībā no tā, ar ko strādā.
Ja tikai ar privātajiem klientiem,
tad mazāka, ja ar lielajiem, kur
jau programmatūras jāizstrādā
un jāapkalpo, tad lielāka. Katrā
ziņā pelna viņi normāli.
Gita, māmiņa:
– Daudz. Tie
noteikti ir
kādi 900 lati,
ja viņš patiešām ir kvalificēts speciālists. Man jau šķiet,
ka šī nozare ir viena no pelnošākajām, jo modernās tehnoloģijas
tikai attīstās. Darbs labiem IT
speciālistiem būs vienmēr.
Dmitrijs, celtnieks:
– Par gudrībām ir jāmaksā! Es domāju
– no 600 latiem uz augšu. Šobrīd kvalificēti IT speciālisti
ir ļoti pieprasīti, jo modernās
tehnoloģijas attīstās strauji. Domāju, ka viņi ir labāk pelnošāko
speciālistu trijniekā. Patiesībā
jau mūsdienās no viņiem mēs
esam ļoti atkarīgi – visas sistēmas viņi iedarbina un uztur, līdz
ar to šiem speciālistiem nevar
maksāt maz.
Ēriks, mācās
par biotehnologa palīgu:
– Mazajos
uzņēmumos,
kur ir viens
šāds speciālists, alga varētu būt kādi 400
lati, bet lielajos, kur strādā
komanda, galvenais speciālists
nopelna kādus 500, padotie – ap
400 latu. Zinot pēc pieredzes,
tagad biotehnoloģijas speciālisti, kuriem obligāti jāpārzina arī
IT joma, ir daudz pelnošāki un
pieprasītāki darba tirgū.
Ērika, pārdevēja:
– Ja godīgi, es
nezinu! Taču,
rēķinot no
vidējās algas
Latvijā, atalgojums IT speciālistiem varētu
būt kādi 450 lati. Viņiem alga
noteikti ir atkarīga no projektiem
– jo vairāk projektu un darba, jo
lielāka alga. Tehnoloģijas attīstās, līdz ar to arī darba viņiem
daudz, tādēļ iespējams, ka viņi
var nopelnīt ļoti labi.
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Lielupe sāk
atdzīvoties
No 1.lpp.

Šobrīd atpūtu uz ūdeņiem Jelgavā piedāvā četri komersanti
– var izvizināties ar motorlaivu,
jahtu vai kuģīti, iznomāt katamarānu vai airu laivu. Cena par
braucienu/stundu svārstās no
trīs līdz trīsdesmit latiem.
Vēl šīs tūrisma sezonas jaunums ir velorikšas, kas pieejamas no pagājušās nedēļas un
darbojas testa režīmā. «Visur
Eiropā velorikšas ir, arī Rīgā,
un pats esmu ar tām braucis.
Jelgava attīstās, un kāpēc lai pie
mums nebūtu?» par ideju stāsta
Normunds Vanags. Velorikšas
bāzējas pie Svētās Trīsvienības
baznīcas torņa, bet pēc torņa
darba laika beigām – pie «Pilsētas pasāžas». Pašlaik apstiprināti vairāki maršruti – līdz 6.
līnijai, Kārklu ielai, Pērnavas
ielai, pludmalei, Zemgales Olimpiskajam centram, vecpilsētai,
Raiņa parkam, savvaļas zirgiem.
«Perspektīvā kā galamērķi redzam arī tirgu, staciju un Pasta
salu,» norāda N.Vanags. Šobrīd
noteiktā cena ir pieci lati par
apmēram 20 minūšu braucienu vienā maršrutā (turp un
atpakaļ), bet izcenojumi vēl var
mainīties.
Pat ja pret jaunumiem jelgavnieki un pilsētas viesi ir ieturēti,
kopējais tūristu skaits, salīdzi-

not ar pagājušā gada pirmo pusi,
ir audzis – 2013. gada 1. pusē
JRTC saņēmis 2310 informācijas pieprasījumus, kas ir par
1117 jeb 94 procentiem vairāk
nekā 2012. gada attiecīgajā
periodā. Visaktīvākie joprojām
ir Lietuvas, Krievijas un Vācijas tūristi, bet šogad Jelgavā
pabijuši arī tūristi no Taizemes
un Ķīnas.
«Mūs priecē arī fakts, ka
joprojām turpina augt Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa apmeklējums – jau drīzumā ceram
sagaidīt simttūkstošo apmeklētāju,» norāda JRTC vadītāja
Anda Iljina. Pēc sākotnējām
prognozēm, 100 000. apmeklētājs tornī tika gaidīts tikai vēlā
rudenī, bet pieaugošā tūristu
skaita tendence ļauj domāt, ka
tas notiks jau šonedēļ. «Līdz
16. jūlijam torni bija apmeklējuši 99 406 cilvēki – līdz 100 000
pietrūkst tikai 594 apmeklētāju,»
tā A.Iljina. Šogad kopējais torņa
apmeklētāju skaits, salīdzinot ar
iepriekšējo gadu, pieaudzis par
2669 un sasniedz 17 925.
JRTC uzsver, ka vēl vienu
pagrieziena punktu tūrisma
jomā dos Pasta salas rekonstrukcijas pabeigšana un Lielās
ielas atjaunošana – tas pavērs
jaunas iespējas nākamajā tūrisma sezonā.

Mācies un strādā
«Amo Plant»!
No 1.lpp.

Jāteic gan, ka mācīties gribētājiem, pirms viņi tiks uzņemti, uzņēmumā būs jākārto īpašs tests,
lai novērtētu zināšanu līmeni
un pārliecinātos, cik ļoti šī lieta
interesē. «Te gan jāpiebilst, ka
jauniešiem ar zemu vērtējumu
eksaktajās zinātnēs var klāties
grūti. Taču katru gadījumu
izvērtēsim individuāli,» piebilst
I.Graurs. Tests uzņēmumā «Amo
Plant» Aviācijas ielā 42 notiks
16. augustā pulksten 10.
Būtiski atzīmēt, ka labākie
audzēkņi, kuri uzrādīs teicamas
sekmes un apmeklējumu, var
saņemt arī ESF stipendiju līdz
pat 80 latiem mēnesī. Tāpat
arī uzņēmums «Amo Plant»
par kvalitatīvi izpildītu darbu
ir gatavs maksāt algu prakses
laikā. Tās apmērs būs atkarīgs
no katra izglītojamā ieguldījuma. Tāpat audzēkņi, kuri sevi
pierādīs vislabāk, saņems darba
piedāvājumu «Amo Plant», ja
vien jaunietim būs vēlme palikt
strādāt uzņēmumā.

Jāpiebilst, ka starp tehnikumu, uzņēmumu un audzēkņiem
tiks slēgts trīspusējs līgums. Mācībām var pieteikties Jelgavas
tehnikumā Pulkveža O.Kalpaka
ielā 37 no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 9 līdz 16,
piektdienās no pulksten 9 līdz
15. Līdzi jāņem pase, izglītības
dokumenti, veselības izziņa,
ka var apgūt šo profesiju un
strādāt, un četras fotogrāfijas.
Sīkāka informācija – pa tālruni
63025605 vai skolas mājas lapā
www.jelgavastehnikums.lv.
Jāpiebilst, ka pašlaik Jelgavas tehnikumā vairākās
specialitātēs vēl ir dažas brīvas
vietas. 9. klases absolventi var
apgūt mēbeļu galdnieka, apdares darbu tehniķa, klientu
apkalpošanas speciālista, inženiertīklu tehniķa un viesnīcu
servisa speciālista profesiju.
Uzņemšana sākusies izglītības
programmas «Restorāna pakalpojumi» kvalifikācijā «Bārmenis» (ar vidējo izglītību, mācību
ilgums – 1,5 gadi).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ziņas

Šoferi traucē
ceļu būvdarbus

Šonedēļ SEB bankas Jelgavas filiāles vadība nodota līdzšinējās Dobeles
filiāles vadītājas Vitas
Gauračas rokās – Aivars
Plisko, kurš bija Jelgavas filiāles un Zemgales
reģiona vadītājs kopš
2010. gada, apstiprināts
par bankas Rietumu
reģiona vadītāju.
No šīs nedēļas SEB bankas
Jelgavas filiāli vada Vita
Gaurača, kura iepriekš bija
bankas Dobeles filiāles
vadītāja.

«Ar 15. jūliju SEB bankā tiek
veikti uzlabojumi filiāļu pārvaldībā – no septiņiem reģioniem
tiek izveidoti trīs reģioni, un
turpmāk visas 43 filiāles tiek
Foto: no personīgā arhīva sadalītas trīs reģionos: Rietumu,

Īsi
 SIA «Jelgavas ūdens» informē,
ka no 22. līdz 26. jūlijam pilsētā
turpināsies ūdensvada tīklu profilaktiskā skalošana. Nākamnedēļ
tiks skaloti ūdensvada tīkli K.Barona
ielas, Jāņa Čakstes bulvāra, Raiņa,
Katoļu, Mātera ielas, Zemgales
prospekta un Palīdzības ielas rajonā,
kā arī Pārlielupē – Kronvalda bulvārī,
Strazdu un Olaines ielā. Skalošanas
laikā ūdensvada tīklā iespējama
ūdens saduļķošanās arī apkārtējās
ielās, taču tas nav kaitīgs cilvēku veselībai. «Jelgavas ūdens» atvainojas
par sagādātajām neērtībām.
 Latvijas Kaulu, locītavu un
saistaudu slimnieku biedrības Jelgavas nodaļa līdz 30. jūlijam aicina
savus biedrus un citus interesentus (ieteicams seniorus) pieteikties
ceļojumā pa Bavāriju, Austriju un
Šveici nelielā grupā. Nodaļas valdes
priekšsēdētājs Artūrs Apinis informē,
ka brauciens paredzēts no 1. līdz 10.
septembrim un no 15. līdz 25. septembrim. Papildu informācija – pa
tālruni 63024766 un 26754670.

Lai gan jau kādu laiku Lietuvas šosejā un Garozas ielā darbu dēļ ir noteikti braukšanas
aizliegumi, daudzi autovadītāji tos vai nu nav pamanījuši, vai ignorē, tādējādi
apgrūtinot strādnieku darbu. Piemēram, otrdien pusotras stundas laikā Garozas ielā
policija sastādīja septiņus administratīvā pārkāpuma protokolus par to, ka autovadītāji
neievēro zīmes un brauc remontdarbu zonā. 
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan Lietuvas šosejā
un Garozas ielā remontdarbu dēļ noteikti būtiski
satiksmes ierobežojumi,
ļaujot tur braukt tikai
šajā zonā dzīvojošajiem,
strādājošajiem, operatīvajam transportam
un autobusiem, daudzi
autovadītāji tos neievēro un tādējādi traucē
darbu veicējiem. Lai disciplinētu autovadītājus,
Valsts policija veic regulārus reidus. «Tam ir
arī preventīva loma – ja
vienreiz saņemts sods,
otrreiz vadītājs jau padomās, vai te braukt,»
uzsver jaunākais inspektors Juris Balodis.
Valsts policija no jūnija Garozas
ielā būvdarbu zonā sastādījusi 14
administratīvā pārkāpuma protokolus, bet Lietuvas šosejā – 15 protokolus. Saskaņā ar izvietotajām
ceļa zīmēm Garozas ielā braukt
aizliegts – sods par šo pārkāpumu
ir 20 lati –, bet Lietuvas šosejā izvietota ceļa zīme «Iebraukt aizliegts»
jeb tautā sauktais «ķieģelis», un
par šī aizlieguma neievērošanu var
uzlikt sodu 40 latus.

Šoferi visbiežāk atrunājas, ka
zīmes nav pamanījuši, ka steidzas un šis ir īsākais ceļš.
«Es braucu uz Lapu ielu un,
tā kā visa pilsēta ir pārrakta,
nezināju, kā vispār lai tur tiek.
Saprotu, ka ielas vajag remontēt, bet es vienkārši biju spiests
te braukt,» tā Garozas ielā
apturētais Dmitrijs, piebilstot,
ka šogad viņam vēl nav bijis neviens ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpums. Savukārt Pēteris
gribējis nokļūt būvmateriālu ražotnē un uzskata, ka ceļa zīmes
izvietotas nepareizi. «Es redzēju
zīmes. Domāju, ka galvenais
ir, lai autovadītāji netraucē
strādniekiem, tāpēc arī braucu
un skatījos, ka te vēl neviens
nestrādā un es nevienam netraucēju. Turklāt te ir veikals,
pie kura cilvēkiem jātiek,» tā
viņš, piebilstot, ka remontdarbu
zonās vajadzētu izvietot norādes
par to, kā piekļūt dažādiem
objektiem.
Jāuzsver, ka tā nav tikai ceļu
satiksmes noteikumu pārkāpšana – autovadītāji, kuri neievēro
norādījumus, būtiski apgrūtina
arī būvnieku darbu. «Gandrīz
visi, kas te brauc, nedrīkstētu to
darīt – viņi te ne dzīvo, ne strādā. Mēs laižam autobusus, un
jau tas mūs apgrūtina,» norāda

Garozas ielas objekta brigadieris
Arvīds Stefanovičs. Viņš stāsta,
ka vislielākā kustība te ir rīta
stundās līdz pulksten 9 un vakaros pēc pulksten 17. «Ceļš te
ir slēgts, braukt nedrīkst, bet
cilvēki zīmes neskatās. Taču
mums te ir lielā tehnika, kam
jau tā ir grūti izgrozīties pa
brīvo ceļa pusi, vēl jāskatās uz
mašīnām,» tā A.Stefanovičs.
Savukārt «A.C.B.» darbu vadītājs Lietuvas šosejā Igors Peks
norāda, ka nereti autovadītāji
pat draud izrēķināties ar strādniekiem, kuri atļāvušies aizrādīt, lai viņi nebrauc darbu zonā.
«Tāpat te bieži brauc smagās
mašīnas, bet pieļaujamā tonnāža ir 20 tonnas, jo te tiek būvētas
komunikācijas. Nereti arī mūsu
tehniskajam transportam nākas
gaidīt,» tā viņš. Pirmajās divās
nedēļas kopš aizliegumu noteikšanas nācies arī saukt policiju, jo
strādnieki nav varējuši tikt galā
ar lielo satiksmes plūsmu.
Jāatgādina, ka Garozas ielā
«Jelgavas ūdens» izbūvē kanalizāciju, savukārt Lietuvas šosejā
tiek gan rekonstruēta brauktuve
un izbūvēts paralēlais ceļš (darbus veic uzņēmums «A.C.B.»),
gan realizēts «Jelgavas ūdens»
ūdenssaimniecības attīstības
projekts.

SEB bankas Jelgavas filiālei jauna vadītāja
 Sintija Čepanone
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Austrumu un Rīgas reģionos,»
par izmaiņām filiāļu pārvaldībā
informē SEB bankas korporatīvās komunikācijas vadītāja
Agnese Strazda. Ņemot vērā
šīs izmaiņas, A.Plisko, kas līdz
šim vadīja SEB bankas Jelgavas
filiāli un Zemgales reģionu, kurā
ietilpa filiāles Jelgavā, Bauskā, Dobelē, Saldū, Tukumā un
Aizkrauklē, ir uzticēta vēl nozīmīgāka loma – viņš vadīs visu
Rietumu reģionu, kurā ietilpst
nu jau vienpadsmit filiāles.
Jāpiebilst, ka A.Plisko SEB
bankā ar nelieliem pārtraukumiem ir no 1999. gada, ieņemot
vadošus amatus klientu apkalpošanā. No 2010. gada 13.
septembra viņš bijis Jelgavas

filiāles un Zemgales reģiona
vadītājs.
A.Strazda skaidro, ka jaunais
reģionu sadalījums veidots ar
mērķi uzlabot iekšējo komunikāciju un informācijas plūsmu,
tādējādi stiprinot arī klientu apkalpošanu SEB bankā. «Visi trīs
reģionu vadītāji šobrīd vēl aktīvāk ir iesaistīti lēmumu pieņemšanā, tādējādi ikvienā aktivitāšu
plānošanā ienesot vēl lielāku
ieskatu no konkrētā reģiona
un tajā esošajiem klientiem,»
tā viņa, norādot, ka līdz ar to
Jelgavas filiāles vadība nodota
V.Gauračas, līdzšinējās Dobeles
filiāles vadītājas, rokās.
«Līdz šim esmu strādājusi
SEB bankas Bauskas un Dobe-

les filiālēs, tagad – Jelgavā, un
uzskatu, ka šādas pārmaiņas
neapšaubāmi paaugstina bankas konkurētspēju, jo savas
zināšanas un pieredzi varu likt
lietā arī citā filiālē. Bet personīgi
tas man ir jauns izaicinājums,
jo Jelgavas filiālē, salīdzinot ar
Dobeli, ir gan vairāk darbinieku, gan vairāk klientu. Paldies
bankas vadībai un Aivaram, ka
man uzticējās,» tā V.Gaurača.
Taujāta par paveicamo jaunajā
amatā, SEB bankas Jelgavas
filiāles vadītāja norāda, ka viens
no tuvākā laika mērķiem ir klātienē iepazīties ar filiāles lielākajiem klientiem. «Un, protams,
veiksmīgi īstenot eiro ieviešanas
projektu,» piebilst viņa.

 Šobrīd SIA «Jelgavas tipogrāfija» teritorijā notiek būvdarbi – tiek
celta jauna noliktava. Tā tiek veidota kā piebūve jau esošajam korpusam. «Pieaugot darbu apjomam
un līdz ar to arī papīra daudzumam,
kas iziet caur Jelgavas tipogrāfiju, jau
labu laiku aktuāls bija jautājums, kur
šīs daudzās paletes novietot, lai tās
netraucētu ikdienas darbam. Tie,
kas bijuši pie mums ciemos pēdējā
laikā, varēja novērot, ka paletes ar no
rūpnīcas atvestajām papīra loksnēm
ir visur, kur vien atrodama kaut cik
piemērota rūme. Nu koridori atkal
būs cilvēkiem, un cilvēki tajos varēs
brīvāk elpot, jo šobrīd top mūsu
jaunā papīra noliktava – piebūve pie
jau esošās,» informē uzņēmuma pārstāve Liene Pčolka. Jaunās noliktavas
spāru svētki jau nosvinēti. Vēl atlicis
uzlikt jumtu un nelieli iekšdarbi.
 Jelgavas slimnīcas Uzņemšanas
nodaļā ar lūgumu noņemt ērci vidēji dienā vēršas trīs četri pacienti.
Nodaļas vecākā māsa Māra Pudāne
norāda, ka pirmie ērces piesūkšanās
gadījumi Jelgavā fiksēti jau aprīļa
sākumā, taču situācija kopumā ir līdzīga iepriekšējiem gadiem. Jelgavā
šogad vēl nav ziņots par saslimšanu
ar ērču encefalītu, norāda Slimību
profilakses un kontroles centra pārstāve Elvīra Brūvere. Viņa skaidro,
ka Zemgales reģionā izplatītākās ir
tā sauktās suņu ērces, kuru aktīvā
sezona ir vasara/rudens, savukārt,
piemēram, Latgalē biežāk sastopamas tā sauktās taigas ērces, kuru
lielākā aktivitāte vērojama pavasara/vasaras sezonā. «Tādējādi ērču
problēma Zemgales reģionā varētu
aktualizēties vēlāk,» tā E.Brūvere,
gan atgādinot, ka tas nemazina
nepieciešamību veikt profilaktiskus
pasākumus, lai izvairītos no saslimšanas ar ērču encefalītu.

Ritma Gaidamoviča

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Aleksandras Naftales (dzimusi 1922.
gada 5. maijā, mirusi 2013. gada
18. 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 Aleksandras
Naftales īrētajā dzīvoklī atstātajiem
sadzīves priekšmetiem un mantām.
Ja minētajā termiņā Aleksandras
Naftales piederīgie nepieteiksies,
mantas tiks iznīcinātas.

Apsardzes kompānija SIA «SUV»
objektā Olainē aicina darbā
apsardzes darbiniekus ar derīgu
apsardzes sertifikātu, labām latviešu
valodas zināšanām un pieredzi
apsardzes jomā. Piedāvājam stabilu
atalgojumu, elastīgu darba grafiku.
Lai pieteiktos pārrunām, zvaniet darba
dienās no plkst.10 līdz 17
pa tālruni 27150693.
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saistošie noteikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 18. jūlijs

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 23. maija lēmumu Nr.5/6
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 23. MAIJA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-12

«PAR ATBALSTA PASĀKUMIEM VIDES PIELĀGOŠANAI PERSONAI,
KURA PĀRVIETOJAS RITEŅKRĒSLĀ»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu

I Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka atbalsta pasākumu kopumu
mājokļa iekšējās un ārējās vides pieejamības uzlabošanai personai, kura pārvietojas
riteņkrēslā.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. persona – persona ar kustību traucējumiem, kura, pārvietojoties mājokļa
iekšējā un ārējā vidē, izmanto tikai riteņkrēslu;
2.2. ģimenes locekļi – personas laulātais,
vecāki (aizbildņi), brāļi, māsas un bērni;
2.3. mājokļa pielāgošana – mājokļa rekonstrukcija vai renovācija un aprīkošana
ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, kā arī pandusa (uzbrauktuves)
ierīkošana;
2.4. mājokļa iekšējā vide – personas
īpašumā vai lietojumā esošās dzīvojamās
telpas;
2.5. mājokļa ārējā vide – personas īpašumā vai lietojumā esošās viendzīvokļa/
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās koplietošanas telpas un īpašumam piegulošā
teritorija;
2.6. panduss (uzbrauktuve) – braukšanai
riteņkrēslā piemērota stacionāra ceļa,
ietves vai grīdas slīpne divu dažādu līmeņu savienošanai. Panduss (uzbrauktuve)
tiek ierīkots viendzīvokļa/daudzdzīvokļu
dzīvojamajā mājā vai piegulošajā teritorijā
līdz kāpņu telpai;
2.7. pacēlājs – stacionāra, pārvietojama,
saliekama vai paceļama inženiertehniska
ierīce;
2.8. tehniskie palīglīdzekļi – aprīkojums
vai tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē funkcijas
pazeminājumu vai invaliditāti, un kas nav
iekļauti tehnisko palīglīdzekļu sarakstā
par valsts budžeta līdzekļiem, tajā skaitā
pacēlājs;
2.9. atbalsta pasākumi – pabalsts mājokļa
iekšējās vides pielāgošanai, pabalsts viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai,
pabalsts tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai
apkopei, tehniskā palīglīdzekļa nodošana
personas lietošanā, slēdzot patapinājuma līgumu, un pandusa (uzbrauktuves)
izbūvēšana daudzdzīvokļu dzīvojamajā
mājā.
3. Atbalsta pasākumus mājokļa iekšējās
un ārējās vides pielāgošanai nodrošina
personai:
3.1. ar I grupas invaliditāti;
3.2. līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, kurai ir noteiktas medicīniskās
indikācijas bērna invalīda kopšanas nepieciešamībai.
4. Tiesības uz atbalsta pasākumiem mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai
ir personai, kura savu pamata dzīvesvietu
uz pabalsta/atbalsta pieprasīšanas dienu
ir deklarējusi un dzīvo Jelgavas pilsētas
pašvaldības administratīvajā teritorijā ne
mazāk kā pēdējos 12 (divpadsmit) mēnešus, ja:
4.1. mājoklis ir personas vai tās ģimenes
locekļa īpašumā;
4.2. personai ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, kura termiņš nav īsāks par
10 (desmit) gadiem no pabalsta/atbalsta
pieprasīšanas dienas.
5. Atbalsta pasākumus nodrošina, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo
stāvokli.
6. Pabalstu un/vai atbalstu nodrošina
rindas kārtībā.

kartes (izziņa 027-u), kurā ir norādīta
informācija par personas funkcionālos
traucējumus izraisījušās pamatdiagnozes
un blakusdiagnozes kodu atbilstoši spēkā
esošajai Starptautiskās statisko slimību un
veselības problēmu klasifikācijai un par
personas pārvietošanos riteņkrēslā;
9.3. īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai īres līguma kopiju (uzrādot
oriģinālu);
9.4. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu (ja persona nav mājokļa īpašnieks).
10. Pēc noteikumu 9. punktā minēto
dokumentu saņemšanas JSLP 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā:
10.1. izvērtē personas atbilstību noteikumu 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām;
10.2. pieprasa JSLP ergoterapeitam sniegt
atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem;
10.3. pieprasa Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Būvvaldei (turpmāk
– Būvvalde) sniegt atzinumu par mājokļa
pielāgošanas iespējamību;
10.4. pēc noteikumu 10.2. un 10.3.
apakšpunktā minēto atzinumu saņemšanas novērtē personas individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa
iekšējās vides pielāgošanu un pieņem
attiecīgu lēmumu.
11. Par pieņemto lēmumu 3 (triju) darba
dienu laikā rakstiski paziņo personai.
12. Par pieņemto lēmumu, kas nosaka,
ka persona ir atzīta par tiesīgu saņemt pabalstu mājokļa iekšējas vides pielāgošanai,
3 (triju) darba dienu laikā rakstiski paziņo
Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Īpašumu konversijas pārvaldei (turpmāk
– ĪKP).
13. Ar lēmuma pieņemšanas dienu
personu reģistrē pabalsta saņemšanas
rindā.
14. Pēc noteikumu 12. punktā minētā
lēmuma saņemšanas ĪKP veic personas
mājokļa apsekošanu, tāmes izstrādāšanu
saskaņā ar ergoterapeita atzinumu, četrpusēja līguma slēgšanu par nepieciešamo
būvdarbu veikšanu starp JSLP, ĪKP, pakalpojuma sniedzēju un personu.
15. Pēc četrpusēja līguma noslēgšanas
JSLP 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem
lēmumu par noteikumu 7. punktā minētā
pabalsta piešķiršanu un 3 (triju) darba
dienu laikā paziņo personai par pieņemto
lēmumu.
16. Mājokļa iekšējās vides pielāgošanas
darbu pieņemšanā piedalās, kā arī pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta:
16.1. persona vai tās likumiskais pārstāvis;
16.2. pakalpojuma sniedzēja pārstāvis;
16.3. ĪKP pārstāvis;
16.4. Būvvaldes būvinspekcijas būvinspektors;
16.5. JSLP ergoterapeits.
17. ĪKP pēc mājokļa iekšējās vides pielāgošanas darbu pabeigšanas iesniedz JSLP
rēķinu par izpildītajiem darbiem un darbu
pieņemšanas – nodošanas aktu.
18. JSLP pēc noteikumu 17. punktā minēto dokumentu saņemšanas pārskaita
pabalstu pakalpojuma sniedzēja bankas
kontā.

kumu 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām;
22.2. pieprasa JSLP ergoterapeitam sniegt
atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem;
22.3. pieprasa Būvvaldei sniegt atzinumu
par mājokļa pielāgošanas iespējamību;
22.4. pēc noteikumu 22.2. un 22.3.
apakšpunktā minēto atzinumu saņemšanas novērtē personas individuālās
vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa ārējās vides pielāgošanu un pieņem
attiecīgu lēmumu.
23. Par pieņemto lēmumu 3 (triju) darba
dienu laikā rakstiski paziņo personai.
24. Par pieņemto lēmumu, kas nosaka,
ka persona ir atzīta par tiesīgu saņemt
pabalstu viendzīvokļa mājas ārējās vides
pielāgošanai, 3 (triju) darba dienu laikā
rakstiski paziņo ĪKP.
25. Ar lēmuma pieņemšanas dienu
personu reģistrē pabalsta saņemšanas
rindā.
26. Pēc noteikumu 24. punktā minētā
lēmuma saņemšanas ĪKP veic personas
viendzīvokļa mājas apsekošanu, izstrādā
tāmi saskaņā ar ergoterapeita atzinumu,
slēdz četrpusēju līgumu par nepieciešamo
būvdarbu veikšanu starp JSLP, ĪKP, pakalpojuma sniedzēju un personu.
27. Pēc četrpusēja līguma noslēgšanas
JSLP 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem
lēmumu par noteikumu 19. punktā minētā pabalsta piešķiršanu un 3 (triju) darba
dienu laikā paziņo personai par pieņemto
lēmumu.
28. Viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanas darbu pieņemšanā piedalās, kā
arī pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta noteikumu 16.1. – 16.5. apakšpunktā
minētās personas.
29. ĪKP pēc mājokļa pielāgošanas darbu
pabeigšanas iesniedz JSLP rēķinu par viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanas
izpildītajiem darbiem un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
30. JSLP pēc noteikumu 29. punktā minēto dokumentu saņemšanas pārskaita
pabalstu pakalpojuma sniedzēja bankas
kontā.
31. Panduss (uzbrauktuve) ar pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienu
pāriet personas īpašumā.

IV Pabalsts tehniskā palīglīdzekļa
tehniskajai apkopei

32. Pabalsta tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei apmērs ir līdz Ls 300 (trīs
simts latiem).
33. Pabalstu tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei piešķir vienu reizi gadā.
34. JSLP piešķir pabalstu tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei saskaņā ar
trīspusējo līgumu starp JSLP, personu un
pakalpojumu sniedzēju.
35. Lai saņemtu pabalstu tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai apkopei, persona vai
likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP:
35.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu tehniskā palīglīdzekļa tehniskajai
apkopei;
35.2. rēķinu par paveiktajiem darbiem;
35.3. paveikto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
36. Pēc noteikumu 35. punktā minēto
dokumentu saņemšanas JSLP 5 (piecu)
III Pabalsts viendzīvokļa mājas
darba dienu laikā pieņem lēmumu par
ārējās vides pielāgošanai
19. Pabalsta apmērs viendzīvokļa mājas pabalsta piešķiršanu tehniskā palīglīdzekārējās vides pielāgošanai – pandusa (uz- ļa tehniskajai apkopei un paziņo personai
brauktuves) izbūvei ir līdz Ls 3000 (trīs par pieņemto lēmumu.
37. JSLP pārskaita pabalstu tehniskā
II Pabalsts mājokļa iekšējās
tūkstošiem latu).
vides pielāgošanai
20. Pabalstu viendzīvokļa mājas ārējās palīglīdzekļa tehniskajai apkopei pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.
7. Pabalsta apmērs mājokļa iekšējās vides vides pielāgošanai piešķir vienu reizi.
pielāgošanai ir līdz Ls 2000 (diviem tūk- 21. Lai saņemtu pabalstu viendzīvokļa
stošiem latu).
mājas ārējās vides pielāgošanai, perso- V Atbalsts pacēlāja nodošanai
8. Pabalstu mājokļa iekšējās vides pielā- na vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz personas lietošanā
gošanai piešķir vienu reizi.
JSLP:
38. JSLP pacēlāju nodod personas lieto9. Lai saņemtu pabalstu mājokļa iekšējās 21.1. iesniegumu par pabalsta piešķir- šanā saskaņā ar patapinājuma līgumu, un
vides pielāgošanai, persona vai tās liku- šanu viendzīvokļa mājas ārējās vides šis atbalsts tiek piešķirts vienu reizi.
miskais pārstāvis iesniedz Jelgavas pilsētas pielāgošanai;
39. Lai saņemtu atbalstu pacēlāja nopašvaldības iestādē «Jelgavas sociālo lietu 21.2. noteikumu 9.2. – 9.4. apakšpunktā došanai personas lietošanā, persona vai
pārvalde» (turpmāk – JSLP):
minētos dokumentus.
likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP:
9.1. iesniegumu par pabalsta piešķiršanu 22. Pēc noteikumu 21. punktā minēto 39.1. iesniegumu par atbalsta piešķiršamājokļa iekšējās vides pielāgošanai;
dokumentu saņemšanas JSLP 15 (piec- nu;
9.2. ģimenes ārsta izrakstu no stacio- padsmit) darba dienu laikā:
39.2. noteikumu 9.2. – 9.4. apakšpunktā
nāra/ambulatorā pacienta medicīniskās 22.1. izvērtē personas atbilstību notei- minētos dokumentus;

dokumentu saņemšanas JSLP 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā:
47.1. izvērtē personas atbilstību noteikumu 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām;
47.2. pieprasa JSLP ergoterapeitam sniegt
atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem;
47.3. pieprasa Būvvaldei sniegt atzinumu
par mājokļa pielāgošanas iespējamību;
47.4. pēc noteikumu 47.2. un 47.3.
apakšpunktā minēto atzinumu saņemšanas novērtē personas individuālās
vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa ārējās vides pielāgošanu un pieņem
attiecīgu lēmumu.
48. Par pieņemto lēmumu 3 (triju) darba
dienu laikā rakstiski paziņo personai.
49. Par pieņemto lēmumu par personas
atbilstību saņemt atbalstu pandusa (uzbrauktuves) izbūvei 3 (triju) darba dienu
laikā rakstiski paziņo pārvaldniekam un
ĪKP.
50. Ar lēmuma pieņemšanas dienu
personu reģistrē atbalsta saņemšanas
rindā.
51. Pēc noteikumu 49. punktā lēmuma
saņemšanas ĪKP veic personas mājokļa
apsekošanu, izstrādā tāmi saskaņā ar
ergoterapeita atzinumu, organizē četrpusēja līguma slēgšanu par nepieciešamo
būvdarbu veikšanu.
52. Pēc četrpusēja līguma noslēgšanas
JSLP 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem
lēmumu par atbalsta piešķiršanu pandusa
(uzbrauktuves) izbūvei daudzdzīvokļu
dzīvojamajā mājā un 3 (triju) darba dienu
laikā paziņo personai par pieņemto lēmumu.
53. Mājokļa pielāgošanas darbu pieņemšanā piedalās un pieņemšanas – nodošanas aktu paraksta noteikumu 16.1.
– 16.5. apakšpunktā minētās personas
un pārvaldnieks.
54. Ar mājokļa pielāgošanas darbu
VI Atbalsts pandusa
pieņemšanas – nodošanas akta paraks(uzbrauktuves) izbūvei
daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā tīšanas dienu panduss (uzbrauktuve)
45. Atbalstu pandusa (uzbrauktuves) pāriet daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā īpašumā.
līdz Ls 3000 (trīs tūkstošiem latu) piešķir 55. ĪKP pēc pandusa (uzbrauktuves)
izbūves darbu pabeigšanas iesniedz JSLP
vienu reizi.
46. Lai saņemtu atbalstu pandusa (uz- rēķinu par izpildītajiem darbiem un darbu
brauktuves) izbūvei daudzdzīvokļu dzīvo- pieņemšanas – nodošanas aktu.
jamajā mājā, persona vai tās likumiskais 56. JSLP pēc noteikumu 55. punktā minēto dokumentu saņemšanas pārskaita
pārstāvis iesniedz JSLP:
46.1. iesniegumu par atbalsta piešķir- samaksu par izpildītajiem darbiem pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.
šanu;
46.2. noteikumos 9.2. – 9.4. apakšpunktā 57. Personai ir pienākums uzturēt un
lietot mājokļa pielāgojumu atbilstoši tā
minētos dokumentus;
46.3. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu funkcijām un ar pienācīgu rūpību.
par piekrišanu veikt pandusa (uzbrauktuVII Noslēguma jautājums
ves) izbūvi;
58. Noteikumi stājas spēkā ar 2013. gada
46.4. pārvaldnieka saskaņojumu.
47. Pēc noteikumu 46. punktā minēto 1. septembri.

39.3. dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu
par piekrišanu veikt mājokļa pielāgošanu
(ja persona dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā);
39.4. pārvaldnieka saskaņojumu (ja
persona dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā
mājā).
40. Pēc noteikumu 39. punktā minēto
dokumentu saņemšanas JSLP 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā:
40.1. izvērtē personas atbilstību noteikumu 3. un 4. punktā noteiktajām prasībām;
40.2. pieprasa JSLP ergoterapeitam sniegt
atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem;
40.3. pieprasa Būvvaldei sniegt atzinumu
par mājokļa pielāgošanas iespējamību;
40.4. pēc noteikumu 40.2. un 40.3.
apakšpunktā minēto atzinumu saņemšanas novērtē personas individuālās
vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa ārējās vides pielāgošanu un pieņem
attiecīgu lēmumu.
41. Par pieņemto lēmumu 3 (triju) darba
dienu laikā rakstiski paziņo personai.
42. Par pieņemto lēmumu par personas
atbilstību saņemt atbalstu pacēlāja nodošanai personas lietošanā 3 (triju) darba
dienu laikā rakstiski paziņo pārvaldniekam.
43. Ar lēmuma pieņemšanas dienu personu reģistrē atbalsta saņemšanas rindā.
44. Personas līdzdarbības pienākumi:
44.1. uzturēt un lietot pacēlāju atbilstoši
tā funkcijām un ar pienācīgu rūpību;
44.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
pacēlāja uzstādīšanas noslēgt trīspusēju
līgumu par pacēlāja tehnisko apkopi
starp JSLP, personu un pakalpojuma
sniedzēju;
44.3. vajadzībai izbeidzoties, nodot pacēlāju JSLP.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 25. aprīļa lēmumu Nr.4/2
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 25. APRĪĻA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-9

«GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2012. GADA 20. DECEMBRA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.12-30 «NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKĻA PIEMĒROŠANA JELGAVAS PILSĒTAS
ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2013. – 2014. GADĀ»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 14. panta trešo daļu,
likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. panta 1.4 daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.
gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr.12-30 «Nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā 2013. – 2014.
gadā» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas
domes 2012. gada 20. decembra lēmumu
Nr.17/4) šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 9. punktu
šādā redakcijā:
«9. Vidi degradējošām, sagruvušām vai
cilvēku drošību apdraudošām būvēm
piemērot nekustamā īpašuma nodokļa

likmi 3 procentu apmērā no lielākās kadastrālās vērtības:
9.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības;
9.2. būves kadastrālās vērtības.»
2. Papildināt saistošos noteikumus ar 9.¹
punktu šādā redakcijā:
«9.¹ Ja uz zemes vienības ir viena būve,
tad par būvei piekritīgo zemi tiek uzskatīta
zemes vienība, bet ja uz vienas zemes
vienības ir vairākas būves, tad katrai būvei
piekritīgo zemes vienības daļu aprēķina
proporcionāli katras būves platībai.»

Ceturtdiena, 2013. gada 18. jūlijs

Pietrūkst līdz titulam

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
pārstāve Zane
Tīrumniece startēja XII Latvijas
čempionātā peldēšanā atklātā
ūdenī, kas notika Liepājas pilsētas Tirdzniecības
kanālā. Zanei tikai mazliet pietrūka līdz čempiones titulam
3000 metru distancē – 2,5 sekundes. Viņa
distanci veica 46:39,5 minūtēs. Neskatoties
uz zaudējumu pašā finišā, Zane ir apmierināta, jo šādās sacensībās piedalījās pirmo
reizi. Čempionātā startēja 72 dalībnieki.

Akadēmiskā airēšana
nav populāra

Aizvadīts Jelgavas pilsētas čempionāts
akadēmiskajā airēšanā. BJSS tajā pārstāvēja
trīs laivas. Viesturs Izkalns un Ingus Āns
startēja ar vecākiem puišiem, jo savā vecuma grupā Latvijā ir vienīgie. Renāte Uzule
un Līga Lauma Pļavniece B grupā juniorēm
(1997. dz.g. un jaunākas) izcīnīja 2. vietu.
Roberts Korotkovs un Armands Celmiņš B
grupā junioriem izcīnīja 4. vietu piecu laivu
konkurencē.
Sacensībās
piedalījās arī
airētāji no
Daugavpils,
Murjāņu
sporta skolas
un Jūrmalas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Krīgers Eiropā – ceturtais

Pēc aizvadītiem 12
posmiem jelgavnieks Kristens Krīgers Eiropas čempionātā BMX kopvērtējumā ieņem
4. vietu. Pēdējie divi
posmi notika Beļģijā. 11. posmā Kristens tika līdz pusfinālam – iekļūt finālā
viņam liedza piedzīvotais kritiens. Arī
12. posmā viņš tika līdz pusfinālam. Šobrīd Kristens ar Latvijas izlasi trenera Ivo
Lakuča vadībā aizvada treniņnometni
ASV pie divkārtējā olimpiskā čempiona
Māra Štromberga – izlase gatavojas
pasaules čempionātam, kas notiks no
26. līdz 28. jūlijam Jaunzēlandē.

Gatavi spēlēt

«Aldara» Latvijas
basketbola līgas 1. divīzijas
2013./2014.
gada sezonas
čempionātam
pieteiktas 12
komandas: «VEF
Rīga», BK «Ventspils», BK «Valmiera»,
«Barons kvartāls», BK «Jēkabpils»,
Latvijas Universitāte, BK «Jelgava»,
«Jūrmala/Fēnikss», «Liepāja/Triobet»,
«BA Turība» un 2. divīzijas komandas
«Saldus» un BK «VEF/LSPA». Paredzams,
ka LBL 1. līgā turpinās spēlēt arī Latvijas
junioru izlase. Dalībnieku sastāvu un
čempionāta izspēles sistēmu plānots
apstiprināt 25. jūlijā.

«Jaunajiem pasaules
čempionātā vēl nav ko darīt»
 Ilze Knusle-Jankevica

Sporta pasākumi
 20. jūlijā pulksten 12 – Jelgavas
čempionāts burāšanā (Jahtkluba bāzē
Pils salā).
 21. jūlijā pulksten 17 – Latvijas kausa
1/8 fināls: FK «Jelgava» – Valmiera (ZOC).
 27. jūlijā pulksten 13 – Latvijas čempio
nāta ūdens motosportā posms (Lielupē).
 27. jūlijā pulksten 18 – futbols: FK
«Jelgava 2» – FB «Gulbene» (ZOC).
 29. jūlijā pulksten 19 – futbols: FK «Jelgava» – SK «Liepājas metalurgs» (ZOC).
 3. augustā pulksten 10 – Jelgavas čempionāta biljardā 8. kārta (6. vidusskolā).
 4. augustā pulksten 17 – futbols:
FK «Jelgava 2» – FK «Ventspils 2» (ZOC).
 6. – 8. augustā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts tenisā (ZOC).
 9. augustā pulksten 19 – futbols:
FK «Jelgava» – FK «Spartaks» (ZOC).
 11. augustā pulksten 18 – futbols:
FK «Jelgava 2» – FS «Metta 2» (ZOC).
 16. augustā pulksten 18 – Aleksandra
Balsa 90 gadu jubileja (Jelgavas Valsts ģimnāzijā). Pieteikties pa tālruni 63021845.

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

Meklē darbu

Šajās brīvdienās, no 19. līdz
21. jūlijam, Brocēnos notiks
Latvijas čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā pieaugušajiem, kas vienlaikus būs arī
atlase pasaules čempionātam.
No Jelgavas kvalificēties pasaules čempionātam mēģinās
seši sportisti. «Kandidāti jau
būs visi sportisti, kas piedalīsies Latvijas čempionātā, bet
jāskatās, kāds būs uzvarētāju
līmenis – piedalīties pasaules
čempionātā tikai braukšanas
pēc nav jēgas,» uzskata kluba
«KC» vadītāja Ilze Bome.
Jelgavu pārstāvēs ap 35 sportistu no
BJSS un klubiem «Barons» un «KC».
«Galvenie pretendenti dalībai pasaules
čempionātā mums ir Gatis Pranks, kurš
vispirms mēģinās kvalificēties kanoe vieniniekā gan 1000, gan 500 un 200 metros.
Gatis startē arī divniekos pārī ar Antonu
Knesi, bet vieninieks šoreiz ir prioritāte.
Marks Ozolinkevičs pretendēs 1000 metros smaiļotājiem vieniniekā, bet viņam
būs grūti sacensties ar pieaugušajiem.
Vēl Marks startēs divniekos 1000 metros
kopā ar Sergeju Nemņaševu no kluba
«KC» – tādā sastāvā viņi startēs Latvijas
čempionātā, un šis pāris izskatās visai
cerīgs,» stāsta BJSS un kluba «Barons»
trenere Lelde Laure. Vēl 200 metros
kanoe vieniniekā ceļazīmi uz pasaules
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čempionātu centīsies iegūt Elīna Ēdole.
«Elīna ir vienīgā, par kuru var teikt, ka
viņa ceļazīmi tikpat kā jau ieguvusi, jo
Latvijā viņai konkurences pagaidām nav,»
tā L.Laure. Vēl viens no pretendentiem uz
dalību pasaules čempionātā ir kluba «KC»
smaiļotājs Mārtiņš Upītis, kurš startēs
gan 200 metros vieniniekiem, gan divniekiem – pārī ar Kristu Straumi.
Tomēr treneres norāda: pat ja sportisti
kvalificēsies dalībai pasaules čempionātā,
tas vēl nenozīmē, ka viņi tajā piedalīsies.
«Gandrīz visi izdevumi, kas saistīti ar
dalību pasaules čempionātā, sportistam
jāsedz pašam. Federācija tikai nodrošinās

inventāra nogādi,» norāda L.Laure. Pasaules čempionāts notiks augusta beigās
Vācijas pilsētā Dinsburgā, un I.Bome
parēķinājusi, ka uzturēšanās vienam
cilvēkam tur dienā izmaksā ap 120 eiro,
bet čempionāts ilgst sešas dienas. Vēl
jāpierēķina ceļa izdevumi.
Tieši šī iemesla dēļ jaunie sportisti
šoreiz netiek uzskatīti par nopietniem
pretendentiem dalībai pasaules čempionātā. «Jāsaprot, ka jaunie, pat ja
labi nostartēs, uz pasaules čempionātu
nebrauks, jo pasaulē brīnumi nenotiek
un viņiem tur vienkārši nebūs ko darīt,»
uzsver L.Laure, norādot, ka katram jāiziet

Nedēļas nogalē Brocēnos notiks Latvijas
čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā, kurā sportisti
sacentīsies ne tikai
par valsts čempiona
titulu, bet arī par
ceļazīmi uz pasaules
čempionātu. Kluba
«KC» smaiļotājs Mārtiņš Upītis Cieceres
ezera ūdeņus iemēģināja jau pagājušajā
nedēļā un centīsies
iegūt «biļeti» uz pasaules čempionātu
divās distancēs.
Foto: no personīgā
arhīva
savs ceļš un jāsagaida savs laiks: jaunajiem
vispirms jāpierāda sevi jauniešu, junioru
līmenī un tikai tad var sākt sacensties ar
pieaugušajiem. «Pasaules līmeņa sportisti
ir profesionāli, bet mums neviens nav profesionālis – visi ir strādājoši cilvēki, kuri
ar sportu nodarbojas brīvajā laikā. Nereti
mēs uz ūdens ejam vēl astoņos vakarā, jo
sportisti vienkārši nevar atbraukt agrāk
no darba Rīgā,» tā kluba «KC» trenere,
piebilstot, ka profesionāļi mūsu sportisti
ir attieksmes ziņā, bet finansējuma ziņā
– tikai amatieri, tāpēc jau kvalificēšanās
Eiropas un pasaules mēroga sacensībām
ir ļoti liels sasniegums.

Notiks nakts turnīrs hokejā
 Ilze Knusle-Jankevica

kur aiziet. Piemēram, sporta pasākumi,
tikai tie parasti notiek nedēļas vidū
2. augustā Jelgavas ledus
kādā darbdienas vakarā vai brīvdiehallē notiks SIA «Betcon Latnās, bet piektdienas vakaros nekas
via» nakts turnīrs hokejā
nenotiek,» ideju pamato turnīra oramatieriem. Pieteikšanās jau
ganizatori Einārs Trankalis un Raivis
sākusies, bet dalībnieku skaits
Rakickis.
ir ierobežots – maksimālais
Nakts turnīrs būs zibensturnīrs
komandu skaits ir desmit.
amatieriem ar četrām garantētajām
spēlēm komandai. Laukumā izies trīs
«Ar šo turnīru gribam atgādināt, ka spēlētāji plus vārtsargs, bet maksimāJelgavā bez bāriem ir arī citas vietas, lais komandas dalībnieku skaits ir sep-

tiņi spēlētāji un vārtsargi. Saskaņā ar
nolikumu turnīrā nevarēs piedalīties
hokejisti, kuri spēlē Latvijas virslīgā,
Latvijas izlasē, ārzemēs. Arī Jelgavas
BJSS audzēkņiem ir ierobežojumi
– turnīrā var piedalīties sportisti,
kas dzimuši 1996. gadā un vecāki un
aizvadītajā sezonā nespēlēja Latvijas
jaunatnes čempionātā. «Spēles laiks
būs 2 x 6 minūtes, kas tiks aizvadītas saskaņā ar IIHF noteikumiem,
izslēdzot spēka paņēmienus,» stāsta
E.Trankalis.
Organizatori norāda, ka pirmo
trīs vietu ieguvēji saņems naudas
balvas, kausus un citas balvas: 1. vie-

Piedāvā darbu
I.Dabiņa-Bicka meklē auklīti ar nenormētu
darba laiku 6 gadus un 4 mēnešus jaunām
meitenēm. E-pasts: ilona.dabina@inbox.lv,
tālrunis 29178456.
A.Svare piedāvā darbu aprūpētājai(-am).
Tālrunis 26958289.
R.Kleins piedāvā darbu strādniekam(-cei)
lauku sētā. Tālrunis 28864542.

Pārdod
Dārzu Ozolniekos, Aizupēs, ir mājiņa, aka,
elektrība. T.28298875
Dzīvokli skaistā vietā Valgundē, tuvu Jelgavai, Lielupe 1 km. T.27816868
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Skaldītu malku – alksni, bērzu, osi, ozolu.
Cenas sākot no 16 Ls/berkubā. Kvalitāte
garantēta. Tel.29800103.

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906.

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

Dažādi
Restorāns «Madara» Lielajā ielā 22 klāj
dažādus banekta galdus pēc jūsu gaumes.
Tālr.27076707 vai 63027012.
Sadzīves tehnikas remonts mājās.
T.29587816

ta – 50 latus, 2. vieta – 30 latus, 3.
vieta – 20 latus. Vēl tiks noskaidrots
rezultatīvākais spēlētājs, kurš saņems
īpašo balvu.
Pieteikties turnīram var, rakstot
e‑pastu: info@skzemgale.lv vai zvanot
pa tālruni 25662717. Dalības maksa
no komandas – 50 lati. «Aicinām
visus pavadīt piektdienas, 2. augusta, vakaru ārpus mājas sportiskā
gaisotnē un atbalstīt savus radus,
draugus, paziņas hokeja laukumā,» tā
R.Rakickis, piebilstot, ka skatītājiem
ieeja būs bez maksas. Turnīrs sāksies
pulksten 19.30, plānots, ka tas ilgs līdz
pusnaktij.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola (līdz 01.08.2013. – Jelgavas 1. ģimnāzija)
turpina skolēnu uzņemšanu 5., 6. un 7. klasē, kā arī brīvajās vietās vidusskolas posmā.

Einārs Trankalis un Raivis Rakickis nolēmuši mainīt jelgavnieku ieradumu
piektdienas vakarus pavadīt bāros un klubos, tāpēc 2. augustā rīkos amaFoto: Ivars Veiliņš
tieru hokeja nakts zibensturnīru.

Mūrnieks, elektriķis. Mūrēju krāsnis, plītis,
skursteņus. Tālrunis 25972357.

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

Konsultācijas par privātpersonas maksātnespēju. T.27805582
Zīlniece. T.29742875, 26180906.
Pļauju zāli. T.26395804.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
ANTONAS OĻELŅIKS (dz. 1934. g.)
AIGARS RINKULIS (dz. 1970. g.)
AINARS TANCIS (dz. 1974. g.)
RAIMONDS LĪDUMS (dz. 1972. g.)
MĀRIS MATULĒNS (dz. 1938. g.)
SVETLANA STŪRE (dz. 1941. g.)
IVANS KOSINSKIS (dz. 1948. g.)
RASMA ELIZABETE REIMANE (1931. g.)
PĒTERIS VĒRZA (dz. 1940. g.).
Izvadīšana 18.07. plkst.13 no Zanderu
kapu kapličas uz Jaunciema kapsētu.
JURIJS SUŠKOVS (dz. 1966. g.).
Izvadīšana 18.07. plkst.12 Meža kapsētā.
ANITA KAŅEPONE (dz. 1936. g.).
Izvadīšana 19.07. plkst.15 no Zanderu
kapu kapličas uz Norauku kapsētu.
FANIJA PRIEDE (1962. g.).
Izvadīšana 19.07. plkst.14 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

22. jūlijs, pirmdiena
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1652.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». 10.sērija.
9.55  «Liesmojošās sirdis» (ar subt.). Romant. kom..
11.30 «Mana virtuālā sirds». Dok. f.
11.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.55 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 17.sērija.
12.55 «Ielas garumā».*
13.25 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Meitene ar pērļu auskaru». ASV biogr. drāma. 2003.g.
15.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Dabas grāmata».*
16.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 37. un 38.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1652.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulk.).
18.30  «Smalkais stils». Situāciju komēdija. 43.sērija.
19.30  «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 1.sērija.
20.25 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
20.30 «Panorāma».
21.15  «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 3.sērija.
22.10 «Viss notiek!»
22.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
23.10 Nakts ziņas.
23.24 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.25 «Impresionisti». Lielbritānijas biogr. f. 2006.g. 3.sēr.
0.30  «Smalkais stils». Situāciju komēdija. 43.sērija.
1.25 «Tu neesi viena». Seriāls. 11.sērija.
1.55 «Liepājas dzintars 2006». 1.daļa.*
4.00 «Viņa augstība komponists Jānis Lūsēns III».*
4.55 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
5.05  «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 1.sērija.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 10.sērija.*
6.35 «Avārijas brigāde. Mazulis». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 36.sērija (vai 6.45 Reģionālās TV).
7.35 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). 6.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 24.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 16.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.*
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 25.sērija.
16.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 17.sērija.
17.35  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 11.sērija.
18.05 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.20 Tiešraide! Eiropas meistarsac. basketbolā U-18.
20.30 «Ghetto Games 2013».
20.50  «Mamutu mednieki». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
23.50  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 11.sērija.
0.20 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok. f. 7.(nosl.) s.*
0.50  «Izmeklētāja Kinga». Det. ser. 8.(nosl.) sērija.
1.35 «Baiļu ēnā». ASV trilleris. 2004.g.
3.00 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2013. 2.pusfināls.*
5.05 «Avārijas brigāde. Rietumu ekspresis». Anim. f.
5.10 «Munks un Lemijs. Aste». Anim. f.
5.15 «Lietainā diena». Anim. f.
5.30 Makšķerē kopā ar Olti!»*

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 12». Itālijas seriāls. 7.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Bernards». Animācijas filma.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Mana vīra kāzas». Austrijas rom. kom. 2006.g.
11.55 «Precamies!?!»
12.55 «Ģimenes ligzda».*
13.25 «No 57.paralēles».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Dežūreņģelis». Krievijas seriāls. 11. sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 93. un 94.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 55. un 56.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Galileo 2».
1.10 «Šīs bīstamās balkona durvis». Rīgas kinost.drāma.
23.00 «Labie puiši». ASV seriāls. 4. sērija.
24.00 «Galileo».
1.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 55. un 56.sērija.
2.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 93. un 94.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 54.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 4». 55.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 9.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 23.sērija.
7.50 «Simpsoni 2». Anim. ser. 25. un 26.sērija.
8.50 «Debesu akmens: neparastas draudzības stāsts».
Piedzīv. f. ģimenei.
11.10 «Māmiņu klubs».*
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 4». ASV seriāls. 78. un 79.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.35 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas ser. 504. un 505.sērija.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 13.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas ser. 16.sērija.
16.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 41.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 13.sērija.

21.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 11.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 263.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 3». ASV seriāls. 15. un 16.sēr.
1.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 16.sērija.
2.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 54.sērija.
2.50 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 55.sērija.
3.30 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 78. un 79.sērija.
4.20 «Bez tabu».

23. jūlijs, otrdiena
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1653.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». 11.sērija.
10.00  «Skārleta» (ar subt.). 2.sērija.
11.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.55  «Gēte!» Biogr. filma. 2010.g.
13.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.05 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dok. f.
14.20 «Viss notiek!»*
14.50 «Province» (ar subt.).*
15.20 «Ielas garumā». Alūksne. Liepāja. Peldu iela.*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 22.sērija.
16.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 39. un 40.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1653.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Smalkais stils». Situāciju komēdija. 44.sērija.
19.00 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.*
19.30  «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 2.sērija.
20.25 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Zemes pīlāri». Episks trilleris. 2010.g. 2.sērija.
23.05 Nakts ziņas.
23.24 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.25 «Āksts un traģiķis Edgars Liepiņš». LTV videofilma.*
0.30  «Smalkais stils». Situāciju komēdija. 44.sērija.
1.00 «Tu neesi viena». Seriāls. 12.sērija.
1.35 «Liepājas dzintars 2006». 2.daļa.*
3.40 «Komponistam nozagtais laiks. Zigmars Liepiņš».
LTV dokumentāla videofilma.*
4.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)» (ar subt.).*
5.05  «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dokumentāla
daudzsēriju filma. 2.sērija.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā». 1.sērija.*
6.35 «Avārijas brigāde. Parlaments». Anim. f.
6.45 «Sveika, Robij!» 37.sērija (vai 6.45 Reģionālās TV).
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). 7.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 25.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 17.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.*
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
13.45 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 26.sērija.
16.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 18.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.20 Tiešraide! Eiropas meistarsac. basketbolā U-18.
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00  «Izdzīvot sausumu». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.
22.55 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
23.50  «Specvienība». Detektīvseriāls. 5.sērija.
0.35  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 12.sērija.
1.05 «Saules garša». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
1.35 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2013. Fināls.*
5.00  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 12.sērija.
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas ser. 11.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī». ASV seriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas ser. 6. un 7.sēr.
12.25 «Galileo».
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 104.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas ser. 12.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 95. un 96.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 57. un 58.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.10 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). Dienasgrāmata.
21.25 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). 1.diena.
0.55 «Labie puiši». ASV seriāls. 5.sērija.
1.45 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 57. un 58.sērija.
3.15 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 95. un 96.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 55.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 4». 56.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 10.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 24.sērija.
7.50 «Simpsoni 2». Anim. ser. 27. un 28.sērija.
8.50 «Anguss, stringi un ciešais skūpsts». Komēdija.
10.45 «Kobra 17». Anim. ser. 11.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 4». ASV seriāls. 80. un 81.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.35 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 506. un 507.sēr.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 14.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 17.sēr.
16.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 42.sērija.

tv programma
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 14.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». ASV seriāls. 3.sērija.
22.00 «Paralēlās dzīves». ASV seriāls. 8.sērija.
23.10 «Sazvērestība». ASV seriāls. 12.sērija.
0.10 «Čikāgas kodekss». ASV seriāls. 11.sērija.
1.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 17.sērija.
2.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 55.sērija.
2.55 «Visu uzvarai 4». ASV seriāls. 56.sērija.
3.35 «Ņujorkas karalis 4». ASV seriāls. 80.sērija.
4.00 «Bez tabu».
4.35 «Nakts joki».

24. jūlijs, trešdiena
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1654.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». 12.sērija.
10.00  «Izsauciet vecmāti! 2». 3.sērija.
10.55 «Impresionisti». Biogr. filma. 3.sērija.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20  «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules»
(ar subtitriem). Dok. filma. 4.sērija.
13.20 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok. filma.
13.50 «Manas zaļās mājas». Dok. filma.
14.05 «Vertikāle».*
14.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Province» (ar subt.).*
15.20 «Ielas garumā». Liepāja. Rožu laukums un Kuršu iela.*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Kas te? Es te!»*
16.35 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 19.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1654.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Māja Ītonpleisā». BBC seriāls. 1.sērija.
19.30  «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 3.sērija.
20.25 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Nakts bez putniem». Rīgas kinost. drāma. 1979.g.
22.55 «Nākotnes parks».
23.10 «Zebra».
23.25 Nakts ziņas.
23.39 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.40 «Bīstamā robeža 2». Spraiga sižeta seriāls. 8.sērija.
0.25 «Tu neesi viena». Seriāls. 13.sērija.
0.55 «Zemes pīlāri». Episks trilleris. 2010.g. 2.sērija.
2.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
3.40 «Liepājas dzintars ‘93».*
5.05  «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 3.sērija.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā». 2.sērija.*
6.35 «Munks un lemijs. Fotogrāfs». Anim. f.
6.45 «Pienene» (vai 6.45 Reģionālās TV).
7.15 «Zelta sietiņš». Anim. f. (vai 7.15 Reģionālās TV).
7.25 «Munks un lemijs. Ala». Anim. f. (vai 7.25 Reģionālās TV).
7.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). 8.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 26.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 18.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
13.45 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 27.sērija.
16.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 19.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.20 Tiešraide! Eiropas meistarsac. basketbolā U-18.
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēriju filma. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Noķert kadrā». Dok. f. 7.sērija (vai 22.10 Reģionālās TV).
22.40 «Robotāda». Dok. f. (vai 22.40 Reģionālās TV).
22.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.25 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
0.15 «Spots».*
0.45 «SOKO Vismāra». Seriāls. 89.sērija.
1.30  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 13.sērija.
2.00  «Izdzīvot sausumu». Dokumentāla filma.
2.55 Dziesmu svētki Rīgai – 800. Deju lieluzvedums
Viena saule, viena zeme.*
5.00  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 13.sērija.
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī». ASV seriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). 1.diena.*
13.25 «Galileo».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas ser. 13.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 97. un 98.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 59. un 60.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.10 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). Dienasgrāmata.
21.25 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). 2.diena.
0.55 «Labie puiši». ASV seriāls. 6.sērija.
1.45 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 59. un 60.sērija.
3.15 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 97. un 98.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 56.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 4». 57.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 11.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 25.sērija.
7.50 «Simpsoni 2». Anim. ser. 29. un 30.sērija.
8.50 «Es lejupielādēju spoku». Ģim. komēdija.
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10.40 «Skaistule un briesmonis». 3.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 4». ASV seriāls. 82. un 83.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.35 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas ser. 508. un 509.sērija.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 15.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas ser. 18.sērija.
16.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 43.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 15.sērija.
21.00 «Radu būšana 6» (ar subt.). Ukrainas ser. 12.sērija.
22.10 «Reiz sensenos laikos». ASV seriāls. 10.sērija.
23.15 «Terra Nova». ASV seriāls. 8.sērija.
0.10 «Čikāgas kodekss». ASV seriāls. 12.sērija.
1.10 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 18.sērija.
2.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 56.sērija.
2.55 «Visu uzvarai 4». ASV seriāls. 57.sērija.
3.45 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 82.sērija.
4.05 «Bez tabu».
4.40 «Nakts joki».

25. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1655.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». Seriāls. 13.sērija.
10.00 «Savējie». 8. un 9.sērija.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15  «Strīpainis». Ģim. komēdija.
14.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.20 «Laiks vīriem?»*
14.55 «Zebra».*
15.10 «Ielas garumā». Liepāja. Republikas un Elkoņu iela.*
15.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25  «Luijs». Anim. ser. 88.sērija.
16.32  «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 15.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1655.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Māja Ītonpleisā». BBC seriāls. 2.sērija.
19.30  «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 4.sērija.
20.25 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Agata Kristi. Mazie noziegumi». «Paisums un bēgums».
23.00 Nakts ziņas.
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 23.sērija.
24.00  «Māja Ītonpleisā». BBC seriāls. 1.sērija.
1.00 «Tu neesi viena». Seriāls. 14.sērija.
1.30 «Kad vēji dzied burās. Koncerts Kuldīgā 2010».*
3.40 «Absolūtā redze. Vilhelms Purvītis». LTV dok.videof.*
4.35 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.*
5.05  «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 4.sērija.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā». 3.sērija.*
6.35 «Munks un Lemijs. Grauzējs». Anim. f.
6.45 «Pienene» (vai 6.45 Reģionālās TV).
7.15 «Zaļā pasaka». Anim. f. (vai 7.15 Reģionālās TV).
7.35 «Ražots Eiropā». «Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.45 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). 9.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 27.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 19.sērija.
12.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla filma 7.sērija (vai
12.30 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.00 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma (vai
13.00 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
13.45 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 28.sērija.
16.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 20.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 14.sērija.
20.00 «Uz meža takas».*
20.30 «Lidojuma plāns».
21.00 «Positivus 2013».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV: «Cilvēki,
darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Motociklisti».*
23.35 «Ghetto games 2013».*
23.50 «Izdzīvotāji 4». Dok. f. 3.sērija.
0.45  «Zaļā paradīze». Dok. f. 14.sērija.
1.15 «Vispārējo latviešu Dziesmu svētku un Deju svētku
retrospekcija».*
3.20 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
5.15 «Olimpieša portrets».*
5.30 «Lidojuma plāns».*

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 57.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 4». 58.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 12.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 26.sērija.
7.50 «Simpsoni 2». Anim. ser. 31. un 32.sērija.
8.50 «Komandas gars». Traģikomēdija.
10.40 «Radu būšana 6» (ar subt.). 12.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 4». ASV seriāls. 84. un 85.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.35 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas ser. 510. un 511.sērija.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 16.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas ser. 19.sērija.
16.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 44.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 16.sērija.
21.00 «Galvenais aizdomās turamais». ASV ser. 5.sērija.
22.00 «Cietais rieksts 4». Spraiga sižeta filma. 2007.g.
0.40 «Pārkāpt robežu 4». ASV seriāls. 5.sērija.
1.40 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 19.sērija.
2.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 57.sērija.
3.20 «Visu uzvarai 4». ASV seriāls. 58.sērija.
4.00 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 84.sērija.
4.20 «Bez tabu».

26. jūlijs, piektdiena
LTV1
6.05 «Province» (ar subt.).*
6.35 «Ielas garumā».*
7.10 «Tillija un draugi». Anim. f.
7.25  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser.
7.52 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser.
8.15 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Gaišā piemiņā». 15. un 16.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». 14.sērija.
10.00 «Savējie». Seriāls. 10. un 11.sērija.
11.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.20  «Zobenu karaliene». 1. un 2.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.15 «Agata Kristi. Mazie noziegumi». «Paisums un bēgums».
15.00 «Mans zaļais dārzs».*
15.30 «Ielas garumā». Ventspils. 1.daļa.*
16.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Anim. seriāls. 89.sērija.
16.27  «Dinozauru vilciens». Anim. seriāls. 16.sērija.
17.00  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 15. un 16.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
19.35 «60.gadu leģendārās pludmales». Dok. f. 4.sērija.
20.25 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
20.30 «Panorāma».
21.15  «Midsomeras slepkavības 13» (ar subt.). Det.ser. 3.s.
23.00 Nakts ziņas.
23.14 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
23.15 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 24.(nosl.) sērija.
24.00  «Māja Ītonpleisā». BBC seriāls. 2.sērija.
1.00 «Tu neesi viena». Seriāls. 15.sērija.
1.30 «Labākās latviešu mūzikas izlase». «Mikrofona dziesmas».*
3.00  «Zobenu karaliene». 1. un 2.sērija.
4.30 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok. filma.
4.56 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
5.05 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā». 4.sērija.*
6.35 «Avārijas brigāde. Torte».
6.45 «Pienene» (vai 6.45 Reģionālās TV).
7.15 «Man, vienai māsiņai». Anim. f. (vai 7.15 Reģionālās TV).
7.35 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). 10.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 28.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 20.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
13.50 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes basketbolā
U-18 vecuma grupā. ¼ fināls.
16.05 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes basketbolā
U-18. ¼ fināls.
18.10 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.20 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes basketbolā
U-18. ¼ fināls.
20.35 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes basketbolā
U-18. ¼ fināls.
22.40 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.50 «Lielais cirks 11». 5.daļa.
23.50 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
0.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 29.sērija.
1.30  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 21.sērija.
2.20 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 50.sērija.
3.05 «Šērvudas Robins». Seriāls. 4.sērija.
4.00  «Zaļā paradīze». Dok. f. 15.sērija.
4.30 The Verve koncerts.
5.00 «Uz meža takas».*
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT

LNT

5.00 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 13.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī». ASV seriāls. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). 2.diena.*
13.25 «Galileo».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas ser. 14.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 99. un 100.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 61. un 62.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Galileo 2».
21.15 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). Dienasgrāmata.
21.30 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). 3.diena.
1.00 «Labie puiši». ASV seriāls. 7.sērija.
1.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 61. un 62.sērija.
3.20 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 99. un 100.sērija.

5.00 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 14.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī». ASV seriāls. 13.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). 3.diena.*
13.20 «Galileo».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Bernards». Animācijas filma.
14.55 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas ser. 15.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 101. un 102.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 63. un 64.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.05 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). Dienasgrāmata.
21.20 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). 4.diena.
0.50 «Labie puiši». ASV seriāls. 8.sērija.
1.40 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 63. un 64.sērija.
3.20 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 101. un 102.sērija.
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TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 58.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 4». 59.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Anim. ser. 23. un 24.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 13.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 27.sērija.
7.50 «Simpsoni 2». Anim. ser. 33. un 34.sērija.
8.50 «Bēdz no bumbas: Patiess bēdubrāļu stāsts». Kom.
10.40 «Galvenais aizdomās turamais». 5.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 4». ASV seriāls. 86. un 87.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 14.sērija.
13.35 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 512. – 514.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas ser. 20.sērija.
16.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 45.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Norbits». ASV komēdija. 2007.g.
22.30 «Amerikāņu pīrāgs 5: Kailā jūdze». Kom. 2006.g.
0.35 «Bēdz no bumbas: Patiess bēdubrāļu stāsts». ASV
komēdija. 2003.g.
2.20 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 20.sērija.
3.10 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 58.sērija.
3.55 «Visu uzvarai 4». ASV seriāls. 59.sērija.
4.35 «Bez tabu».

27. jūlijs, sestdiena
LTV1
6.05 «Ielas garumā».*
6.35 «Avārijas brigāde. Rietumu ekspresis». Anim. f.
6.40 «Lemuru iela». Dok. ser. 19.sērija.
7.05 «Sveika, Robij!» 15.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». 15.sērija.
8.25  «Luijs». 94.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». 37.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs». 41. un 42.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.00  «Strīpainis». Ģimenes komēdija.
12.50 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».*
15.40 Dzied Inga un Normunds.*
16.10 «Nākotnes parks» (ar subtitriem).*
16.25 «Laiks vīriem?»
16.55 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dok. filma.
17.10 «60.gadu leģendārās pludmales» (ar subt.). Dok. f. 4.s.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Tautas sadziedāšanās.*
23.35 Nakts ziņas.
23.45 XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Tautas sadziedāšanās.*
0.45 «Grejas anatomija 6». Ser. 23. un 24.(nosl.) sērija.
2.15 «Latviešu teātra zelta dziesmas».*
3.55 «Labākās latviešu mūzikas izlase». «Mikrofona dziesmas».*
5.25 «LTV portreu izlase». Mūziķis Intars Busulis.*

LTV7
6.05 Mikrofona dziesmas.*
7.35 «Jāņtārpiņš». Anim. f.
7.50 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Eirotaksometrs». «Eiro ieviešana Igaunijā». Dok. f.
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Eirotaksometrs». «Eiro ieviešana Polijā». Dok. f.
13.00 «Mīlestība pie Gardas ezera». Ser. 15. un 16.sērija.
14.35 «Lielais cirks 11». 5.daļa.
15.35 «Imanta – Babīte».*
16.15  «Kruīzs». Francijas komēdija. 2011.g.
18.05 «Ghetto games 2013».*
18.20 Tiešraide! Eiropas meistarsac. basketbolā U-18. Pusfināls.
20.35 Tiešraide! Eiropas meistarsac. basketbolā U-18. Pusfināls.
22.40 «Rifu dakteri». Daudzsēr. f. 2.sērija.
23.30 «Sapņu māja». ASV trilleris. 2011.g.
1.10 «Šērvudas Robins». Seriāls. 4.sērija.
2.05 «Krasta apsardze». Seriāls. 25. un 26.sērija.
3.40 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
3.50 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
4.00 «Lidojuma plāns».*
4.30 «Ātruma cilts».*
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Uz meža takas».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 15.sērija.
5.50 «Noderīgie draugi». ASV seriāls. 8.sērija.
6.20 «Viņpus 2». ASV un Kanādas seriāls. 36.sērija.
7.10 «Galileo».
7.40 «Betmens 2»; «Toma un Džerija piedzīvojumi».
8.55 «Galileo 2».
9.30 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). 4.diena.*
13.10 «Trakie Ginesa rekordi». Lielbritānijas izkl. šovs. 4.s.
13.45 «Mīlestība un baloži» (ar subt.). Krievijas kom. 1984.g.
15.55 «Adeles neparastie piedzīvojumi». Piedz. filma. 2010.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Brauciens uz Rimini». Vācijas rom. kom. 2007.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.05 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). Dienasgrāmata.
21.20 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). 5.diena.
0.50 «Labie puiši». ASV seriāls. 9.sērija.
1.40 «Bruņotas un bīstamas». ASV spraiga siž. f. 1996.g.
3.50 «Noderīgie draugi». ASV seriāls. 8.sērija.
4.15 «Viņpus 2». ASV un Kanādas seriāls. 36.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 59.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 4». 60.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». 25. un 26.sērija.
6.55 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 47.sērija.
7.10 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 39. – 41.s.
7.45 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 32.sērija.
8.15 «Bakugani». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
9.05 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 9.sērija.
9.20 «Misters Bīns». 9.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».

10.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.40 «Televeikala skatlogs».
13.55 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.25 «Simpsoni 2». Animācijas seriāls. 33. un 34.sērija.
15.20 «Norbits». ASV komēdija. 2007.g.
17.30 «Kailais ierocis 33 1/3». ASV komēdija. 1994.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Ideāls vīrietis». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
21.45 «Šis un tas par Mēriju». ASV rom. komēdija. 1998.g.
0.05 «Atmaksa». ASV fantastikas trilleris. 2003.g.
2.20 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
2.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 59.sērija.
3.30 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 60.sērija.
4.15 «Nakts joki».

28. jūlijs, svētdiena
LTV1
6.05 «Vides fakti».*
6.35 «Ringlas ceļojums». Anim. f.
6.45 «Brīnumputns». Anim. f.
6.55 «Zaķīšu pirtiņa». Anim. f.
7.05 «Sveika, Robij!» 16.sērija.
7.55  «Dinozauru vilciens». 16.sērija.
8.25  «Luijs». 95.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». 38.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs». 43. un 44.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule» (ar subt.).
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00  «Starp debesīm un zemi… Aizmirstās pasaules 2»
(ar subt.). Dok. f. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Imantdienas 2013».*
15.45 «Aculiecinieks».*
16.05 «Ķepa uz sirds».*
16.35 «Kas var būt labāks par šo?»*
17.05 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 20.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».
18.50  «Atmiņu ēnas» (ar subt.). Vācijas drāma. 2010,g.
20.30 «Panorāma».
21.15  «Skārleta» (ar subt.). Vēst. melodrāma. 3.sērija.
22.55 Nakts ziņas.
23.03 Laika ziņas.
23.05 «Čaplins». Biogrāfiska drāma. 1992.g.
1.40  «Midsomeras slepkavības 13» (ar subt.). Det. 3.sēr.
3.15 «Bīstamā robeža 2». Seriāls. 8.sērija.
4.00 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
4.10 «Labākās latviešu mūzikas izlase». «Mikrofona dziesmas».*
5.40 «Lai ūdensrozes zied». Telefilmas Rīga dok. filma.*

LTV7
6.05 «Radošā darbnīca Stremsē». 4.sērija.
6.50 «Astro’n’out koncerts».*
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013». «Televeikala skatlogs».*
8.50 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30  «Zaļā paradīze». 15.sērija.
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15  «Kruīzs». Francijas komēdija. 2011.g.
14.10 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 15. un 16.sēr.
15.50 «Rifu dakteri». Daudzsēr. f. 2.sērija.
16.45 Dānijas Grand Prix sacensības spīdvejā.
17.50 «Motociklisti».
18.20 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18.
Spēle par 3.vietu.
20.35 Tiešraide! Eiropas meistarsac. basketbolā U-18. Fināls.
22.40  «Specvienība». Detektīvseriāls. 6.sērija.
23.30  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 1.sērija.
0.20  «Āfrikas aicinājums». Vācijas un Austrijas drāma.
1.55 «Zaļā pasaka». Animācijas filma.
2.10 «Imanta – Babīte».*
3.00 «Sapņu māja». ASV trilleris. 2011.g.
4.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 27. un 28.sērija.

LNT
5.00 «Labie puiši». ASV seriāls. 9.sērija.
5.50 «Bernards». Animācijas filma.
6.10 «Viņpus 2». ASV un Kanādas seriāls. 37.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts. «Betmens 2»; «Trako Tūņu šovs».
9.00 «Ģimenes ligzda».
9.30 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). 5.diena.*
13.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 8.sērija.
14.00 «Stulbs un vēl stulbāks». ASV piedz. kom. 1994.g.
16.05 «Dīvainie Ginesa rekordi». Lielbritānijas šovs. 5.sērija.
17.00 «Dzīves krustcelēs». Latvijas dok. raidījums. 2.sēr.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Krievijas humora šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šova turp.
21.00 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). Dienasgrāmata.
21.15 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.). 6.diena.
0.45 «Labie puiši». ASV seriāls. 10.sērija.
1.45 «Stulbs un vēl stulbāks». ASV piedz. kom. 1994.g.
3.35 «Dzīves krustcelēs». 2.sērija.
4.15 «Viņpus 2». ASV un Kanādas seriāls. 37.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 60.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 4». 61.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». 27. un 28.sērija.
7.00 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 48.sērija.
7.20 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 42. – 44.sēr.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 33.sērija.
8.15 «Bakugani». Anim. ser. 11.sērija.
8.35 «Māmiņu klubs».
9.10 «Ievas pārvērtības 3».*
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.00 «Brāļi burunduki un vilkatis». ASV anim. f. 2000.g.
15.30 «Šis un tas par Mēriju». ASV rom. komēdija. 1998.g.
17.55 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 7.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.10 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 7.sēr.*
20.10 «X cilvēki». ASV spraiga siž. fant. filma. 2000.g.
22.15 «Dārgie pīšļi». Mistikas trilleris. 2009.g.
0.55 «Vampīrs Ņujorkā». ASV komēdija. 1995.g.
2.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 60.sērija.
3.30 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 61.sērija.
4.15 «Nakts joki».
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«Vārds uzņēmējiem»
Brāļu tirgus pie t/c «Valdeka»
20. jūlijā Jelgavā pie t/c «Valdeka» notiks zemnieku,
amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
«Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 1,5 līdz 4 gadu vecuma bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar vecāku
līdzfinansējumu 15 Ls/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā,
tālrunis 63021591, 63011290,
mob.tālrunis 20021871, 26448426.

Konditoreja «Dzirkstele» Jelgavā
aicina darbā konditorus
dienas un nakts maiņās.

Darba pienākumi:
• konditorejas izstrādājumu gatavošana,
nodrošinot augstu produktu kvalitāti;
• jaunu produktu izstrāde.
Prasības:
• iepriekšēja darba pieredze konditora amatā.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši
padarītajam darbam;
• stabilu darbu;
• labus darba apstākļus.
CV lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: info@larusl.lv.

Restorāns bārs
«Plate» piedāvā darbu
VADĪTĀJAM(-I)

Pienākumi:
• vadīt un kontrolēt restorāna bāra
«Plate» darbību;
• veikt nepieciešamos organizatoriskos
pasākumus, lai sekmētu restorāna darbību;
• sadarboties ar mūziķiem, organizēt izklaides
pasākumus, banketus utt.;
• vadīt pakļauto darbinieku (viesmīļu, bārmeņu,
pavāru u.c.) darbu.
Papildu prasības:
• iepriekšēja darba pieredze ēdināšanas
uzņēmuma vadīšanā;
• augstākā izglītība (vēlama pārtikas tehnologa
izglītība);
• labas zināšanas «Word», «Excel»;
• labas latviešu, krievu valodas zināšanas,
vēlamas angļu valodas zināšanas.
Kontaktinformācija:
CV un motivācijas vēstuli ar norādi «Restorāna
bāra «Plate» vadītājai» lūdzam sūtīt uz
e‑pasta adresi: personals@kulk.lv.
Fakss – 63048959, tālrunis – 63021420.
Jelgava, Dobeles šoseja 34.
Restorāna bāra «Plate» atrašanās vieta: Jelgava,
Lielā iela 6, viesnīca «Jelgava».

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

Pieslēdzies, Latvija!

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

Foto
apstrāde
Informācija

internetā

E-pasts
Skype

Rēķinu
apmaksa
Iepirkšanās

Ceļojumu
plānošana

Sociālie
tīkli

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

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

Grupas iesācējiem un lietpratējiem
Mācību sākums

Nodarbību grafiks

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

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

Vakara grupām no
pl. 17.00 - 20.15

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

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

www.zrkac.lv
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Pasākumi pilsētā
 18. jūlijā no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena: iespēja iepazīties ar
pēdējā mēneša laikā saņemtajiem jaunumiem. No pulksten 12 līdz 18 katrā pilnā
stundā – apmācības «Mana bibliotēka: e-katalogs, grāmatu rezervēšana, pagarināšana internetā». Pulksten 17 – ekskursija «Iepazīsti bibliotēku!» (Zinātniskajā
bibliotēkā).
 19. jūlijā pulksten 19 – muzikāli optimistisks koncertuzvedums «Džimlai rūdi
rallalllā!». Režisore – Irina Tomsone. Piedalās: Jānis Paukštello, Gunārs Placēns,
Jakovs Rafalsons, Velta Skurstene, Juris Pučka, I.Tomsone. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4
(Uzvaras parkā).
 26. jūlijā pulksten 19 – leģendārā grupa «Pērkons», Ieva Akuratere un Juris Kulakovs
jubilejas koncertā «Sapumpurots zars». Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (Uzvaras parkā).
 2. augustā pulksten 19 – lielkoncerts «Zelta ekspedīcija». Piedalās šlāgergrupas «Baltie lāči», «Apvedceļš» un pūtēju apvienība «Zelta taures». Biļešu cena
– Ls 6; 5; 4 (Uzvaras parkā).
Laimē ielūgumus uz koncertu, piedaloties konkursā portālā
www.jelgavasvestnesis.lv!
 9. augustā pulksten 19 – uzvedums «Olgai Dreģei – 75». Režisors – Valdis Lūriņš.
Piedalās Mirdza Martinsone, Juris Strenga, Baiba Indriksone, Leons Krivāns, Sarmīte
Rubule, Jānis Reinis un Gints Andžāns. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (Uzvaras parkā).
 15. augustā no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena: iespēja iepazīties ar
pēdējā mēneša laikā saņemtajiem jaunumiem. No pulksten 12 līdz 18 katrā pilnā
stundā – apmācības «Mana bibliotēka: e-katalogs, grāmatu rezervēšana, pagarināšana
internetā». Pulksten 17 – ekskursija «Iepazīsti bibliotēku!» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 16. augustā no pulksten 22 līdz 2 – vasaras nakts dejas ar grupu «Fortis». Biļešu
cena – Ls 2; studentiem un pensionāriem – Ls 1 (Uzvaras parkā).
 23. augustā no pulksten 22 līdz 2 – vasaras nakts dejas ar grupu «Pilnmēness».
Biļešu cena – Ls 2; studentiem un pensionāriem – Ls 1 (Uzvaras parkā).
 24. augustā – Piena, maizes un medus svētki (Raiņa parkā). «Rasas» piena paku laivu
regate (uz Lielupes).
 24. augustā pulksten 17.30 – LLU 150 gadu jubilejas sadziedāšanās svētki
«Mēs joprojām mīlam Tevi...» kopā ar Maestro Raimondu Paulu, studentiem, darbiniekiem, absolventiem, koriem, viesmāksliniekiem – Madaru Botmani, Juri Jopi,
Normundu Rutuli, Jāni Paukštello, mūziķu grupu Raita Ašmaņa vadībā. Koncerta
mākslinieciskais vadītājs un diriģents – Arvīds Platpers, režisore – Anna Jansone. Ieeja
– Ls 1; skolēniem, studentiem un pensionāriem, uzrādot apliecību, – bez maksas
(Jelgavas pils pagalmā).
 28. augustā pulksten 19 – Marijas Naumovas jubilejas koncerts. Biļešu cena
– Ls 12; 10; 7; 5 (kultūras namā).
 30. augustā no pulksten 22 līdz 2 – vasaras nakts dejas ar grupu «Kompliments».
Biļešu cena – Ls 2; studentiem un pensionāriem – Ls 1 (Uzvaras parkā).

Izstādes
 20. jūlijā no pulksten 12 līdz 18 – mākslas studijas «Mansards» dalībnieku Berlīnes plenēra darbu izstāde (Vasaras mākslas galerijā Akadēmijas ielā 28 (Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas iekšpagalmā)).
 Līdz 28. jūlijam – izstāde «Tukuma mākslinieku grupai 30» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. jūlijam – jelgavnieka jūrnieka Daiņa Matīsa 15 gadus veidotā uzpirksteņu
izstāde «Uzpirksteņi stāsta» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. jūlijam – Edmunda Glūdiņa fotoizstāde «Latvijas ainavas» (Zinātniskās
bibliotēkas galerijā).
 Līdz 26. augustam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde
(Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 15).
 Līdz 15. septembrim – ādas dizaina izstāde «Knuts Skujenieks. Poga» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Visu vasaru – tautastērpu izstāde «Kur tu augi, daiļa meita». Tajā apskatāms arī
Jelgavas tautastērps un Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes sievas Justīnes tautastērps, ko dzimtas piederīgie uzdāvināja muzejam (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).

Brīvdienās Jelgavā piestās
80 vēsturiskie motocikli
 Ritma Gaidamoviča

No 18. līdz 21. jūlijam Latvijā
notiks Pasaules vēsturisko motociklu rallijs, kura dalībnieki
– aptuveni 80 seno spēkratu
īpašnieki – nedēļas nogalē, 20.
un 21. jūlijā, viesosies arī mūsu
pilsētā, lai te pārnakšņotu un
kopīgi nofotografētos Jelgavas pils pagalmā. Tiesa, īpaša
rallija dalībnieku motociklu
apskate Jelgavā nav iecerēta,
taču organizatoru pārstāvji
lēš, ka jelgavnieki uz tiem var
palūkoties svētdien, 21. jūlijā,
no pulksten 9 līdz 10, kad dalībnieki gatavosies kopbildei.
«FIVA Pasaules motociklu rallija 2013»
orgkomitejas priekšsēdētājs Latvijas Antīko
automobiļu kluba Seno motociklu sekcijas
entuziasts Juris Ramba stāsta, ka rallijā
piedalīsies ap 80 dalībnieku no 15 valstu
seno spēkratu klubiem – Latvijas, ASV, Kanādas, Šveices, Grieķijas un citām valstīm.
Viņi brauks ar dažādiem restaurētiem vai
labi koptiem vairāk nekā 20 izgatavotāju
firmu ražotajiem senajiem motocikliem, kas
izgatavoti no 1913. līdz 1983. gadam. «Liela
daļa šo motociklu mūsdienu Latvijā ir liels
retums. Tas ir kā ripojošs motociklu muzejs,
kas šovasar no Rīgas rūcinās cauri Kurzemei un finišēs Bauskā,» tā J.Ramba.

Pasākuma mērķis ir trīs dienu laikā,
nobraucot rallijā ap 600 kilometru ar
senajiem motocikliem, apmeklēt deviņas
Latvijas pilis, kas vēsturiski atradušās
Kurzemes hercogistē, apskatīt Baltijas
jūras piekrasti, iepazīties ar seno lībiešu
atstāto mantojumu. Rallijs vedīs no Rīgas
cauri Jūrmalai un Kolkai uz Ventspili,
pēc tam uz Kuldīgu, Jelgavu, Rundāli un
Bausku. Jelgavā rallija dalībnieki iebrauks
sestdien, 20. jūlijā, vēlu vakarā, lai mūsu
pilsētā pārnakšņotu, bet svētdien, 21. jūlijā, no pulksten 9 līdz 10 viesosies Jelgavas
pilī, kura šogad svin 275. jubileju. Te paredzēta kopīga dalībnieku fotografēšanās.
«Ņemot vērā ierobežoto laiku, diemžēl
Jelgavā neesam plānojuši speciālu motociklu parādi, taču, ja jelgavniekiem pietiek
ar to, ka var paskatīties uz vēsturiskajiem
spēkratiem, droši var nākt pie pils un aplūkot tos, kamēr stājamies kopbildei,» tā
J.Ramba, gan piebilstot, ka pils pagalmā
interesenti netiks ielaisti.
Taču tie, kuri ļoti grib tikt tuvāk vēsturiskajiem braucamajiem, varbūt arī
aprunāties ar to īpašniekiem, svētdien no
pulksten 12 līdz 14 var doties uz Rundāles pili, kur notiks motociklu parāde.
Jāpiebilst, ka šis rallijs nav sacīkstes
par labāko sportisko rezultātu, bet
drīzāk kultūras un atpūtas brauciens,
kas balstās uz dalībnieku un vēsturisko
motociklu spēju izturēt 600 kilometru
garo distanci.

notikumi
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«Cilvēki domā:
zinu alfabētu un varu rakstīt.
Tas ir pats trakākais»
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavnieks dzejnieks Aivars
Eipurs ir vienīgais dzejas un
prozas konsultants Latvijā,
kas darbojas ikgadējā Kultūras
ministrijas īstenotā projekta
«Literārā akadēmija» ietvaros
un par savu darbu saņem
atalgojumu, tuvu minimālajai
algai. Vidēji gadā viņš sniedz
80 – 120 konsultācijas, no kurām daļa vairākiem autoriem
ir atkārtotas. «Cilvēki tagad
domā: es zinu alfabētu un varu
rakstīt pietiekami labi. Tas ir
pats bēdīgākais. Patiesībā jau
rakstīt iemācīt nevar – var tikai
iemācīt cilvēkam attīstīt savus
dotumus,» ir pārliecināts viņš.
Literārās konsultācijas A.Eipurs sniedz
kopš 2005. gada par latviešu, krievu un
angļu valodā tapušajiem darbiem. «Mans
uzdevums nav recenzēt jau gatavus darbus un rediģēt grāmatu manuskriptus,»
viņš uzsver, neslēpjot, ka gadās arī, kad
viņam tiek iesniegti «bez piecām minūtēm
izdoti» darbi. «Bija gadījums, kad man atsūtīja darbu un teica, ka grāmatai jau drīz
būs atvēršanas svētki, lai es tikai drusku
paskatoties,» viņš stāsta. Darbs tiešām
ticis izdots, bet A.Eipurs uzskata, ka pareizākais pirms grāmatas izdošanas būtu
vispirms publicēties periodikā (gan presē,
gan elektroniskajos medijos). «Pirmkārt,
tas ļautu autoram tikt līdz līmenim, lai
viņš pats var pazīt sava teksta kvalitāti,
un, otrkārt, viņš pieradinātu sabiedrību
pie sevis,» spriež literārais konsultants,
piebilstot, ka arī pats joprojām savus darbus dod caurskatīt redaktoram.

Skolotāji raksta slikti

Mēģinot ieskicēt rakstītāja portretu,
A.Eipurs norāda, ka vidējo vecumu pateikt
nav iespējams – ir gan jauni, gan cilvēki
gados –, bet bieži pie spalvas ķeras pat IT
speciālisti un citi eksakto jomu pārstāvji.
«Lai cik dīvaini tas būtu, gandrīz visvājāk raksta tieši latviešu
valodas skolotāji. Piemēram, reiz man savu dzeju
rādīja latviešu valodas
skolotāja, kura skolā bija
nostrādājusi 50 gadus.
Dzejoļi bija gandrīz burtiski pārrakstītas tautasdziesmas – praktiski
1:1 ar pamainītu kādu
vārdu, rindiņu –, bet viņa
pati to neredzēja,» stāsta
dzejnieks, norādot, ka
nereti visinteresantāk
rakstot tieši eksakto jomu pārstāvji.
Viņš uzskata, ka ikvienam cilvēkam
savā dzīvē vajadzētu uzrakstīt vismaz
vienu rīmi, pat ne dzejoli, tāpat kā cilvēks
pamēģina dziedāt, zīmēt. «Tas ir būtiski
cilvēka attīstībai.» Viņš spriež, ka sacerējumu savas dzīves laikā uzraksta ikviens,
bet dzejoli – katrs trīsdesmitais, savukārt
dotumi un talanta iezīmes varētu būt vienam rakstošajam no 20.

Dzejnieks Aivars Eipurs literārās
konsultācijas sniedz kopš 2005.
gada un pašlaik Latvijā tāds ir
vienīgais. «Mans mērķis nav
demonstrēt jaunajiem autoriem
savu pārākumu, norādot, cik
daudz es esmu izlasījis, bet gan
norādīt, ka latviešu literatūrā
nav nepieciešams celt tikai un
vienīgi hruščovkas,» tā viņš par
savu konsultanta darbu.
Foto: no A.Eipura arhīva
dzeslokā nonākuši pāris kriminālromānu,
ko sarakstījusi sieviete, kuras vīrs agrāk
bijis saistīts ar bandītisko vidi. «Darbā
izmantotā valoda bija par daudz robusta
un plakana, līdz ar to arī romāns sanāca
tāds – nekāds,» spriež A.Eipurs.
«Vēl ir tā sauktais fantasy žanrs ar burvjiem, elfiem, rūķiem. Šoruden iznāks vēl
viena latviešu grāmata šajā stilā – «Rozā
kvarca brālība». Romānu sarakstījusi
arhitekte, tas būs latviskuma caurausts
fantasy par pusaudžiem, kuri caur ozolu
ieiet pazemē, un tur ir
pasaules turpinājums
gudrākā veidā,» turpinot par tēmām, stāsta
viņš.
Konsultējamo dzejā
vairāk dominē mīlestības tēma – pret dabu,
otru cilvēku, mammu.
A.Eipurs uzskata, ka
prozā dominē rakstnieka pieredze, tāpēc līdz
18 gadiem labu romānu reti kurš uzraksta,
bet dzejā dominē jūtu pasaule un dzeju
vairāk raksta jauni cilvēki.

Savus darbus jaunie
autori Aivaram
Eipuram var iesūtīt
pa e-pastu:
eipursdoc@inbox.lv.
Tālrunis – 29276358.

Modē fantasy

Konsultējot topošos literātus, A.Eipurs
novērojis, ka daudziem pat nav tēmas, par
ko rakstīt – nav paša notikuma, idejas –,
un reizēm, īpaši kriminālliteratūras žanrā,
grāmatas kopē filmas, lai gan vajadzētu būt
otrādi. Oriģinālprozā dominē trīs tematiskie bloki: pirmā – Latvijas vēsture, dzīve
laukos, varas maiņas; otrā – kriminālistika;
trešā – fantāzijas ar elfiem, rūķiem un
burvjiem. «Par agrākiem laikiem un pašu
pieredzēto biežāk raksta gados vecāki cilvēki, jaunie un vidēja vecuma censoņi izvēlas
kriminālistiku. Protams, viņi nav tajā tik
zinoši kā Andris Kolbergs, kurš savu materiālu pamatīgi pētīja, un pieļauj dažādas
paviršības,» viņš stāsta. Piemēram, viņa re-

«Nesaku, ka nevajag rakstīt»

Viena no biežāk pieļautajām kļūdām
jauno autoru darbos ir mēra sajūtas trūkums – «cilvēkam galvā tas ir, bet vajag, lai
to zina arī lasītājs – ne par maz un ne par
daudz un lai rastos mākslas spēks. Jaunie
rakstītāji nereti daudz ko uzraksta par īsu
vai par garu». Runājot par dzeju, A.Eipurs
uzsver, ka tai ir novecojusi forma. «Lielākā daļa autoru raksta tādu dzeju, kādu
rakstīja autori, kurus viņi mācījās skolā
– formas un arī satura ziņā krietni novecojušu. Viņiem taču ir mobilie telefoni,
internets, tad kāpēc dzeja viņiem jāraksta
tik vecmodīga?» tā A.Eipurs.

Tomēr teikumu «Nekad vairs neraksti» viņš savā konsultanta darbā
nelieto, jo, viņaprāt, tas būtu tas pats,
kā pateikt «nekad vairs nesmejies» vai
«nekad vairs neej peldēties». Ja teksts ir
tik slikts, ka par to nav jēgas runāt, viņš
ar autoru runā par viņa prioritātēm vispār, lai cilvēks saprastu, kas viņam dzīvē
ir galvenais un varbūt pats nonāktu pie
secinājuma, ka rakstīšana tā gluži nav.
Viņš arī uzskata, ka trūkumi ir jānorāda
pat vislabākajam darbam, bet Latvijā,
viņaprāt, literatūrkritika ir zemā līmenī
un nereti raksta par to, kādam darbam
vajadzēja būt, nevis analizē darbu tādu,
kāds viņš ir.
A.Eipuru uztrauc arī sabiedrības literārā gaume, ko veido gan mediji, gan skolas,
gan izdevēji, gan grāmatu veikali, gan
bibliotēkas. «Piemēram, bibliotēkās tiek
rīkoti vāja līmeņa darbu autoru vakari.
Tas ir dīvaini, jo sliktas kvalitātes pārtikas produktus cilvēks taču cenšas neēst
un nedzīvo pavirši uzslietā zaru būdā,»
viņš salīdzina. Tāpat viņam nepatīk, ka
Latvijas pilsētu grāmatnīcu skatlogos
dominē grāmatas par ēšanu un cita populārzinātniska literatūra – daiļliteratūru
tajos redzēt varot reti.

Cilvēki par maz lasa

Dzejnieks uzskata, ka cilvēkus pieradināt mīlēt literatūru ir grūti, turklāt
arī paši jaunie autori lasa ļoti maz. «Literatūrā nepietiek ar sevis mīlēšanu, ir
jāmīl visa šī sfēra,» pārliecināts A.Eipurs.
Viens no iemesliem ir tas, ka Latvijā ir
par maz literāro periodisko izdevumu,
tāpat krities grāmatas prestižs, jo tagad,
ja ir nauda, izdot grāmatu nav nekas sarežģīts. «Līdz ar to esmu spiests uzskatīt,
ka par labu daiļdarbu liecina arī tas, ka
autoram grāmata nav jāizdod par savu
vai sponsoru naudu,» tā viņš.

Dzejnieks Aivars Eipurs (pseidonīms – Eduards Aivars) dzimis 1956. gadā Salaspilī un
Jelgavā dzīvo no 1986. gada. Kopš 1992. gada viņš ir Latviešu Rakstnieku savienības
biedrs. Viņam ir izdoti dzejoļu krājumi «Dejas» (1991), «Jā» (1996), «Ainava kliedz»
(1996), «Vasaras sniegs» (1999), «Es pagāju» (2001), «Jauns medus» (2006), «Sāras
mīlestība» (2008), «Sakvojāžs» (2012) un īsprozas grāmatas «Minimas jeb vienā istabā
ar Antonu Vēbernu» (2008), «minimas jeb zemestrīce zābakā» (2013). Dzejnieks 2002.
gadā saņēmis Dzejas dienu balvu par labāko gada dzejas grāmatu krājumu «Es pagāju».
Savukārt par dzejas krājumu «Sakvojāžs» saņēmis Ventspils starptautiskās rakstnieku
un tulkotāju mājas balvu (2012).

