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«Jelgavas students»
sāk iejusties pilsētā
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ Mītavas tilta
pakājē uzstādīta tēlnieka
Kārļa Īles veidotā bronzas
skulptūra strūklaka «Jelgavas students», kuru
mākslinieks, ja viss noritēs pēc plāna, šodien,
25. jūlijā, iecerējis īpaši
apstrādāt, bet vakarā
jau tai pieslēgt apgaismojumu un ūdeni. Jāteic
gan, ka mēnesi skulptūra
tiks testēta, lai tehniski
pārbaudītu tās darbību,
bet oficiālā «Jelgavas
studenta» atklāšana gaidāma 2. septembrī.
Bronzā veidotais 2,25 metrus
garais studenta tēls, kas sver
aptuveni 450 kilogramus, uz Jelgavu tika atvests vakar no K.Īles
darbnīcas Rīgā. Šobrīd mākslinieks veic pēdējos skulptūras
uzstādīšanas darbus. ««Students»
ir jāpieslēdz ūdensvadam, «jāpielīmē» kājas, jāaiztaisa bruģa
šuvītes, un tad jau ķeramies
pie «saldā ēdiena» – skulptūras
uzpucēšanas. Proti, tā vēl kārtīgi
jānotīra, jāoksidē jeb jāapstrādā
ar mikroskopisku aizsargkārtiņu,
lai skulptūra būtu vienmērīgi
brūna, tad jāpatinē jeb jāvecina,
kas tai piešķirs zaļganu nokrāsu
– kā vecajiem kapara jumtiem.
Ņemot vērā to, ka skulptūra reizē
ir arī strūklaka, ar laiku tā noteikti
apaugs ar aļģēm, kļūs duļķaināka,
taču novecinot es jau to uztaisīšu
mazliet zaļganu, tāpēc cilvēki tik
krasi nejutīs skulptūras krāsu izmaiņas laika gaitā,» stāsta K.Īle.
Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» ziņo, ka iepriekš tika
izbūvētas nepieciešamās komu-

nikācijas, drenāža un uzstādīta
skulptūras pamatne – no nerūsējoša tērauda veidotās lāmas jeb
peļķes, pa kurām lietus laikā iet
Students, bet no viņa lietussarga
pil ūdens. Smagākā peļķe sver
800 kilogramus, jo tās ir pildītas
ar betonu. Jāpiebilst, ka katrā
peļķē būs iestrādāts prožektors,
kas skulptūru apspīdēs diennakts
tumšajā laikā.
Tā kā skulptūrā izmantos ūdeni, uzstādīts arī ūdens sūknis.
Mākslinieks gan stāsta, ka ūdens
daudzums, kas apskalos skulptūru
un imitēs lietu, nebūs pārāk liels.
«Blakus jau ir divi lieli «ūdenskritumi», tāpēc mana iecere ir radīt vien
vieglu lietus sprakšķēšanas noskaņu. Tas patiesībā sagādāja nelielas
problēmas – atrast labu sūkni, kura
dzesēšanai nav nepieciešams lielais
ūdens daudzums, ko tas rada. Taču
tas atrasts, viss ir kārtībā. Visi jau
pieraduši – ja strūklaka, tad jaudīga
un ar lielu daudzumu ūdens, bet
mans mērķis šoreiz ir izveidot tikai
nelielu lietus imitācijas akcentu,»
tā K.Īle, piebilstot, ka, visticamāk,
lietus imitēšanai tiks izmantoti
pieci seši litri ūdens minūtē. Mākslinieks lēš, ka jau šovakar skulptūra
strūklaka tiks «iedarbināta».
Plānots, ka augustā Students
iedzīvosies Jelgavas pilsētvidē
– tiks veiktas tehniskās pārbaudes,
bet tā oficiālā atklāšana gaidāma
laikā, kad pilsētā būs atgriezušies
studenti un mācību gada sākumu
svinēs skolēni – 2. septembrī.
Jāatgādina, ka metu konkursā
par piemērotāko skulptūru Jāņa
Čakstes bulvārī pie Mītavas tilta
tika atzīts K.Īles darbs «Jelgavas students» ar devīzi «Lietus
līst», kura pamatā ir cilvēks ar
lietussargu. Skulptūras kopējās
izmaksas ir 49 868,10 lati.

Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde šomēnes sākusi pieņemt iesniegumus
pabalsta pieprasījumam
skolas piederumu iegādei un brīvpusdienām,
ko finansē pašvaldība.
Dāvanu kartes kancelejas preču iegādei jūlijā
jau saņēmuši 113 bērni,
bet brīvpusdienas – 80.
Iesniegumus pabalstam skolas
piederumu iegādei var iesniegt
līdz 30. septembrim, bet brīvpusdienām, ja tās vēlas saņemt
septembrī, vēlams pieteikties līdz
15. augustam. «Jūlija sākumā
vecāku interese bija liela, bet nu tā
mazliet pierimusi. Taču lielākā aktivitāte, izvērtējot iepriekšējo gadu

pieredzi, sagaidāma augustā un
septembra sākumā,» stāsta Sociālo
lietu pārvaldes Sociālās palīdzības
administrēšanas nodaļas vadītāja
Mārīte Liepiņa.
Jāpiebilst, ka pabalsts skolas
piederumu iegādei tiek izsniegts
dāvanu kartes veidā – bērniem,
kuri apgūst obligāto sagatavošanas programmu, tās apmērs ir 20
lati, bet pārējiem skolēniem – 40
lati, un pieprasījuma pieteikumus
var iesniegt līdz 30. septembrim.
Tāpat kā citus gadus, arī šogad
skolas piederumus par pašvaldības
nodrošinātajām dāvanu kartēm
iespējams iegādāties veikalos
«Kanclers», «Arga» un «Zvaigzne
ABC» grāmatnīcā.
Pašlaik dāvanu kartes izsniegtas
jau 113 skolēniem, savukārt brīvpusdienas piešķirtas 80 bērniem,
taču šonedēļ notiek Pabalstu pie-
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Elektroapgādi
traucējuši uz
vadiem krītošie koki
 Ligita Lapiņa

Spēcīgā vēja dēļ pirmdienas vakarā ap 2000
mājsaimniecību Jelgavā
un tās apkaimē palika
bez elektroapgādes.
Kaut arī lielākajā daļā
Jelgavas mājsaimniecību elektroapgādes
padeve atjaunota ap
pulksten 20, «Sadales
tīkla» operatīvās elektromontieru brigādes
un dispečeri strādāja
visu diennakti. Pilnībā
traucējumus mūsu pusē
uzņēmumam izdevās
novērst tikai agrā rītā.
Pirmdienas, 22. jūlija, pēcpusdienā brāzmainā vēja izraisītu
bojājumu dēļ tika traucēta elektroapgāde daudzviet Latvijā, galvenokārt Zemgalē un Rīgas apkārtnē.
«Vēja brāzmu rezultātā lūza koki
un koku zari. Krītošie koki pārrāva gan gaisvadu elektrolīniju
vadus, gan vietām šķērsoja ceļa
braucamo daļu, apgrūtinot piekļuvi bojājumu vietām,» skaidro
AS «Sadales tīkls» komunikācijas
speciāliste Inga Tilhena.
Pulksten 16.15 lielākā daļa
bojājumu Jelgavas pusē jau bija
lokalizēti, kad pulksten 17 spēcīgais vējš radīja jaunus vidējā
sprieguma bojājumus, traucējot

elektroapgādi Ozolnieku novada un Jelgavas pilsētas RAF
dzīvojamā masīva mājsaimniecībām. «Kokam iegāžoties vidējā
sprieguma 20 kilovoltu gaisvadu
līnijā, tika rauti vadi, bojāts arī
kabeļa izvads pie gaisvadu līnijas un vidējā sprieguma kabeļa
izolācija, izraisot netipisku situāciju – pārejošu zemes slēgumu.
Bojājuma novēršanai bija nepieciešams veikt vairākkārtējus
pārslēgumus tīklā, attiecīgi arī
traucējot elektroapgādi klientiem,» situāciju skaidro «Sadales
tīklu» pārstāve. Jauns vidējā
sprieguma bojājums notika vēl
naktī uz otrdienu, 23. jūliju.
I.Tilhena informē, ka četras
«Sadales tīklu» Jelgavas elektromontieru brigādes strādāja līdz
pulksten 1 naktī, savukārt viena
brigāde – visu nakti. Otrdienas,
23. jūlija, rītā elektroapgāde tika
atjaunota visiem klientiem Jelgavas un Ozolnieku novadā.
AS «Sadales tīkls» aicina būt
īpaši uzmanīgiem stipra vēja laikā elektroiekārtu tuvumā, jo tas
var apdraudēt cilvēku dzīvību.
Iedzīvotāji, konstatējot bīstamu
situāciju elektrolīniju tuvumā
– uz elektrolīnijas nogāzies koks,
pārrauti elektrolīnijas vadi –, aicināti nekavējoties ziņot, zvanot
pa AS «Sadales tīkls» klientu
servisa bojājumu pieteikšanas
tālruni 80200404.

Tornim – simttūkstošais
apmeklētājs

Pie Mītavas tilta šonedēļ uzstādīta Kārļa Īles veidotā skulptūra «Jelgavas students». Lai taptu skulptūra, K.Īlem pozējis modelis – kāds  Ligita Lapiņa
paziņa, kura augums ir divi metri. Mākslinieks atzīst, ka paziņam
Pagājušās nedēļas nonācies nostāvēt ilgas stundas, taču tādējādi izdevies izveidot reālāku
galē, 20. jūlijā, Jelgatēlu. «Ar īstu modeli iespējams labāk saprast, kas notiek, ja ierauj
vas Svētās Trīsvienības
Foto: Vineta Zelča
galvu, kas – ja mazliet ieliec kāju,» tā K.Īle.

Var pieteikties brīvpusdienām un pabalstam skolai
 Ritma Gaidamoviča

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

šķiršanas darba grupas sēde – tajā
tiks lemts par ģimenēm, kuras vēl
saņems pašvaldības atbalstu.
Jāatgādina, ka brīvpusdienām
var pieteikties visa mācību gada
garumā – tās tiek piešķirtas uz
pusgadu – un nākamajā gadā jeb
mācību otrajā pusgadā pieprasījums tiek pagarināts.
Pieprasījuma iesniegumus Sociālo lietu pārvaldes 104. vai 106.
kabinetā var iesniegt pirmdienās
no pulksten 9 līdz 12 un no 15
līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12.
Pirmdienās un trešdienās apmeklētāji tiek pieņemti rindas kārtībā,
bet otrdienās un ceturtdienās – pēc
iepriekšēja pieraksta. Pierakstīties
iespējams Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes Informācijas kabinetā.
Minētos pašvaldības pabalstus
piešķir skolēniem no ģimenēm,

kurās ir darbspējas vecuma
personas un ģimenes ienākumi
mēnesī uz vienu personu nepārsniedz 90 latus; ja ģimenē ir skolēni, bet nav darbspējīgu personu
un ienākumi mēnesī uz vienu
personu nepārsniedz 140 latus; ja
skolēns dzīvo aizbildņa ģimenē,
kurā ienākumi uz vienu personu
nepārsniedz 160 latus. Jāpiebilst,
ka pabalstus piešķir ģimenēm,
kuras savu pamata dzīvesvietu
deklarējušas Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā un
dzīvo deklarētajā adresē. Lai
pieprasītu pabalstu, ģimenei jāiesniedz aizpildīta iztikas līdzekļu
deklarācija un iesniegums. Ja
kāds ģimenes loceklis strādā, jāiesniedz arī ienākumus apliecinoši
dokumenti un, ja nepieciešams,
papildu dokumenti, kas apliecina
deklarācijā sniegtās ziņas.

māsas meitu – rīdzinieces, kuras
šajās brīvdienās atbraukušas ciemos. Kā atzīst Valērijs, kļūšana
par torņa 100 000. apmeklētāju
viņam bija liels pārsteigums.
baznīcas tornī sagaidīts
Īpašā notikuma piemiņai Va100 000. apmeklētājs.
lērijs saņēma apsveikuma dipĪpašos sveicienus no
lomu, suvenīrus no Jelgavas
torņa kolektīva saņēma
Svētās Trīsvienības baznīcas
jelgavnieks Valērijs Kortorņa un Jelgavas pilsētas, kā
čans, kurš apskatīt torņa
arī ielūgumu apmeklēt Ģederta
vēstures ekspozīcijas un
Eliasa Jelgavas Vēstures un
skatu laukumu bija ieramākslas muzeju un Ādolfa Aludies kopā ar ģimeni.
nāna memoriālo muzeju, informē
Jelgavas reģionālā Tūrisma cenValērijs ir jelgavnieks un tornī tra (JRTC) sabiedrisko attiecību
bijis arī iepriekš, taču šoreiz uz speciāliste Alise Ozoliņa.
Turpinājums 3.lpp.
torni viņš atvedis savu māsu un

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas karogs.
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti
laikrakstā, un atbildi paziņojiet 26. jūlijā
laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005558.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no Jelgavas
pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

intervija

Ceturtdiena, 2013. gada 25. jūlijs

Jaunajiem pedagogiem
trūkst vakanču
 Jānis Kovaļevskis

pedagogi Latvijā saņem, sākot
no minimālās likmes jeb 198
latiem pēc nodokļu nomaksas un
beidzot ar 800 un vairāk latiem.
Vēlamies panākt, lai šī atšķirība
starp labāk atalgotajiem un
minimālās likmes saņēmējiem
būtu mazāka.

Izglītības nozare ir viena
no tām, kas pēdējos
gados visvairāk cietusi
dažādu reformu plānu
un ambiciozu iniciatīvu
dēļ, kuras lielākoties tā
arī palikušas pieteikumu līmenī. Tomēr daudzi iesāktie darbi gan
saistībā ar pedagogu
atalgojuma sistēmas
pilnveidošanu, gan profesionālās izglītības attīstību nav pavirzījušies.
Par to, kāda šobrīd ir situācija izglītības nozarē,
un vai ministra nomaiņa
varētu nest pozitīvas
pārmaiņas, saruna ar
jelgavnieci Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības
(LIZDA) priekšsēdētāju
Ingrīdu Mikiško.
«Viena no lielākajām problēmām izglītības jomā ir tā, ka
neviens nav definējis mērķi, uz
kuru virzāmies, ko vēlamies
sasniegt. Līdzekļu ekonomija
kā tāda nevar būt mērķis – tas
ir tikai līdzeklis, kā novirzīt resursus tur, kur tie vairāk nepieciešami,» uzskata I.Mikiško.

«Vecākiem joprojām ir bail savus bērnus sūtīt uz profesionālajām skolām, lai gan tieši profesionālā izglītība nākotnē būs konkurētspējīgāka,» spriež Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku
Foto: Ivars Veiliņš
arodbiedrības priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško.

šī reforma prasīs papildu līdzekļus, lai skolas varētu mērķtiecīgi
plānot ārpusskolas aktivitātes
muzejos, uzņēmumos un dabā.
Neesmu pārliecināta, ka tuvākaKas mainījies nozarē pēc jā laikā mums pietiks līdzekļu,
ministra Roberta Ķīļa at- lai realizētu šo ieceri.
kāpšanās no amata? Vai
dialogs ar Vjačeslavu DomVai pedagogu atalgojums
brovski veidojas labāk?
arī nav viena no prioritātēm,
Sākotnēji arī ar R.Ķīli mums par ko iestājas LIZDA?
veidojās veiksmīgs dialogs, tomēr
Par to vienmēr esam iestājuviss apstājās pie atziņas, ka re- šies un ceram, ka jau no nākamā
formas bez naudas nav iespējams gada janvāra būs kādas izmaiņas.
īstenot. Jaunais izglītības un Galvenais uzstādījums šajā ziņā ir
zinātnes ministrs V.Dombrovskis paaugstināt zemāko likmi, kura
ir ekonomists, un viņa pieeja šobrīd ir 280 lati pirms nodokļu
ir piezemētāka, ņemot vērā nomaksas. Tas tomēr ir pārāk
faktiskās finanšu iespējas. Mēs zems atalgojums, ņemot vērā,
nenoliedzam, ka reformas ir ne- ka no 2014. gada pat minimālā
pieciešamas, tomēr tās jāsasaista alga būs 225 lati.
ar motivējošiem mērķiem, lai Latvijā šobrīd ir
visiem būtu skaidrs, ko vēlamies 98 skolas, kurās
sasniegt. Pārāk maz tiek strādāts nav iespējas piear sabiedrību, skolēnu vecākiem, maksāt un pedalai gūtu atbalstu plānotajām gogi vairāk par
reformām.
šo minimālo likmi nesaņem. Tas
Kas, jūsuprāt, ir būtiskākās pats attiecas arī
prioritātes izglītības jomā?
uz pirmsskolas
Mēs nevaram izglītības nozari izglītības iestāvērtēt atrauti no valstī notieko- dēm. Krīzes pešā. Prioritātēm izglītībā ir jābūt riodā izveidotā
saistītām ar valsts ekonomiskās sistēma «nauda
un reģionālās attīstības mēr- seko skolēnam»
ķiem, kuriem jāpakārto mācību šobrīd sevi vairs
saturs. Mācību programmās ir neattaisno. Mapietiekami daudz lietu, no ku- zākās skolas nerām varētu atteikties par labu spēj nodrošināt
tik pieprasītajiem eksaktajiem izglītības pro
priekšmetiem. Lielā mērā tieši grammas prasīdarba tirgus diktē to, ko vaja- bas, bet pašvaldzētu mācīt skolās.
dībām bieži vien
trūkst drosmes
Pedagogi samērā kritiski meklēt risinājuiestājas pret ieceri pagari- mus, kā optimizēt skolu tīklu, jo
nāt mācību gadu, lai gan tā pastāv viedoklis, ka skola ir tā, kas
būtu iespēja atslogot sko- uztur dzīvību attālākās lauku terilēnus un paredzēt papildu torijās. Tomēr sen jau ir pierādīts,
stundas priekšmetos, kur ka galvenais faktors, kas notur
tas nepieciešams.
cilvēkus, ir darba vietas. Tādēļ
Lai gan atsevišķi pedagogi šo ir pēdējais laiks definēt, ko mēs
ieceri asi kritizēja, kā organi- vēlamies – kvalitatīvu izglītību
zācija pret to neiebilstam, jo tā vai par katru cenu saglabāt visas
nekādā veidā neapdraud likumā mazās skolas, arī tās, kurās visās
noteikto 48 dienu atvaļinājumu klašu grupās kopā skolēnu skaits
pedagogiem. Tā būtu iespēja ir mazāks par 30. Diemžēl par
darboties ārpus skolas, praktiski kvalitatīvu izglītību šādās skolās
iepazīt to, kas apgūts mācību mēs nevaram runāt.
gada laikā. Tā tas ir daudzviet
Eiropā, kur mācību gads turpiVai oficiāli noteikta 40
nās līdz jūnija beigām. Tomēr arī stundu darba nedēļa par

likmi varētu uzlabot situāciju?
Ja tas notiek kontekstā ar
likmes paaugstināšanu. Vidējie
aprēķini liecina, ka pedagogs jau
šobrīd nostrādā 48 stundas nedēļā, tādēļ tas būtu taisnīgi un
kliedētu mītu, ka pedagogi nostrādā tikai 21 kontaktstundu,
par ko tiek aprēķināta līdzšinējā
atalgojuma likme.
Šobrīd ministrija papildu
līdzekļus algām nesola, taču
kā risinājums tika piedāvāts
palielināt pedagogu algas uz
pašvaldību rēķina, pārdalot
esošo finansējumu par labu
lauku skolām.
Tās ir sekas krīzes risinājumiem. Pēdējos
gados skolas
un pašvaldības
cīnījās par katru audzēkni,
tomēr skolēnu
skaits objektīvu iemeslu dēļ
turpina samazināties. Ņemot
vērā, ka Latvijā apdzīvotības
blīvums ir vismaz trīs četras
reizes mazāks
nekā vidēji Eiropā, mums ir
jāmeklē risinājumi, vienlaikus
domājot par to,
kā maksimāli
efektīvi izmantot izglītības
nozarei atvēlēto finansējumu.
Protams, nav korekti šo problēmu risināt uz lielo pilsētu,
tostarp Jelgavas, rēķina, bet
jāapzinās, ka mēs nevaram
piemērot vienādus finansēšanas
nosacījumus pilsētu un lauku
skolām. Nav šaubu, ka skolu
Latvijā ir par daudz, tādēļ tas
ir tikai laika jautājums, kad pašvaldības būs spiestas rīkoties.

«Mums ir ļoti augsts
pensionēto un pirmspensijas vecuma pedagogu īpatsvars,
tādēļ jaunajiem skolotājiem faktiski nav
vakanču. Ja augstskolas ik gadu absolvē apmēram divi
tūkstoši jauno pedagogu, tad strādāt
profesijā sāk tikai
ap 200.»

Vai pedagogu Latvijā nav
par daudz?
Mums ir ļoti augsts pensionēto un pirmspensijas vecuma
pedagogu īpatsvars, tādēļ jaunajiem skolotājiem faktiski nav

vakanču. Ja augstskolas ik gadu
absolvē apmēram divi tūkstoši
jauno pedagogu, tad strādāt
profesijā sāk tikai ap 200. Ekonomiskā situācija valstī ir tāda,
ka lielākā daļa pedagogu vēlas
turpināt strādāt arī pēc pensijas vecuma sasniegšanas. Mēs,
protams, novērtējam viņu pieredzi un devumu, tomēr te būtu
jāmeklē citi risinājumi, kaut vai
iesaistot pensionētos pedagogus
jauno speciālistu apmācībā kā
mentorus, lai skolās nonāktu
vairāk pedagoģisko augstskolu
absolventu.
Vai tā nav izšķērdība, ka
gatavojam tik daudz jauno
pedagogu, lai gan apzināmies, ka pēc viņiem nav
pieprasījuma?
Varam būt lepni, ka gatavojam speciālistus citām nozarēm,
turklāt arī ES uzstādījums ir,
ka jātiecas uz to, lai līdz 2020.
gadam 40 procentiem no visiem
iedzīvotājiem būtu augstākā
izglītība. Aptuveni puse no šiem
diviem tūkstošiem studentu
mācās par savu naudu, un te
neko sliktu es nesaskatu, jo
katram ir izvēles brīvība, kā
sevi pilnveidot neatkarīgi no
tālākās profesionālās darbības
sfēras. Vairāk būtu jāuztraucas
par tām studiju vietām, kuras
tiek finansētas par budžeta
līdzekļiem, jo šo naudu varētu
novirzīt citām šobrīd nozarei
daudz aktuālākām lietām.
Vai tas zināmā mērā nav
paradokss, ka skolās nav
vakanču, ņemot vērā salīdzinoši zemo atalgojuma
līmeni?
Kā jau minēju, lielā mērā to
izskaidro tas, ka ir liels īpatsvars pensionēto pedagogu, kuri
saņem gan pensiju, gan algu.
Savukārt lauku teritorijās skola
ir teju vienīgā iespējamā darba
vieta. Daudzviet skolotāji būtu
gatavi strādāt arī par vēl zemāku
atalgojumu, jo ne visi vēlas pārcelties un mainīt dzīvesvietu, lai
iegūtu labāk apmaksātu darbu.
Jāņem vērā arī tas, ka pedagogu
atalgojums ir diferencēts un
daudzi izmanto papildu peļņas
iespējas. Pēc mūsu aprēķiniem,

Visliktākos eksāmenu rezultātus skolēni uzrādījuši
matemātikā un vēsturē. Vai
tas ir likumsakarīgi?
Vēstures eksāmenu rezultāti
tomēr pārsteidza. Galvenais
iemesls sliktajam rezultātam
varētu būt tas, ka šobrīd Latvijas vēsture tiek mācīta atsevišķi
no pasaules vēstures – tas traucē
skolēnam uztvert kontekstu.
Savukārt ne visai labie rezultāti
matemātikā jau ir zināma problēma. Te daļa atbildības jāuzņemas arī pedagogiem, jāvērtē, vai
mācību programma ir atbilstoša
tam zināšanu un prasmju līmenim, kāds nepieciešams turpmākajām studijām eksaktajos
priekšmetos. Jāvērtē arī tas, vai
izmantojam atbilstošāko mācību
metodiku. Tomēr nevar teikt,
ka mums nav augsta līmeņa
matemātikas skolotāju, tādu ir
pietiekami daudz. Par to liecina
arī mūsu skolēnu panākumi
starptautiskās olimpiādēs.
Vai esat gatavi aicināt jauniešus studēt pedagoģiju?
Jā, jo tā nav tikai profesija, bet
aicinājums. Darbs skolā sniedz
gandarījumu par paveikto. Nekas nevar atsvērt tās sajūtas,
pēc gadiem sastopot savus skolēnus, kuri atzīst, ka esat bijusi
viņu mīļākā skolotāja.
Daudzās skolās joprojām
nav piesaistīti karjeras konsultanti un pedagogiem
jāuzņemas arī šī funkcija.
Kopējā «bilance» šajā jomā
nav pietiekami veiksmīga,
jo studentu «atbirums» pirmajos kursos ir augsts.
Tas atkal ir naudas jautājums,
jo Latvijā ir pietiekami daudz
profesionāli sagatavotu karjeras konsultantu, tomēr neviens
nav gatavs maksāt šiem speciālistiem. Ar klases stundām ir
krietni par maz, lai mēs varētu
runāt par skolēnu profesionālās
ievirzes veidošanu. Daudzviet
Eiropā tam tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, piemēram,
Austrijā mācību programmā
ir iestrādātas karjeras izvēles
stundas, skolēni dodas uz uzņēmumiem un praktiski iepazīst savas iespējamās nākotnes
profesijas. Latvijā diemžēl tas
nestrādā, jo pārsvarā skolēni uz
uzņēmumiem tiek vesti «ķeksīša
pēc», bez motivācijas un ieinteresētības, un tā ir lieka laika
tērēšana.
Latvijā arodbiedrības,
salīdzinot ar citām Eiropas
valstīm, nav tik spēcīgas. Kā
ir ar LIZDA – vai jūsu biedru
skaits aug?
LIZDA ir lielākā Latvijas
arodorganizācija, kurā apvienojušies vairāk nekā 32 tūkstoši
biedru jeb 60 procenti no nozarē
strādājošajiem. Ilgstoša darba
rezultātā esam pierādījuši, ka
mums var uzticēties. Arī pedagogi apzinās, ka viens nav
cīnītājs, tādēļ ir gatavi aizstāvēt
savas intereses ar arodbiedrības
starpniecību.

Pilsētnieks vērtē

Vai Jelgavā ir
pietiekami daudz
sabiedriskās
ēdināšanas
uzņēmumu?
Rūdolfs, konduktors:
– Grūti teikt!
Pats bieži tās
neapmeklēju,
tāpēc, ja vēlā
vakarā tūristi
uz ielas man pajautātu, kur paēst,
nezinātu, ko atbildēt. Pa dienu jau
dažādas ēstuves ir atvērtas, bet
tādu vietu, kur paēst vakarā, ir
maz. Taču tajā pašā laikā, ja izveidotu jaunus uzņēmumus, nezinu,
vai tie varētu izdzīvot.
Lelde, maģistrante:
– Vēl kādu stilīgu vietiņu,
kur jauniešiem
paēst un pasēdēt, varētu
izveidot. Derētu arī kāds papildu
restorāns, jo Jelgavā zinu tikai vienu
– to, kas atrodas tornī. Taču nezinu,
vai jelgavniekiem restorāns ir «pa kabatai», drīzāk vajag kaut ko pa vidu.
Atmosfēra varētu būt kā restorānā,
bet cenas – mazliet zemākas.
Iveta, pedagoģe:
– Nē, nav
gan! Mans
novērojums
– ļoti daudzi
ēdināšanas
uzņēmumi ir izveidoti, bet tikpat
ātri arī pazuduši. Ir vajadzīgi jauni
uzņēmumi, kuri spētu konkurēt ar
kvalitāti. Pilsētā ir diezgan daudz
alus bāru, taču tādos negribas
ar draudzenēm pasēdēt. Tomēr
gribas pieņemamu vidi, kur uzturēties un arī garšīgi paēst. Šobrīd
man ļoti iepatikusies «Plate».
Zita, strādā
viesnīcā:
– Man jau šķiet,
ka ir pietiekami
daudz. Turklāt
visi nav koncentrējušies
tikai centrā, bet pa visu pilsētu, kas
ir ļoti apsveicami. Protams, centrā
ir vairāk, taču tas ir normāli, jo arī
cilvēku te vairāk. Nav tā, ka izvēles
nebūtu. Tiesa, atsevišķiem uzņēmumiem gan vajadzētu padomāt
par apkalpošanas kultūru. Labprāt
gribētu, ka «Lāču» veikalā ierīkotu
dažus galdiņus, kur padzert kafiju,
nesteidzīgi apēst kādu kūciņu, lai
gluži uz ielas tas nav jādara.
Aldis, pašnodarbinātais:
– Es gan priekšroku dodu mājās pagatavotam ēdienam.
Bet, skatoties
uz pilsētu kopumā, man jau šķiet,
ka Jelgavā ir pietiekami daudz
ēdināšanas uzņēmumu. Ja atbrauc
ciemiņi, ir kur aizvest.
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Tornim – simttūkstošais
apmeklētājs
No 1.lpp.

Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka sākotnēji 100 000.
apmeklētājs tornī tika gaidīts tikai
vēlā rudenī, bet pieaugošais tūristu
skaits to ļāva sagaidīt jau jūlijā.
Arī JRTC apkopotā statistika
liecina, ka torņa apmeklētāju
skaits, salīdzinot ar pagājušā
gada pirmo pusi, ir audzis – 2013.
gada pirmajos sešos mēnešos
torni apmeklējuši 17 925 cilvēki,
kas ir par 17 procentiem vairāk
nekā šajā pašā periodā 2012.
gadā, kad tornī viesojās 15 256
apmeklētāji.
Kaut arī lielāko apmeklētāju
daļu tornī vēl aizvien veido vietējie
un Latvijas iedzīvotāji, tā apskati
izvēlas arī arvien vairāk ārzemnieku. Salīdzinājumam – šī gada
pirmajā pusgadā tornī viesojušies
1374 ārvalstu viesi, kas ir par 32
procentiem vairāk nekā iepriekšējā

gadā, kad torni apmeklēja 1041
ārvalstu interesents. Visvairāk
tūristu tornī ierodas no Lietuvas,
Igaunijas, Krievijas un Vācijas,
informē JRTC.
«Ievērojami lielāks apmeklētāju skaits tornī ir vasaras
mēnešos, kad šeit notiek laulību
ceremonijas, fotografēšanās,
tematiskās nodarbības un ekskursijas jaunlaulātajiem un kāzu
viesiem. Lielu daļu viesu uz torni
atved jelgavnieki, kuri vēlas iepazīstināt draugus un radus ar
Jelgavas nozīmīgākajām vietām,»
skaidro JRTC vadītājas vietniece
Liene Rulle, piebilstot, ka tieši
ar šādu nolūku – parādīt saviem
Rīgas radiniekiem Jelgavu – tornī
ieradās tā 100 000. apmeklētājs
jelgavnieks Valērijs.
Jāatgādina, ka tornis pēc restaurācijas apmeklētājiem atklāts
2010. gada 16. novembrī.

Pašvaldības policija pirmo
reizi pielietojusi elektrošoku
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki
pirmo reizi praktiski pielietojuši elektrošoku.
«Policijas darbiniekiem bija
nepieciešamība savaldīt agresīvu
personu, kura nepakļāvās Pašvaldības policijas darbinieku likumīgajām prasībām un centās nodarīt
kaitējumu apkārtējiem cilvēkiem,»
situāciju raksturo Pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Aiva Saulīte, piebilstot: šī ir
pirmā reize, kad policijas darbinieki
darbā pielietojuši šo ierīci.
Kopš maija Pašvaldības policijas
rīcībā ir divi jauna tipa elektrošoki, kas darbojas līdzīgi kā pistole
un ļauj personu neitralizēt no
neliela attāluma, un minētajā
situācijā lietā likts viens no tiem.
A.Saulīte skaidro, ka policijas
speciālo līdzekļu klāstā jau bija
elektrošoki, bet tie bija jādarbina
ar roku un, lai agresīvo personu
nomierinātu, tai bija jāatrodas blakus. «Ir arī situācijas, kad persona
bēg vai neļauj pret sevi pielietot
elektrošoku,» tā viņa.
Nu šādas situācijas atvieglo jaunie elektrošoki. «Ierīces priekšējā
daļā atrodas kasete, kurā ir divas
izšaujamas šautriņas, savienojošie
vadi un konteiners ar saspiestu slāpekli. Šautriņas ar vadu palīdzību ir

Kaut arī uz rekonstrukcijas laiku gājēju kustībai
slēgts Malkas ceļa tilts
pār Svētes upi, pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka
nepietiekamā finansējuma dēļ pagaidu gājēju
laipa pār upi veidota
netiks, tāpēc iedzīvotājiem upes šķērsošanai
jāizmanto citi pieejamie
tilti un laipas. Tuvākie no
tiem – gājēju laipa pie
Zanderu kapiem un tilts
Bāra ceļā.
«Projektā paredzētā ierobežotā finansējuma dēļ nav plānots
izbūvēt atsevišķu pagaidu laipu
tieši pie Malkas ceļa Svētes upes
šķērsošanai. Pirms projekta darbu
sākšanas arī vienojāmies ar dārzkopības kooperatīva sabiedrības
«Ziedonis» pārstāvjiem, ka uz di-

Studenti Valdekas pilī
atgriezīsies pēc gada

Foto: Vineta Zelča

savienotas ar kasetes kontaktiem.
Brīdī, kad tiek nospiesta mēlīte,
šautriņas tiek iešautas konkrētajā
objektā, tādējādi to neitralizējot.
Izlādes impulsi nepārtraukti tiek
ģenerēti piecas sekundes, kas ir pietiekams laiks, lai cilvēks nokristu,
lai tam pietuvotos un to aizturētu,»
ierīču darbības principus skaidro
A.Saulīte. Viņa piebilst, ka elektrošoka ierīce ir neletāls ierocis,
kura izmantošana juridiski ir
pielīdzināma steka vai kairinošās
gāzes balona pielietošanai. Gadījumos, kad policijas darbiniekam ir
nepieciešamība pielietot speciālos
līdzekļus, viņam ir tiesības izvēlēties elektrošoka ierīci. Izmantojot
elektrošoku, policijas darbinieks
var sevi pasargāt no agresīvas,
bīstamas personas, nenodarot tās
dzīvībai bīstamu kaitējumu.

viem mēnešiem upi šajā vietā šķērsot nebūs iespējams. Viņi piekrita,
ka divi mēneši nav pārāk ilgs laiks,
un ir ar mieru pieciest īslaicīgas
neērtības, lai pār jauno tiltu upi
varētu šķērsot arī ar automašīnu,»
tā «Pilsētsaimniecības» projektu
vadītāja Aļona Virviča-Jansone,
norādot, ka pie tilta izvietoti informatīvi plakāti par tuvākajām
upes šķērsošanas vietām.
Tuvākā gājēju laipa pār Svētes
upi atrodas pie Zanderu kapiem,
gājēji upi var šķērsot arī pa autoceļa tiltu Miezītē pār Svētes upi pa
Bāra ceļu, Ģintermuižā pār Svētes
upi pa Būriņu ceļu un Tušķos pār
Tērvetes upi pa Būriņu ceļu.
A.Virviča-Jansone piebilst, ka
līdz skolas sākumam septembrī
plānots tiltu sakārtot tiktāl, lai pa to
varētu pārvietoties gājēji, savukārt
pilnībā pabeigt tilta rekonstrukciju
plānots līdz 30. septembrim.
Jāatgādina, ka pēc rekonstrukcijas tiltu Malkas ceļā varēs
šķērsot arī ar automašīnu.
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Īsi
 SIA «Jelgavas ūdens» informē,
ka no 29. jūlija līdz 2. augustam
turpinās pilsētas ūdensvada tīklu
profilaktiskā skalošana Lapskalna,
Šķūņu, Liepu, Kārļa, Kazarmes un
Zvejnieku ielas rajonā, kā arī Uzvaras,
Lielajā, Dobeles, Mātera, Pasta, Zirgu,
Stacijas un Rūpniecības ielā. Skalošanas laikā ūdensvada tīklā iespējama
ūdens saduļķošanās arī apkārtējās
ielās, taču tas nav kaitīgs cilvēku veselībai. SIA «Jelgavas ūdens» atvainojas
par sagādātajām neērtībām.
 Trīs dienas, 28., 29. un 30. jūlijā, no pulksten 9 līdz 21 Jelgavas
Metodistu draudze Hercoga Jēkaba
laukumā organizē starpkonfesionālu
pasākumu «Impulss». Pasākuma laikā
katru dienu mazturīgajiem iedzīvotājiem tiks nodrošinātas arī 300
bezmaksas silta ēdiena porcijas.

Valdekas pils teritorija jau ir nožogota, jo tuvākajā laikā tur sāksies būvdarbi. Pils restaurācija ir
viens no vērienīgākajiem un redzamākajiem LLU īstenotā mācību infrastruktūras modernizācijas
Foto: Vineta Zelča
projekta pasākumiem. 
 Ilze Knusle-Jankevica

Slēgto tiltu var apiet
pa Bāra ceļu
 Ligita Lapiņa

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Tuvākajā laikā sāksies
rekonstrukcijas darbi
vienā no Jelgavas vēsturiskajiem objektiem
– Valdekas pilī –, kas
pieder LLU. «Visi dokumenti no Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības
inspekcijas jau ir saņemti, un drīzumā Valdekas
pilī sāksies darbi,» norāda LLU direktors Andrejs
Garančs.
Valdekas pils rekonstrukcija
tiks veikta ERAF līdzfinansētā projekta «LLU mācību
infrastruktūras modernizācija»
gaitā, un saskaņā ar iepirkuma
procedūru un līgumu darbus
veiks PS «Consortium RTS»
par 764 974,85 latiem bez PVN.
«Piedalījāmies šajā konkursā tāpēc, ka uzskatām to par sava veida izaicinājumu. Valdekas pils
ir interesants objekts, turklāt
prognozējām, ka šajā konkursā

nebūs pārāk lielas konkurences.
Tā arī bija,» stāsta «Consortium
RTS» projektu vadītājs Andris
Mušperts. Viņš uzskata, ka daļai
uzņēmumu konkursā liedza piedalīties nosacījums, ka jābūt pieredzei darbā ar kultūrvēstures
pieminekļiem. Tiklīdz pasūtītājs
saņems būvatļauju, būvnieki varēs sākt strādāt. LLU direktors
lēš, ka jau šonedēļ Valdekas pilī
varētu sākties sagatavošanās
darbi, tīrīšanas un demontāžas
darbi ēkas iekšpusē.
Pils Rīgas ielā 22 celta 19.
gadsimtā romāņu-gotu stilā kā
barona fon Rekes medību pils.
Atjaunošanas darbi tajā veikti
no 1946. līdz 1954. gadam.
Plānots, ka uz Valdekas pili
pārcelsies LLU ainavu arhitekti, bet tas notiks ne agrāk kā
2014./2015. studiju gadā.
Ēkas rekonstrukcijas darbus
bija plānots sākt jau pagājušā
gada septembrī – bija noslēdzies iepirkums un izraudzīts
būvnieks, bet Valsts izglītības
attīstības aģentūra, pārbaudot

iepirkuma dokumentus, norādīja uz neprecizitātēm, tāpēc
LLU vadība, lai tās novērstu,
nolēma konkursu izsludināt
atkārtoti.
Jāatgādina, ka LLU īsteno
mācību infrastruktūras modernizācijas projektu, kurā paredzētas aktivitātes 12,7 miljonu
latu apmērā. Daļa no plānotā
jau pabeigta, vērienīgākie darbi,
kas vēl palikuši, ir Valdekas pils
rekonstrukcija un Pārtikas tehnoloģijas fakultātes būvniecība
līdzās tai. Kā norāda A.Garančs,
vēl rit iepirkums, lai noskaidrotu, kas būvēs jauno fakultātes
ēku. Iepirkumu paredzēts atvērt
septembrī.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka projekta gaitā uzbūvēta Baltijā modernākā
veterinārā klīnika, rekonstruēta
Tehniskā fakultāte Čakstes
bulvārī, veikti remontdarbi
mācību saimniecībā «Vecauce»
un izremontētas un aprīkotas
vēl vairākas telpas dažādās
fakultātēs.

Atbildīgāk jāizvērtē bērnudārza
nepieciešamība vasarā
 Ritma Gaidamoviča

Pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādes (PII)
turpina strādāt pēc vasaras darba grafika – šobrīd
seši bērnudārzi ir slēgti,
bet bērni tiek uzņemti
trijos – «Lācītī», «Ķiparos»
un «Gaismiņā».
Izvērtējot iestāžu apmeklējumu vasaras periodā, Jelgavas
Izglītības pārvalde atzīst, ka
pašlaik bērnudārzu apmeklē
tikai nedaudz vairāk kā puse no
tiem bērniem, kuri pieteikti bērnudārzam vasarā, taču grupas
ir piepildītas un līdzekļi netiek
tērēti lieki. Pārvalde aicina vecākus turpmāk atbildīgāk izvērtēt
PII nepieciešamību vasarā.
Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste pirmsskolas izglītībā
Sarmīte Joma uzsver, ka situācija katru gadu ir līdzīga – reālais
apmeklējums ir gandrīz uz pusi
mazāks nekā plānots. «Situācijas ir dažādas – vienai ģimenei
bērnu uzņemas pieskatīt vecmāmiņa, citai mainījies atvaļinājumu grafiks vai pavērusies

iespēja bērnu atstāt kaut kur
citur. Ņemot vērā iepriekšējo
gadu pieredzi, jau rēķinājāmies,
ka apmeklējums nebūs simtprocentīgs, līdz ar to izstrādāti
risinājumi, kā rīkoties, ja bērnu
skaits ir mazāks nekā plānots,»
skaidro S.Joma, nenoliedzot,
ka tas, protams, sarežģī darbu,
pārplānojot grupiņu noslodzi.
Iezīmējot situāciju, viņa stāsta,
ka sākotnēji bērnudārzam no
3. jūnija līdz 12. jūlijam bija
pieteikti 1120 bērni, bet reālais
apmeklējums bija vidēji 528
bērni dienā. Lielākajās grupiņās
tas bija no 20 līdz 23 bērniem,
mazākajās – no 18 līdz 20.
Pašlaik, no 15. jūlija līdz 16.
augustam, dārziņam pieteikti
623 audzēkņi, bet līdz šim trijos
bērnudārzos kopumā ieradušies
vidēji 363 bērni.
«Lai plānotu darbinieku atvaļinājumus, remontdarbus iestādēs, pavasarī divas reizes veicam
vecāku aptauju par izglītības
iestādes nepieciešamību vasaras
periodā. Lai turpmāk tomēr nerastos šādas situācijas, aicinām
vecākus atbildīgāk izturēties
pret pašvaldības resursiem, gan

plānojot pieprasījumu vietas
nodrošināšanai bērnam vasaras
periodā, gan arī ik dienu izvēloties vest vai nevest bērnu uz
dārziņu. Regulāra datu analīze
liecina par ļoti mainīgu ainu,
proti, plus vai mīnus 25 bērni
ik dienu,» tā S.Joma.
Jāpiebilst, ka pēc vasaras darba grafika bērnudārzi strādās līdz
16. augustam, bet 19. augustā
darbu atsāks pilnīgi visas pašvaldības PII, pakāpeniski uzņemot
arī 360 jaunus audzēkņus dažāda
vecuma grupiņās. Plānots, ka
darbu atsāks arī PII «Vārpiņa»,
kura vērienīgo remontdarbu dēļ
slēgta visu vasaru.
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.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Modras
Dzintras Riekstiņas (dzimusi 1936.
gada 4. oktobrī, mirusi 2013. gada 7.
jūlijā) piederīgos pieteikties Jelgavas
pilsētas domē Lielajā ielā 11, 110. kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas
dienas, lai vienotos par rīcību ar Modras Dzintras Riekstiņas īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem un
mantām. Ja minētajā termiņā Modras
Dzintras Riekstiņas piederīgie nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.
Jelgavas novada pašvaldība
izsludina konkursu uz Līvbērzes
vidusskolas direktora amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām
prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem
var iegūt Jelgavas novada pašvaldības
mājas lapā www.jelgavasnovads.lv un
Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē Jelgavā, Pasta ielā 37, 408. kabinetā,
darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni
63027438. Pieteikšanās termiņš –
2013. gada 2. augusts.
Jelgavas novada pašvaldība
izsludina konkursu uz Īpašuma
pārvaldes meliorācijas
inspektora amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām
prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem
var iegūt Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv un Jelgavas
novada pašvaldības kancelejā Pasta ielā 37,
Jelgavā. Pieteikšanās termiņš –
2013. gada 5. augusts.
Jelgavas Amatu vidusskola
turpina uzņemt audzēkņus
2013./2014. mācību gadam
1. Izglītības programmās ar profesionālo
vidējo izglītību un 4 gadu īstenošanas
ilgumu audzēkņiem pēc 9. klases:
• mazumtirdzniecības komercdarbinieku
specialitātē;
• tērpu stila speciālistu specialitātē;
• ciparu programmas vadības darbgaldu
iestatītāju specialitātē;
• maizes un miltu konditorejas izstrādājumu
speciālistu specialitātē.
2. Izglītības programmās ar arodizglītību
un 3 gadu īstenošanas ilgumu audzēkņiem
pēc 9. klases:
• frizieru specialitātē;
• konditoru specialitātē;
• pavāru specialitātē.
3. Izglītības programmā ar profesionālo
pamatizglītību un 2 gadu īstenošanas
ilgumu audzēkņiem pēc 8. klases:
• pavāru palīgu specialitātē.
4. Izglītības programmā ar profesionālo
pamatizglītību un 3 gadu īstenošanas
ilgumu audzēkņiem pēc 7. klases:
• montāžas darbu atslēdznieku specialitātē.
5. 12. klases izlīdzinošajā kursā
audzēkņiem pēc arodizglītības iegūšanas
– mācību ilgums 1 gads.
6. Izglītības programmās ar profesionālo
izglītību un paaugstinātu stipendiju ESF
projekta ietvaros audzēkņiem pēc 12.
klases, vecumā līdz 25 gadiem:
• viesmīļu specialitātē (1,5 gadi);
• ciparu programmas vadības darbgaldu
iestatītāju specialitātē (1,5 gadi);
• modistu specialitātē (1,5 gadi);
• frizieru specialitātē (1 gads);
• vizāžistu specialitātē (1 gads);
• kuģa pavāru specialitātē (1 gads).
Pieteikties – skolas kancelejā, 2. stāvā,
darba dienās. Informācija uzziņām – pa
tālruni 63026175.
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atbildam

Notekūdeņu noliešana
maksā 3,48 latus
par kubikmetru
Kopš šķidro atkritumu savākšanu un
izvešanu pilsētā organizē SIA «Jelgavas
ūdens», savu darbību pārtraucis viens
no šī pakalpojuma sniedzējiem – zemnieku saimniecība «Ceļmalnieki» –, ko
piedāvātās zemās cenas un citu nodrošināto priekšrocību dēļ mēdza izvēlēties
arī Kārklu ielas iedzīvotāji. «Mēs,
Kārklu ielas sādžiņas iedzīvotāji, esam
ļoti neapmierināti ar to, ka šķidro atkritumu izvešanu pilsētā tagad nodrošina
tikai «Jelgavas ūdens». Mūsuprāt, tas
nav godīgi, jo nu cilvēkiem nav izvēles
iespēju un par pakalpojumu jāmaksā
krietni dārgāk. Mūsu mājās kanalizācijas tvertnes ir nelielas, tāpēc tās jāizved
pat divas reizes mēnesī, un «Jelgavas
ūdens» piedāvātās pakalpojuma izmaksas līdz ar to mums sanāk pārāk
dārgas,» stāsta Kārklu ielas iedzīvotāja
Ilona. Pēc viņas rīcībā esošās informācijas, «Jelgavas ūdens» «Ceļmalniekiem»
nav devis atļauju pilsētā nodrošināt
šķidro atkritumu savākšanu un izvešanu, tāpēc uzskata, ka tādējādi tiek
kropļota konkurence.
Z/s «Ceļmalnieki» skaidro, ka iepriekš līgums par savākto šķidro
atkritumu noliešanu bija noslēgts ar
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» (JKP), kas tad arī nodrošināja
notekūdeņu atšķaidīšanu un tālāku
novadīšanu attīrīšanas iekārtās. «Taču,
kad JKP paziņoja, ka darbību šajā jomā
pārtrauc, līgumu vajadzēja noslēgt ar
«Jelgavas ūdeni», lai turpmāk notekūdeņus mēs drīkstētu noliet viņu uzturētajā noliešanas punktā. Mūsuprāt,
«Jelgavas ūdens» noteiktā cena – gandrīz četri lati par kubikmetru nolieto
notekūdeņu – par šo pakalpojumu nav
adekvāta, tāpēc nolēmām turpmāk kanalizācijas izvešanu nepiedāvāt. Mums
vairs nav izdevīgi izvest kanalizāciju
par 20 latiem, ja lielākā daļa summas
jāsamaksā par notekūdeņu noliešanu,»
skaidro «Ceļmalnieki».
Arī SIA «Jelgavas ūdens» apstipri-

na, ka vienošanos par sadarbību ar
z/s «Ceļmalnieki» nav izdevies panākt,
tādēļ saimniecība līgumu ar «Jelgavas
ūdeni» pagaidām nav noslēgusi.
««Jelgavas ūdens» pieņem arī citu
asenizācijas pakalpojumu sniedzēju
savāktos notekūdeņus, ja par to noslēgts līgums. Maksa par kubikmetru
notekūdeņu pieņemšanu ir 3,48 lati,
ieskaitot PVN. Pakalpojuma cena veidojas, ņemot vērā lielās notekūdeņu
atšķaidīšanas izmaksas. Proti, pirms
nolietos notekūdeņus palaist attīrīšanas iekārtās, tie ar tīru ūdeni jāatšķaida četras reizes, tāpēc arī izmaksas ir
salīdzinoši augstas,» norāda «Jelgavas
ūdens» tehniskais direktors Viktors
Juhna, akcentējot, ka šie izdevumi
jāsedz uzņēmumam, kas noslēdzis
līgumu ar «Jelgavas ūdeni» par notekūdeņu noliešanu, tādējādi garantējot,
ka šķidro atkritumu savākšanas un
izvešanas pakalpojums pilsētā tiek nodrošināts legāli, tas ir, savāktie notekūdeņi tiek nolieti atbilstoši normām,
nevis, teiksim, grāvjos vai kanalizācijas
akās pilsētā.
Asenizācijas pakalpojumus «Jelgavas ūdens» nodrošina kā fiziskām, tā
juridiskām personām, un pakalpojums
tiek veikts, pamatojoties uz iepriekš
noslēgtu līgumu vai pēc vienreizēja
pieteikuma. Pakalpojuma maksa
par krājrezervuāra ar tilpumu līdz 5
kubikmetriem izsūknēšanu un skalošanu noteikta 34,86 lati, ieskaitot
PVN. Savukārt maksa par notekūdeņu
pieņemšanu no citiem asenizācijas
pakalpojumu sniedzējiem ir 3,48 lati
par kubikmetru.
Jāatgādina gan, ka «Jelgavas ūdens»
nav vienīgais uzņēmums, kas pēc JKP
darbības pārtraukšanas šajā jomā
Jelgavā nodrošina šķidro atkritumu
savākšanu un izvešanu – līgumu ar
«Jelgavas ūdeni» noslēgusi arī SIA
«Zemgales ceļu būve».
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pateicība

Nozaudētos dokumentus
var nogādāt Valsts
policijas Dežūrdaļā
Automašīnas īpašniece Ita Bekerta
izsaka pateicību cilvēkam, kurš, atradis
nozaudēto mašīnas tehnisko pasi, gādāja, lai īpašniece to atgūtu. «Sirsnīgi pateicos labajam cilvēkam, kurš sestdien,
13. jūlijā, Jelgavā, 3. līnijā pie mājas
Nr.4b, atrada automašīnas reģistrācijas
apliecību un nogādāja to Valsts policijas
Jelgavas dežūrdaļā,» tā I.Bekerta.
Kā skaidro Valsts policijas pārstāve
Inese Upeniece, situācijas, kad nozaudēto dokumentu īpašnieks tiek meklēts
caur Valsts policiju, praksē nav bieži,
taču šādos gadījumos palīdzība nekad
netiek liegta – cilvēkam, kurš atradis
dokumentus, jāvēršas policijas Dežūrdaļā, un tad jau dokumentu īpašnieks
tiks uzmeklēts. Tā bija arī I.Bekertas

automašīnas reģistrācijas apliecības
atrašanas gadījumā.
«Policijas rīcībā ir datu bāzes, kas
ļauj iegūt informāciju par cilvēku pēc
personas datiem un dzīvesvietas, un tas
būtiski atvieglo nozaudēto dokumentu
īpašnieka atrašanu. Taču gadījumos,
kad atrasta automašīnas reģistrācijas
apliecība vai autovadītāja apliecība, var
vērsties arī Ceļu satiksmes drošības
direkcijā,» norāda I.Upeniece. Viņa
gan atgādina, ka Valsts policijā obligāti
jāvēršas dokumentu zādzības, nevis nozaudēšanas gadījumā. «Ja dokumenti
nozaudēti, jāvēršas institūcijā, kas
izdod konkrēto dokumentu,» piebilst
policijas pārstāve.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Vēstule

Atdodiet kurpītes!
redzamā vietā – manai pusotru gadu
jaunajai meitiņai 3. jūlijā Romas ielā 57
nozaga kurpītes un jaciņu no mājas pagalma. Gribētu publiski lūgt šim cilvēkam
kurpītes atdot atpakaļ, lai meitiņai nav
jāstaigā basām kājām, un pašam sagādāt
«Gribētu laikrakstā ievietot ziņojumu savam bērnam apavus,» raksta Elīna.
par drausmīgiem cilvēkiem, brīdinot
citus, lai uzmana savas lietas un netur
Sagatavoja Sintija Čepanone
«Jelgavas Vēstnesis» saņēma jelgavnieces Elīnas vēstuli – viņa iedzīvotājus
aicina būt piesardzīgākiem un parūpēties par savām mantām, lai tās neiekāro
garnadži.

Ceturtdiena, 2013. gada 25. jūlijs

Sakārto pārpurvojušos
pļavu aiz «Elvi»

«Interesējos par šogad uzsākto saimniecisko darbību teritorijā starp ēku
Vīgriežu ielā 32 un garāžu kooperatīviem Rūpniecības ielā 77. Purvainajā
pļavā tika atvesta, sabērta un nolīdzināta sākumā melnzeme un būvgruži,
tad grants. Interesējos, kāpēc notiek
minētās darbības un vai gaidāms kāds
jauns objekts šajā teritorijā,» ar šādu
jautājumu «Jelgavas Vēstnesī» vērsās
Jānis. Viņš norāda, ka būvdarbu dēļ
jau pavasarī asfaltētais ielas posms no
ēkas Vīgriežu ielā 30 līdz «Elvi» veikalam tika noklāts ar 5 – 10 centimetru
dubļu kārtu, tā apgrūtinot iedzīvotāju
pārvietošanos. «Aizbērts tika arī grāvis
gar pievedceļu uz garāžu kompleksu,

kā rezultātā stiprāka lietus laikā
tiek nopludināts minētais pievedceļš.
Iedomājos, kāds tas pievedceļš būs
pavasarī. Vēlētos uzzināt, vai noplanēt
plānots visu pļavu, jo tas rada bažas
arī par garāžu iespējamo applūšanu,»
satraukumu pauž jelgavnieks.
Kā norāda pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Māris Mielavs,
teritorija starp Vīgriežu ielu 32 un
Rūpniecības ielu 77 pieder Jelgavas
pilsētas pašvaldībai. «Pašreizējās saimnieciskās darbības tur veic SIA «Jelgavas ūdens» pilsētā īstenotā projekta
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu

Lai teritorijā
aiz veikala
«Elvi» Rūpniecības ielā
perspektīvā
izveidotu zaļo
zonu, tādējādi sakārtojot
pašvaldībai
piederošo
pārpurvojušos pļavu, tur
tiek nogādāta
melnzeme un
grants–smilts
maisījums, kas
iegūts, pilsētā
īstenojot
ūdenssaimniecības attīstības projektu,
skaidro «Pilsētsaimniecība».
Foto:
Ivars Veiliņš
attīstība Jelgavā» gaitā, šajā teritorijā
noberot melnzemi un grants–smilts
maisījumus,» skaidro M.Mielavs.
Darbi tiek veikti, lai sakārtotu un
labiekārtotu pārpurvojušos teritoriju un
perspektīvā tur izveidotu zaļo zonu.
Komentējot bažas par tuvējā ceļa
stāvokli un iespējamo applūšanu,
speciālists akcentē, ka pievedceļš gar
veikalu «Elvi» periodiski tiek notīrīts
pēc «Pilsētsaimniecības» pieprasījuma.
«Savukārt pēc saskaņošanas ar zemes
īpašniekiem gar ceļu tiks izveidots
grāvis ar notekūdens novadi uz Rūpniecības ielas grāvi,» tā M.Mielavs.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Veselības inspekcija: dzeramā ūdens
kvalitāte kopumā Jelgavā uzlabojas
«Kas tie par cilvēkiem, kas tagad klaiņo pa pilsētu un musina citus?» sašutusi
par kādu vīrieti, kurš dzīvokļos it kā ņem
ūdens analīzes, ir kāda «Jelgavas Vēstneša» lasītāja. Viņa vēlas noskaidrot,
vai pašlaik pilsētā notiek šāds process.
«Dzirdēju, ka pie maniem kaimiņiem
tāds vīrietis jau bija ieradies, lai ņemtu
krāna ūdens analīzes, un jūlija sākumā
viņš bija ieradies arī pie manis. Līdzi visādi mērinstrumenti, ar tādu kā termometru mērīja ūdeni manā krānā, un tur
tie cipari parādījās tiešām ļoti lieli. Tad
vēl kaut kādu instrumentu vīrietis pievienoja strāvai un ielika ūdenī – ūdens
kļuva melns. Atnācēja secinājums bija
šaušalīgs: tādu ūdeni, kāds ir Jelgavā,
dzert nedrīkst, tas ir kaitīgs veselībai.
Vēl interesantāk, ka viņš pārbaudīja arī
veikalā pirkto ūdeni pudelē, secinot, ka
tā analīzes ir tikai mazliet labākas par
tām, kādas uzrādās ūdenim, kas tiek
piegādāts manā dzīvoklī. Kaut kādas
šausmas! Vai tiešām Jelgavā piegādāto
ūdeni nedrīkst dzert?!» norūpējusies ir
lasītāja. Viņa stāsta – nesen pat «Jelgavas Vēstnesī» lasījusi, ka ūdens pilsētā
tiek hlorēts, ka tagad notiek ūdensvada
tīklu skalošana. «Bet nekur «Jelgavas
ūdens» nav paziņojis, ka ūdens nebūtu
uzturā lietojams! Nesaprotu, kas tā par
musināšanu. Aizdomas man radās tikai
vīrieša vizītes beigās, kad viņš man
piedāvāja iegādāties kaut kādus modernus filtrus, kas manu ūdeni darītu
dzeršanai kvalitatīvu. Bet nu tas cipars!
Tas filtrs maksā trīs manas pensijas
– 450 latus! Un tas vēl nav viss – tie
filtri regulāri jāmaina! Vai tiešām tas
ir nepieciešams?» tā kundze, piebilstot,
ka jau 47 gadus uzturā lieto Jelgavas
krāna ūdeni un līdz šim nekas slikts
nav noticis. «Vai tagad kaut kas būtu
mainījies? Varbūt kāds pilsētā vienkārši
musina vecus ļaudis un grib «iesmērēt»
savu dārgo preci?»

«Jelgavas ūdens», iepazīstoties ar
«Jelgavas Vēstneša» lasītājas vēstuli,
norāda, ka pašlaik pilsētā notiek ūdensvada tīklu profilaktiskās skalošanas
process, taču ūdens analīzes dzīvokļos
netiek ņemtas. «Ūdens kontrole dzīvokļos netiek veikta, izņemot gadījumus, kad konkrēta persona sūdzas
par dzeramā ūdens kvalitāti. Šādos
gadījumos sazināmies ar šo personu un
vienojamies par tikšanās laiku, lai paņemtu ūdens paraugus kvalitātes kontrolei,» skaidro uzņēmuma tehniskais
direktors Viktors Juhna, uzsverot, ka
šādā gadījumā persona, kura veic ūdens
paraugu ņemšanu kvalitātes noteikšanai, uzrāda dienesta apliecību.
««Jelgavas ūdens» Ūdens kvalitātes
kontroles dienesta ūdensapgādes laboratorija paškontroles monitoringa
ietvaros un Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa regulāri kontrolē ūdensvada tīklā padotā ūdens kvalitāti un nepieļauj neatbilstoša ūdens
piegādāšanu pilsētai. Dzeramā ūdens
kārtējās monitoringa programmas
2013. gadam ietvaros dzeramā ūdens
paraugus analizē arī pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskā
institūta «BIOR» Diagnostikas centra
speciālisti,» akcentē V.Juhna, norādot,
ka ar veikto analīžu rezultātiem iespējams iepazīties SIA «Jelgavas ūdens»
mājas lapā www.ju.lv, sadaļā «Ziņas»,
apakšsadaļā «Ūdens analīzes».
Arī Veselības inspekcijas Zemgales
kontroles nodaļas vecākā inspektore
Lija Skranda apstiprina: dzeramais
ūdens Jelgavā tiek regulāri pārbaudīts
laboratoriski – pa ūdensvadu iedzīvotājiem piegādātā dzeramā ūdens kārtējo
monitoringu katru mēnesi veic «Jelgavas ūdens», bet auditmonitoringu un
pārbaudes, reaģējot uz iesniegumiem,
veic Veselības inspekcija.
«Visi valsts auditmonitoringa pro

grammas ietvaros veiktie dzeramā
ūdens laboratoriskās pārbaudes rezultāti
liecina, ka dzeramais ūdens Jelgavas pilsētā neapdraud ūdens lietotāju veselību.
Pārbaudītajos dzeramā ūdens paraugos
ir konstatēts, ka dzeramā ūdens kvalitāte kopumā Jelgavā uzlabojas, bet vēl
neatbilst noteikumiem Nr.235 «Dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles
kārtība» pēc šādiem rādītājiem: duļķainība, kopējā dzelzs, smaržas un garšas
intensitāte, kā arī sulfātu daudzums,»
norāda L.Skranda, atgādinot, ka Veselības inspekcija SIA «Jelgavas ūdens» piegādātajam dzeramajam ūdenim Jelgavā
līdz 2014. gada 15. martam ir noteikusi
īpašo normu dzelzs saturam – 3,5 mg/l,
duļķainības, smaržas un garšas rādītājiem, kas saistīti ar paaugstinātu dzelzs
saturu, un sulfātu saturam – 470 mg/l.
«Jelgavas pilsētā ņemtais dzeramais
ūdens atbilst noteiktajām īpašajām normām un to var lietot patēriņam cilvēku
uzturā, uztura pagatavošanai, izmantošanai mājsaimniecībā,» tā viņa.
Veselības inspekcijas speciālisti
aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem
un savā īpašumā ielaist tikai tādus
speciālistus, kuri var uzrādīt derīgu
apliecību konkrētu darbību veikšanai,
pirms tam noskaidrojot speciālista
pārstāvēto iestādi un mērķi, ar kādu
pārbaudes tiek veiktas. Veselības inspekcijas speciālisti ar iedzīvotājiem
vienmēr saskaņo vēlamo laiku pārbaužu veikšanai,» uzsver L.Skranda.
Ja iedzīvotājiem ir šaubas par dzeramā
ūdens kvalitāti, ar iesniegumu iespējams
vērsties Veselības inspekcijas Zemgales
kontroles nodaļā Jelgavā, Zemgales prospektā 3, un, pamatojoties uz šo iesniegumu, inspekcijas speciālisti veiks dzeramā
ūdens laboratorisko pārbaudi.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2013. gada 25. jūlijs

Peld, skrien un minas

Adaptētā triatlona sacensībās (100 m
peldējums Svētes upē, 11,5 km brauciens
ar velosipēdu un 2 km skrējiens) piedalījās
ap 40 dalībnieku. Sieviešu grupā uzvarēja
Laine Orbidāne (43,31 min.) (attēlā), 2.
vieta – Ancei Alsinai (43,49 min.), 3. – Aijai Sanderei (46,46 min.). Vīriešu grupā
par uzvarētāju kļuva Dmitrijs Volkovs
(37,15 min.), 2.
vieta – Marekam Krūmiņam
(37,17 min.), 3.
– Gaidim Balodim (37,23 min.).
Sacensības rīkoja piedzīvojumu
darbnīca «Adventure Lab».

Nosauc par
godīgāko komandu

Latvijas Ratiņbasketbola izlase Eiropas
čempionāta C divīzijā izcīnījusi 2. vietu,
un tas mūsu komandai ļāvis iekļūt B
divīzijā, informē Latvijas Paraolimpiskā
komiteja. Finālā ar rezultātu 53:59 mūsu
ratiņbasketbolisti piekāpās Austrijas izlasei. Jāuzsver, ka panākuma kaldināšanā
piedalījās arī pieci komandas «Zemgale»,
trīskārtējās Latvijas čempiones, spēlētāji:
Arnolds Sviklis, Maksims Voroņeckis,
Kaspars Turks, Ilgonis Eks un Elvis Urga.
Vēl, kā norāda komiteja, Latvijas izlase
ieguvusi godīgākās komandas titulu
šajā Eiropas čempionātā, savukārt Kārlis
Gabranovs un Agris Lasmanis iekļauti
čempionāta dream team jeb sapņu
komandas sastāvā.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Iekļūst ceturtdaļfinālā

FK «Jelgava»,
ar 3:1 uzvarot Valmieras
komandu,
iekļuvusi Latvijas kausa ceturtdaļfinālā.
Astotdaļfināla
spēlē jelgavnieki pēc pirmā puslaika pret «Valmieru» nonāca
iedzinējos ar 0:1, tomēr otrajā puslaikā
prata atspēlēties un uzvarēt ar 3:1. Vārti
– Romānam Bespalovam, Maksimam
Daņilovam un Vadimam Žuļevam. Ceturtdaļfināla spēle gaidāma 2014. gadā, bet
nākamā virslīgas spēle – 29. jūlijā pulksten
19 ZOC pret «Liepājas metalurgu».

«Kurland cup» izcīnīts

Pauerliftinga kluba «Apollons» komanda
«Kurland cup» – svaru stieņa spiešanā guļus –, kas notika baikeru saietā Ventspilī,
kopvērtējumā izcīnīja uzvaru. Uzvaru savā
vecuma grupā un svara kategorijā ieguva
Mārtiņš Pilverts, Dainis Tkačovs, Igors
Semjonovs un Oļegs Illarionovs. Sudrabs
– Zanei Krūmiņai, Dmitrijam Burčam un
Ivanam Raukenam, bronza – Edvīnam
Ceplītim un Artūram Aleksandrovam.

Celtnieks. Mūrēju, tīru skursteņus, plītis,
mūrīšus. Tālrunis 27478204.

Latvijas čempionātā kluba «KC»
četrinieks Jānis
Geidāns, Mārtiņš
Upītis, Sergejs
Nemņaševs un
Ervins Vēveris
200 metros smaiļošanā izcīnīja
2. vietu. «Puiši
atpalika tikai
izlases laivai,» tā
kluba vadītāja
Ilze Bome. Uzvarētāju laiks bija
32,93 sekundes,
bet jelgavnieki
distanci pieveica
33,13 sekundēs.
Foto: Mārcis Laidiņš

Kā sportisti vērtē savu sniegumu?
Elīna Ēdole: «Bez lieliem pārsteigumiem zelts
Latvijas čempionātā C1 200 metru distancē! Tā
kā Latvijā sieviešu kanoe attīstība notiek ļoti
lēni, tad Latvijas čempionāts man vairāk bija
kā formalitāte tikšanai uz pasaules čempionātu,
jo jau iepriekš Starptautiskā Kanoe federācija
bija uzaicinājusi mani tajā piedalīties. Objektīvi novērtējot pārējo meiteņu līmeni, sev par
mērķi Latvijas čempionātā biju izvirzījusi noairēt tehniski labu
braucienu un uzstādīt personisko rekordu. Pie jauna rekorda
diemžēl netiku, jo pūta ļoti spēcīgs pretvējš. Pēc mēneša došos uz
pasaules čempionāta norises vietu – Duisburgu –, kur aizvadīšu
Starptautiskās Kanoe federācijas treniņnometni kopā ar citām
kanoistēm no visas pasaules.»
Gatis Pranks: «Pirmo reizi deviņu gadu laikā
zaudēts 1000 metru distancē divniekiem – no
2005. gada Latvijas čempionātā šajā distancē
esmu bijis čempions, un to varētu uzskatīt
par manu kroņa distanci. Lai gan Latvijas
čempionātā ar Antonu Knesi palikām otrie,
pasaules čempionātā tomēr piedalīšos – tikai
pārī ar liepājnieku Aivi Tintu. Aivis Latvijas
čempionātā uzvaru izcīnīja kopā ar Dagni Iļjinu, bet, tā kā
Dagnis pasaules čempionātā startēs vieniniekos, nolēmām, ka
divniekos Aivis brauks kopā ar mani. Ja godīgi, švaks Aivis nav
un garajai distancei ir piemērotāks nekā Antons. Šogad man

neizdevās uzvarēt nevienā no vieninieku distancēm, tāpēc,
lai varētu startēt starptautiskā mērogā, jāmeklē citi varianti
– divnieks, četrinieks.»
Marks Ozolinkevičs: «Kopumā nostartēju labāk
nekā bija cerēts. Visu sezonu treniņos uzsvars
tika likts uz 1000 metriem, un šajās sacensībās
beidzot to varēja redzēt – uzvara. Patiess prieks
arī par 500 metriem, kur izdevās apsteigt savus
«mūžīgos» konkurentus un tikai nedaudz zaudēt
Londonas Olimpisko spēļu dalībniekam Kristam
Straumem, izcīnot sudraba medaļu. Divnieku
ekipāžās, varētu teikt, nepaveicās. Airējām kopā pirmo reizi – varēja
just, ka vēl neesam «saairējušies». Tomēr jutām, ka varam uzvarēt.
500 metros prasījās vēl 10 metri un būtu zelts. Atlikušo laiku līdz
pasaules čempionātam plānoju veltīt gudriem, nevis kvantitatīviem
treniņiem.»
Mārtiņš Upītis: «Nostartēju švaki. Divniekā
vajadzēja uzvarēt 200 metros, bet paši savas
kļūdas pēc pašā finišā zaudējām – sasvērāmies un
pazaudējām ritmu. Bet kopumā arī neko daudz
labāku nevarēja gaidīt, jo es neilgi pirms Latvijas
čempionāta biju saķēris kaut kādu infekciju un
pabiju pat slimnīcā. Labi, ka arī mums atradās
vieta pasaules čempionātā. Līdz tam vēl ir piecas
nedēļas, un ceram normāli sagatavoties un nostartēt.»

«Laivu tik daudz, ka
pagriezienā jāstāv rindā»
 Ilze Knusle-Jankevica
27. jūlijā Lielupē pils pusē norisināsies
Latvijas čempionāta ūdens motosporta
posms, kurā sacentīsies ap 50 – 60 sportistu. Skatītājiem ieeja būs bez maksas.
Sacensību organizators Valdis Kuķalks
norāda, ka Jelgavu pārstāvēs septiņi sportisti: Guntis Lauss, Jānis Simanovs, Mārtiņš Lauss, Toms Kuķalks, Jānis Kuķalks,
V.Kuķalks un Aksels Zingulis. «Aksels
startē jauniešu klasē, Mārtiņš un Toms
– brīvajā klasē, kur jāguļ uz vēdera un zods
atrodas apmēram desmit centimetrus virs
ūdens, RN klase ir vairāk saglabājusies
bijušās PSRS teritorijā,» ieskicē Valdis.
Sestdien no pulksten 10 sāksies treniņi,

www.jelgavas
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Meklē darbu

 Ilze Knusle-Jankevica

M.Ozolinkevičs pasaules čempionātam kvalificējās 1000 un 5000 metros
smaiļošanā vieniniekiem, G.Pranks
– 1000 un 500 metros kanoe divniekiem
kopā ar liepājnieku Aivi Tintu, E.Ēdole
– 200 metros kanoe vieniniekiem,
M.Upītis – 200 metros smaiļošanā
divniekiem kopā ar rīdzinieku Kristu
Straumi.
Kluba «KC» trenere Ilze Bome
uzskata, ka sasniegtie rezultāti ir
atbilstoši iespējām. «Ja Mārtiņš nebūtu pārslimojis smagu infekciju tikai
nepilnu mēnesi pirms čempionāta,
startēt būtu daudz vieglāk un varbūt
nepietrūktu to dažu centimetru, kas
šķīra mūsu laivas no zelta,» tā viņa,
atgādinot, ka ļoti ciena sava kluba
puišu profesionālo attieksmi pret to, ko
viņi dara. Arī BJSS un kluba «Barons»
trenere L.Laure uzskata, ka Latvijas
čempionāts bijis veiksmīgs. «Daudz
medaļu. Jūtamies gandarīti, saņemot
sava darba augļus.»
Sportistiem pašiem gan sajūtas
divējādas – kādam starts Latvijas
čempionātā bija tikai formalitāte,
kāds ir vīlies, jo piedzīvots zaudējums «savā» distancē, kāds ir paveicis necerēto.
Tagad sekos treniņi, un laiks rādīs,
vai visi četri sportisti arī aizbrauks uz
pasaules čempionātu, jo līdzekļi ceļam
un dzīvošanai sportistiem jāatrod
pašiem. Čempionāts notiks no 29. augusta līdz 1. septembrim Vācijā.

Sporta pasākumi
 27. jūlijā pulksten 11.30 – rallijs
«Vasara 2013» («Rullīša» trasē).
 27. jūlijā pulksten 18 – futbols: FK
«Jelgava 2» – FB «Gulbene» (ZOC).
 29. jūlijā pulksten 19 – futbols: FK «Jelgava» – SK «Liepājas metalurgs» (ZOC).
 2. augustā pulksten 19.30 – hokeja
nakts turnīrs (ledus hallē).

sadaļā «Pasākumi»

Uz pasaules čempionātu
tiek četri jelgavnieki
Brocēnos norisinājās Latvijas
čempionāts smaiļošanā un
kanoe airēšanā, kurā tika
arī izcīnītas ceļazīmes uz
pasaules čempionātu. Pie
tās izdevās tikt arī četriem
Jelgavas sportistiem: Markam
Ozolinkevičam (BJSS), Gatim
Prankam («Barons»), Elīnai
Ēdolei («Barons») un Mārtiņam Upītim («KC»).
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pulksten 12 – sacensību atklāšana, pēc
tam – braucieni. Apbalvošana plānota ap
pulksten 17 – 17.30.
Jelgavā norisināsies pirmspēdējais
Latvijas čempionāta posms. Noslēdzošais posms notiks 31. augustā Kauņā.
V.Kuķalks spriež, ka šogad mazliet audzis
sacensību dalībnieku skaits. Piemēram,
jelgavniekam Akselam šīs būs otrās
sacensības, savukārt Valda klasē būs
13 dalībnieku. «Mūsu klasē laivu ir tik
daudz, ka pagriezienā jāstāv rindā,» smej
V.Kuķalks.
Klubs «Paisums» ar cerībām gaida, kad
tiks sakārtota Pasta sala, jo tad mūsu
pilsēta būs piemērota arī Eiropas līmeņa
sacensību organizēšanai.

Grāmatvede ar darba pieredzi. Tālrunis
29360505.

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.

Pārdod
Dzīvokli skaistā vietā Valgundē, tuvu Jelgavai, Lielupe 1 km. T.27816868
Ziemas vasarnīcu T.28119201.
Divstāvu māju vai maina pret mazāku vai
pusmāju. Cena runājama. T.63023280
Bērza briketes. Ar piegādi 95 Ls/t.
T.29907466.
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Skaldītu malku – alksni, bērzu, osi, ozolu.
Cenas sākot no 16 Ls/berkubā. Kvalitāte
garantēta. Tel.29800103.
1-ist. dzīvokli. T.29558600.

Vēlas īrēt
Istabu. T.27138054.
Māju vai dzīvokli Ozolniekos. Inese 29114887

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

Dažādi
Mantojuma lietas sakarā meklējam Arnolda Krotkina, dzim. 19.02.1925. Jelgavā,
radiniekus (māsas vai brāļus). Viņa vecāki
bija Vilis Martiss Jānis Krotenieks un Made
no Liepājas. Made ir dzimusi 27.03.1897.
gadā Priekulē. Arnolds ir izceļojis un miris.
Ja jums ir kāda informācija par šo ģimeni
vai esat tās radinieks, lūdzu, dodiet ziņu:
Cornelia Muggenthaler, Strada dei Tre
Camini 18, 60013, Corinaldo, Italia. Fakss:
+390 71679296, e-pasts: muggenthaler@
muggenthalerresearch.com
Rozentālberga juridiskais birojs piedāvā
bezmaksas juridiskās konsultācijas. Sniedzam kvalitatīvu, ātru un profesionālu juridisko palīdzību. Saprātīgas un adekvātas
cenas. T.27106096
Licencēta firma (noslēgts līgums ar JNĪP)
maina un plombē ūdens skaitītājus – 10
Ls/gab. Zvanīt 29758491
Konsultācijas par privātpersonas maksātnespēju. T.27805582
Zīlniece. T.29742875, 26180906.
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
TEKLA PĻAVĀNE (1928. g.)
PJOTRS BODROVS (dz. 1937. g.)
LONIJA ROKJĀNE (1934. g.)
ANNA JANŠEVICA (1928. g.)
REGĪNA ČERPINSKA (1940. g.)
IRMA STEPIŅA (1944. g.).
Izvadīšana 25.07. plkst.15 Baložu kapsētā.
AUSTRIS LEJNIEKS (1941. g.).
Izvadīšana 25.07. plkst.14 no Meža kapu
kapličas uz Igauņu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

29. 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». 1656.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». 15.sērija.
9.55 Izraēlas valsts prezidenta Šimona Peresa valstsvizīte Latvijā. Tiešraide.
10.20  «Atmiņu ēnas» (ar subt.). Vācijas drāma.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 20.sērija.
13.05 «Es – savai zemītei».*
13.35 «Saules balss. Jānis Zābers atmiņās un mūzikā».*
14.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Province» (ar subt.). Koku dakteri.*
15.20 «Ielas garumā». Zaķusala. 1.daļa.*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Dabas grāmata».*
16.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 41. un 42.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1656.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulk.).
18.30  «Māja Ītonpleisā». BBC seriāls. 3.sērija.
19.30  «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15  «Izsauciet vecmāti! 2». Seriāls. 4.sērija.
22.10 «Viss notiek!»
22.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Imantdienas 2013».*
1.40 «Tu neesi viena». Seriāls. 16.sērija.
2.10 «Saules balss. Jānis Zābers atmiņās un mūzikā».*
3.05 Pūtēju orķestra «Rīga» 40 gadu jubilejas galā
koncerts «Mūzika iedvesmai».*
5.05  «Cilvēku planēta» (ar subt.). 5.sērija.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā». 5.sērija.*
6.35 «Avārijas brigāde. Auto».
6.45 «Pienene» (vai 6.45 Reģionālās TV).
7.15 «Lietainā diena». Anim. f.
7.35 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Brīvdienu ceļvedis». «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.). 11.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 29.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 21.sērija.
12.30 «Dabas formas». Dok. f. 1.s. (vai 12.30 Reģionālās TV).
13.00 «Caurspīdīgā elektronika». Dok. f..
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. 30.sērija.
16.40  «Dienvidjūras stāsti». Seriāls. 22.(nosl.) sērija.
17.35  «Zaļā paradīze». Dok. daudzs. filma. 16.sērija.
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ghetto Games 2013».
19.45 Pasaules kausa izcīņas posms jāšanas sportā Rīga 2013.
21.25  «Zaļā paradīze». Dok. daudzs. filma. 16.sērija.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05  «Āfrikas aicinājums». Vācijas un Austrijas drāma.
0.40  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 1.sērija.
1.25 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
3.10 Tautas sadziedāšanās Dziesmu svētkos 2008.g.*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 12». Itālijas seriāls. 8.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Jaunais vilnis 2013» (ar subt.).*
13.30 «Ģimenes ligzda».*
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bernards». Animācijas seriāls.
14.50 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Seriāls. 16.(sez. nosl.) sēr.
15.50 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 103. un 104.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 65.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 65.sērijas turp.
18.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 66.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Galileo 2». Uzmanību! Ekstrēmi!
21.10 «Vella kalpi». Rīgas kinostudijas piedz. kom. 1970.g.
23.00 «Labie puiši». ASV seriāls. 11. sērija.
24.00 «Galileo».
1.25 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 65. un 66.sērija.
2.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.20 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 103. un 104.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 61.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 4». 62.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Anim. ser. 29. un 30.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 14.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 28.sērija.
7.50 «Simpsoni 2». Anim. ser. 35.sērija.
8.20 «Simpsoni 3». Anim. ser. 36.sērija.
8.50 «Bezcerīgā komanda». Ģim. komēdija.
11.10 «Māmiņu klubs».*
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 4». ASV seriāls. 88. un 89.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.35 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 515. un 516.sēr.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 17.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 21.sēr.
16.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 46.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 17.sērija.
21.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 12.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 12». ASV seriāls. 264. un 265.sēr.
0.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 21.sērija.

1.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 61.sērija.
2.05 «Visu uzvarai 4». Seriāls. 62.sērija.
2.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
3.45 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 88.sērija.
4.10 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

30. 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». 1657.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». 16.sērija.
9.55  «Skārleta» (ar subt.). 3.sērija.
11.35 «Pašattīrošās ēkas». Dok. f.
11.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.05 «Čaplins». Biogr. drāma.
14.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.55 «Province» (ar subt.). Katram sava augšāmcelšanās.*
15.25 «Ielas garumā». Zaķusala. 2.daļa.*
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule»
(ar subt.). Populārzin. ser. 23.sērija.
16.35  «Negantais Henrijs». Anim. ser. 43. un 44.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1657.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Māja Ītonpleisā 2». BBC seriāls. 1.sērija.
19.30  «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Zemes pīlāri». Episks trilleris. 2010.g. 3.sērija.
23.10 Nakts ziņas.
23.30 «Piektais Hamlets». Dokumentāla filma.*
0.30  «Māja Ītonpleisā». BBC seriāls. 3.sērija.
1.30 «Tu neesi viena». Seriāls. 17.sērija.
2.00 Latvijas Radio 2 dzimšanas dienas koncerts «Kad
man vairs nebūs 16...»*
4.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)» (ar subt.).*
5.05  «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 6.sērija.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā». 6.sērija.*
6.35 «Munks un Lemijs. Elks». Anim. f.
6.45 «Pienene» (vai 6.45 Reģionālās TV).
7.15 «Abi gali balti, viducis zaļš». Anim. f.
7.35 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Biznesa klase». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). 12.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 30.sērija.
11.35  «Dienvidjūras stāsti». 22.(noslēguma) sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā 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. 31.sērija.
16.40  «Noķert kadrā». Dokumentāla filma. 8. un 9.sēr.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 17.sērija.
20.00 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.05  «Plitvice – plūstošo ezeru zeme». Dok. filma.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05  «Specvienība». Detektīvseriāls. 6.sērija.
23.50  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 17.sērija.
0.15 «Rīgai – 800. Rīga dzied».*
4.15 «Hipokrāta zvērests». Dokumentāla filma.*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 16.sēr.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī 2». ASV seriāls. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Brauciens uz Rimini». Vācijas rom. kom. 2007.g.
11.55 «Precamies!?!»
12.55 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 105.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
14.50 «Dežūreņģelis 2» (ar subt.). Krievijas ser. 2012.g. 1.sēr.
15.50 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 105. un 106.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 67.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 67.sērijas turp.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 68.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.05 «Negaidītā veiksme». Vācijas rom. kom. 2010.g.
23.10 JAUNUMS! «Nikita». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija.
0.05 «Labie puiši». ASV seriāls. 12.sērija.
0.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 67. un 68.sērija.
2.40 «Luī 2». ASV seriāls. 1.sērija.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 105. un 106.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 62.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 4». 63.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Anim. ser. 31. un 32.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 15.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 29.sērija.
7.50 «Simpsoni 3». Anim. ser. 37. un 38.sērija.
8.50 «Trīs detektīvi un Skeletu salas noslēpums». Piedz. f. ģim.
10.45 «Kobra 17». Anim. ser. 12.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 4». ASV seriāls. 90. un 91.sērija.
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 16.sērija.
13.35 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 517. un 518.sēr.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 18.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 22.sēr.
16.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 47.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 18.sērija.
21.00 «Skaistule un briesmonis». ASV seriāls. 4.sērija.

tv programma
22.00 «Paralēlās dzīves». ASV seriāls. 9.sērija.
23.10 «Sazvērestība». ASV seriāls. 13.sērija.
0.10 «Čikāgas kodekss». ASV seriāls. 13.sērija.
1.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 22.sērija.
2.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 62.sērija.
2.55 «Visu uzvarai 4». ASV seriāls. 63.sērija.
3.35 «Ņujorkas karalis 4». ASV seriāls. 90.sērija.
4.00 «Bez tabu».
4.35 «Nakts joki».

31. 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.
7.53 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. ser.
8.17 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1658.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». 17.sērija.
10.00  «Izsauciet vecmāti! 2». 4.sērija.
11.00  «Starp debesīm un zemi… Aizmirstās pasaules 2»
(ar subt.). Dok. f. 1.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Zigmunds Skujiņš savā 85. gadā».*
13.10 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana». Dok. f.
13.35 «Vertikāle».*
14.05 «Viss notiek!»*
14.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Province» (ar subt.). Mūžīgā acs.*
15.20 «Ielas garumā». Bolderāja.*
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.05 «Kas te? Es te!»*
16.35 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 20.(noslēguma) sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1658.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Māja Ītonpleisā 2». BBC seriāls. 2.sērija.
19.30  «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dok. filma. 7.sēr.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Spēle». Rīgas kinostudijas melodrāma. 1981.g.
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Bīstamā robeža 2». Spraiga sižeta seriāls. 9.sērija.
24.00  «Māja Ītonpleisā 2». BBC seriāls. 1.sērija.
1.00 «Tu neesi viena». Seriāls. 18.sērija.
1.30 «Zemes pīlāri». Episks trilleris. 2010.g. 3.sērija.
3.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
4.15 «Labākā Eiropas opera 2012».*
5.05  «Cilvēku planēta» (ar subt.). 7.sērija.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā». 7.sērija.*
6.35 «Munks un Lemijs. Fotogrāfs». Anim. f.
6.45 «Pienene» (vai 6.45 Reģionālās TV).
7.15 «Ūdensbrīnums». Anim. f.
7.25 «Munks un Lemijs. Lidojam». Anim. f.
7.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). 13.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 31.sērija.
11.30  «Noķert kadrā». Dok. filma. 8. un 9.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas 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. 32.sērija.
16.40  «Noķert kadrā». Dok. filma. 10. un 11.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 18.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.05 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzsēriju filma. 4.sērija.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «SOKO Vismāra». Seriāls. 90.sērija.
23.50  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 18.sērija.
0.20 Jauniešu koru koncerts Skonto stadionā. 2003.g.*
3.15 2012.gada Londonas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.*
5.05 «Norvēģijas dabā». Dok. seriāls. 12.(nosl.) sērija.
5.30 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sēr.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī 2». ASV seriāls. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Negaidītā veiksme». Vācijas rom. kom. 2010.g.
11.55 «Precamies!?!»
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 106.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
14.50 «Dežūreņģelis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2. un 3.sēr.
16.50 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 107.(nosl.) sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 69.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 69.sērijas turp.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 70.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.10 «Dzimuši policisti 2». ASV seriāls. 6.sērija.
22.05 TV pirmizrāde! «Nolaupītie». ASV spraiga siž. f. 2012.g.
0.05 «Labie puiši». ASV seriāls. 13.sērija.
1.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 69. un 70.sērija.
2.40 «Luī 2». ASV seriāls. 2.sērija.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 107.sērija.
4.00 «Dežūreņģelis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sēr.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 63.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 5». 1.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Anim. ser. 33. un 34.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 16.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 30.sērija.
7.50 «Simpsoni 3». Anim. ser. 39. un 40.sērija.
8.50 «Trīs detektīvi un Šausmu pils noslēpums». Piedz. f.
10.40 «Skaistule un briesmonis». 4.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 4». ASV seriāls. 92. un 93.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 25. jūlijs
13.05 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 17.sērija.
13.35 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 519. un 520.sēr.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 19.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 23.sēr.
16.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 48.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 19.sērija.
21.00 «Radu būšana 6» (ar subt.). Ukrainas seriāls. 13.sēr.
22.10 «Reiz sensenos laikos». ASV seriāls. 11.sērija.
23.15 «Terra Nova». ASV seriāls. 9.sērija.
0.10 «Radu būšana 4». ASV seriāls. 10.sērija.
1.20 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 23.sērija.
2.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 63.sērija.
3.05 «Visu uzvarai 5». ASV seriāls. 1.sērija.
3.50 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 92.sērija.
4.10 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

1. augusts, 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 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. ser.
8.16 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Mīlas viesulis 8». 1659.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». Seriāls. 18.sērija.
10.00 «Savējie». 12. un 13.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 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Laiks vīriem?»*
13.05 «Zebra».*
13.20  «Briesmoņu mednieki». Ģim. filma.
15.00 «Ielas garumā».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25  «Luijs». Anim. ser. 90.sērija.
16.32  «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 17.sērija.
17.05  «Mīlas viesulis 8». Seriāls. 1659.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Māja Ītonpleisā 2». BBC seriāls. 3.sērija.
19.30  «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 8.(nosl.) s.
20.30 «Panorāma».
21.15  «Šerloks» (ar subt.). BBC detektīvseriāls. 1.sērija.
22.55 Nakts ziņas.
23.10  «Šerloks» (ar subt.). BBC detektīvseriāls. 2.sērija.
0.50  «Māja Ītonpleisā 2». BBC seriāls. 2. un 3.sērija.
2.45 «Tu neesi viena». Seriāls. 19.sērija.
3.15 «Daudz laimes!» koncerts Ogrē. 2003.g.*
4.07 «Viņa augstība – komponists Jānis Lūsēns III».*
5.05  «Cilvēku planēta» (ar subt.). 8.(nosl.) sērija.

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā». 8.sērija.*
6.35 «Munks un Lemijs. Ragi». Anim. f.
6.45 «Pienene» (vai 6.45 Reģionālās TV).
7.15 «Brīnumputns». Anim. f.
7.25 «Avārijas brigāde. Spageti». Anim. f.
7.35 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.45 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). 14.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 32.sērija.
11.30  «Noķert kadrā». 10. un 11.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18 vecuma
grupā. Latvija – Bulgārija.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 33.sērija.
16.40  «Noķert kadrā». Dok. filma. 12. un 13.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 19.sērija.
20.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.30 «Lidojuma plāns».
21.00 «Krievijas mācību stundas». Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Motociklisti».*
23.35 «Ghetto Games 2013».*
23.50 «Izdzīvotāji 4». Dok. f. 4.sērija.
0.45  «Plitvice – plūstošo ezeru zeme». Dok. filma.
1.40 «SeMS piedāvā…» The Police.*
2.25 «Imanta – Babīte pietur Tankštellē».*
2.55 «Skudrulauva». Animācijas filma.
3.10 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18 vecuma
grupā. Latvija – Bulgārija.*
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Lidojuma plāns».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sēr.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī 2». ASV seriāls. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Galileo 2».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Vaļu noslēpums». Vācijas rom. drāma. 2010.g. 1.sēr.
12.00 «Precamies!?!»
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 107.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bernards». Animācijas seriāls.
14.45 «Dežūreņģelis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sēr.
16.00 JAUNUMS! «Cik skaista mīlestība!» Meksikas
seriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 71.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 71.sērijas turp.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 72.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Galileo 2».
21.15 «Dabas stihiju varā 2». ASV dok. seriāls. 10.sērija.
21.40 «Mentālists 4». ASV seriāls. 12.sērija.
22.40 «Supernatural 5». ASV seriāls. 17.sērija.
23.40 «Riplija spēles». Krimināldrāma. 2002.g.
1.40 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 71. un 72.sērija.

3.05 «Šodien novados».
3.15 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas ser. 1. un 2.sēr.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 64.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 5». 2.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Anim. ser. 35. un 36.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 17.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 31.sērija.
7.50 «Simpsoni 3». Anim. ser. 41. un 42.sērija.
8.50 «Labais Bens: briesmas uz kalna». Ģim. drāma.
10.40 «Radu būšana 6» (ar subt.). 13.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 4». ASV seriāls. 94. un 95.sērija.
13.05 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 18.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 521. un 522.sēr.
15.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 20.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 24.sēr.
16.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 49.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 20.sērija.
21.00 «Galvenais aizdomās turamais». ASV seriāls. 6.sēr.
22.00 «Laika cilpa». ASV spraiga siž. fant. trilleris. 2012.g.
0.10 «Pārkāpt robežu 4». ASV seriāls. 6.sērija.
1.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 24.sērija.
2.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 64.sērija.
2.50 «Visu uzvarai 5». ASV seriāls. 2.sērija.
3.35 «Ņujorkas karalis 4». Seriāls. 94. un 95.sērija.
4.25 «Bez tabu».

2. augusts, 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.
7.53 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. ser.
8.17 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. ser.
8.30  «Gaišā piemiņā». 17. un 18.sērija.
9.25 «Tu neesi viena». 19.sērija.
10.00 «Savējie». Seriāls. 14. un 15.sērija.
10.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.10  «Zobenu karaliene». 3. un 4.sērija.
12.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05 «Latviešu kino zelta dziesmas».*
14.30 «Mans zaļais dārzs».*
15.00 «Province» (ar subt.).*
15.30 «Ielas garumā».*
16.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.20  «Luijs». Anim. seriāls. 91.sērija.
16.27  «Dinozauru vilciens». Anim. seriāls. 18.sērija.
17.00  «Gaišā piemiņā». Seriāls. 17. un 18.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
19.35 «60.gadu leģendārās pludmales». Dok. filma. 5.sēr.
20.30 «Panorāma».
21.15  «Midsomeras slepkavības 13» (ar subt.). Det. ser. 4.s.
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Raimonds Pauls joko».*
0.10 «Latviešu kino zelta dziesmas».*
1.40 «Tu neesi viena». Seriāls. 20.(noslēguma) sērija.
2.10 «Labākās latviešu mūzikas izlase».*
3.38  «Zobenu karaliene». 3. un 4.sērija.
5.05 «Lauku sēta 2».*

LTV7
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā». 9.sērija.*
6.35 «Munks un Lemijs. Ala». Anim. f.
6.40 «Avārijas brigāde. Kinostudija».
6.45 «Radošā darbnīca Stremsē» Dok. f. 5.sērija. (vai
6.45 Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
7.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). 15.sērija.
10.35 «Izmisušie vecāki». 33.sērija.
11.30  «Noķert kadrā». 12. un 13.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18 vecuma
grupā. Latvija – Spānija.*
15.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 34.sērija.
16.40  «Noķert kadrā». Dok. filma. 14. un 15.sērija.
17.35  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 19.sērija.
18.05 «Augstākā pilotāža» (ar subt.). Ser. 16.(nosl.) sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 20.sērija.
20.00 «Lielais cirks 11». 6.daļa.
21.05 «Šērvudas Robins». Seriāls. 5.sērija.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 51.sērija.
23.50 «Imantdienas 2013».*
1.50 Starpt. folkloras fetivāls Baltica 2012. Dižkoncerts.*
3.10 Eiropas meistarsacīkstes basketbolā U-18 vecuma
grupā. Latvija – Spānija.*
5.00 «Lidojuma plāns».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2» (ar subt.). Krievijas ser. 4.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī 2». ASV seriāls. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Galileo 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.05 «Vaļu noslēpums». Vācijas rom. drāma. 2010.g. 2.sēr.
12.00 «Precamies!?!»
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 108.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Dežūreņģelis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sēr.
15.45 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 3. un 4.sēr.
17.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 73.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 73.sērijas turp.
19.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 74.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Galileo 2».
21.05 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora raidījums.
23.10 «Pokrova vārti» (ar subt.). Krievijas kom. 1982.g. 1. un 2.s.

Ceturtdiena, 2013. gada 25. jūlijs
1.45 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 73. un 74.sērija.
3.05 «Šodien novados».
3.15 «Cik skaista mīlestība!» Meksikas seriāls. 3. un 4.sēr.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 65.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 5». 3.sērija.
6.35 «Naskais Andželo». Anim. ser. 37. un 38.sērija.
7.00 «Beibleidi». Anim. ser. 18.sērija.
7.30 «Smurfi». Anim. ser. 32.sērija.
7.50 «Simpsoni 3». Anim. ser. 43. un 44.sērija.
8.50 «Labais Bens 2: melnais zelts». Ģimenes drāma.
10.45 «Galvenais aizdomās turamais». 6.sērija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Ņujorkas karalis 4». ASV seriāls. 96. un 97.sērija.
13.05 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.35 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 19.sērija.
13.55 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 523. – 525.sērija.
15.50 «Mīlestības sirdspuksti 3». Vācijas seriāls. 25.sēr.
16.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 50.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 JAUNUMS! «Zentas brīvdienas». Latvijas sit. kom. 2013.g.
21.00 «Mīlas guru». ASV komēdija. 2008.g.
22.30 «Amerikāņu pīrāgs 6: Beta māja». Kom. 2007.g.
0.15 «Viss iekļauts». Krievijas komēdija. 2011.g.
2.05 «Mīlestības sirdspuksti 3». Seriāls. 25.sērija.
2.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 65.sērija.
3.40 «Visu uzvarai 5». ASV seriāls. 3.sērija.
4.25 «Bez tabu».

3. augusts, sestdiena
LTV1
6.05 «SIB-Īrija». Dok. filma. 1.sērija.
6.35 «Kā vilks sivēntiņu neapēda». Anim. f.
6.45 «Lemuru iela». Dok. ser. 20.(noslēguma) sērija.
7.10 «Sveika, Robij!» 17.sērija.
8.00  «Dinozauru vilciens». 17.sērija.
8.30  «Luijs». 96.sērija.
8.40 «Zaķīšu piedzīvojumi». 39.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs». 45. un 46.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00  «Briesmoņu mednieki». Ģimenes filma.
12.35  «Šerloks» (ar subt.). BBC det.ser. 1. un 2.sērija.
15.50 «Aculiecinieks».*
16.10 «Raimonds Pauls joko».*
17.10 «60.gadu leģendārās pludmales» (ar subt.). Dok. f. 5.s.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». Tēriņu iela.*
19.00 «Kuldīgas iedvesma ceļotājiem».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Dārza noslēpums». ASV mistikas drāma. 2010.g.
23.00 Nakts ziņas.
23.10 Raimonds Pauls. «Dueti » – Veronika Plotņikova un
Marts Kristiāns Kalniņš.*
0.55 «Mikrofona dziesmas».*
2.30 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2013. Fināls.*

LTV7
6.05 Mikrofona dziesmas.*
7.40 «Rezgalības 2». Anim. f.
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Biznesa klase». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok. f.
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 17. un 18.sēr.
14.15 «Piedošanas svētdiena» (ar subt.). Ukrainas melodr.
16.00 «Sporta balva Laureus 2013» (ar subt.).*
17.55 «Jaguāra kakts». Dokumentāla filma.
19.15 «Ghetto Games 2013».*
19.30 «Iedomu vara». Dok. f. 1.s. (vai 19.30 Reģionālās TV).
20.00 «Jaunlaulātie» (ar subt.). Krievijas melodr. 2012.g.
21.40  «Rifu dakteri». Daudzsēr. f. 3.sērija.
22.35  «Māsa Betija». ASV kriminālkomēdija. 2000.g.
0.30 «Šērvudas Robins». Seriāls. 5.sērija.
1.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 29. un 30.sērija.
3.00 Kapelas «Bumerangs» 20 gadu jubilejas koncerts.*
3.50 «Ātrāk, Minhauzen, ātrāk!» Animācijas filma.
4.00 «Lidojuma plāns».*
4.30 «Autosporta programma nr.1».*
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*

LNT
5.00 «Dežūreņģelis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sēr.
5.50 «Noderīgie draugi». ASV seriāls. 9.sērija.
6.10 «Viņpus 2». ASV un Kanādas seriāls. 38.sērija.
7.00 «Galileo».
7.40 «Betmens 2»; «Toma un Džerija piedzīvojumi».
9.00 «Māju sajūta».
9.55 «Galileo 2».
10.25 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 12.sēr.
11.35 «Herijas likums 2». 14.sērija.
12.30 «Aģents Čaks 5». ASV seriāls. 7.sērija.
13.25 «Pokrova vārti» (ar subt.). Krievijas kom. 1982.g. 1. un 2.s.
16.05 «Pretpoli pievelkas». Rom. komēdija. 2011.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Mīlas lidojums». Vācijas melodrāma. 2006.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Laternu stundā».
21.35 A.Kristi. «Erkils Puaro 5». Lielbritānijas ser. 7. un 8.s.
23.55 «Klients». ASV trilleris. 1994.g.
1.40 «Pretpoli pievelkas». Rom. komēdija. 2011.g.
3.45 «Noderīgie draugi». Seriāls. 9.sērija.
4.10 «Viņpus 2». Seriāls. 38.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 66.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 5». 4.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». 39. un 40.sērija.
7.00 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 49.sērija.
7.15 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». 45. – 47.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 34.sērija.
8.15 «Bakugani». Anim. ser. 12. un 13.sērija.
9.05 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 10.sērija.
9.30 «Misters Bīns». 10.sērija.
10.00 «Autoziņas 2».
10.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*

13.30 «Televeikala skatlogs».
13.45 «Simpsoni 3». Animācijas seriāls. 45. un 46.sērija.
14.40 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.25 «Mīlas guru». ASV komēdija. 2008.g.
17.05 «Sasodītais kaķis». ASV komēdija. 1997.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu Austrumu ekspresis». Latvijas dok. filma.
20.00 «Smagi iemīlējies». ASV rom. komēdija. 2001.g.
22.10 «Pēkšņi stāvoklī». ASV rom. komēdija. 2007.g.
0.50 «Starp spēli un mīlu». ASV sporta drāma. 1999.g.
3.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 66.sērija.
4.00 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 4.sērija.
4.50 «Nakts joki».

4. augusts, svētdiena
LTV1
6.05 «SIB-Īrija». Dok. filma. 2.sērija.
6.35 «Elfu dejas». Dok. f.
7.10 «Sveika, Robij!» 18.sērija.
8.00  «Dinozauru vilciens». 18.sērija.
8.30  «Luijs». 97.sērija.
8.40 «Zaķīšu piedzīvojumi». 40.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Negantais Henrijs». 47. un 48.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. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» koncerts Ogrē. 2003.g.*
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».*
17.00 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 19.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».
18.50  «Iesācējs mīlestībā» (ar subt.). Vācijas melodr.
20.30 «Panorāma».
21.15  «Skārleta» (ar subt.). Vēst. melodr. 4.(nosl.) sērija.
22.50 Nakts ziņas.
23.05 «Kamī» (ar subt.). Francijas biogr. drāma. 2010.g.
0.55  «Midsomeras slepkavības 13» (ar subt.). Det. 4.s.
2.35 «Bīstamā robeža 2». Seriāls. 9.sērija.
3.20 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
3.30 Latvijas Radio 2 dzimšanas dienas koncerts.*

LTV7
6.05 «Radošā darbnīca Stremsē». 5.sērija.
6.50 «Astro Acoustic». Grupas «Astro’n’out» albuma koncerts.*
7.50 «Komercdarbība šodien». «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 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30  «Zaļā paradīze». 20.sērija.
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Jaunlaulātie» (ar subt.). Krievijas melodr. 2012.g.
14.00  «Zaļā paradīze». Dok. daudzsēriju filma. 21.sērija.
14.30  «Uz pasaules vulkāniem». Dok. filma. 1.sērija.
15.30 «Mīlestība pie Gardas ezera». Ser. 17. un 18.sērija.
17.10  «Rifu dakteri». Daudzsēr. f. 3.sērija.
18.00 «Lielais cirks 11». 6.daļa.
19.00 «Motociklisti».
19.30  «Atgriešanās Bagātību salā». ASV piedz. f. 1996.g.
21.15  «Specvienība». Detektīvseriāls. 7.sērija.
22.10  «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 2.sērija.
23.00 «Imanta – Babīte pietur...»*
23.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 31. un 32.sērija.
1.10  «Māsa Betija». ASV kriminālkomēdija. 2000.g.
3.00 Kapelas «Bumerangs» 20 gadu jubilejas konc. 2.d.*
3.50 «Poem pa kulšen». Animācijas filma.
4.05 Rīgas svētki 2008. Aktieru koncerts.*

LNT
5.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 12.sēr.
6.00 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.10 «Viņpus 2». ASV un Kanādas seriāls. 39.sērija.
7.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Anim. filmu rīts. «Betmens 2»; «Trako Tūņu šovs».
8.55 «Ģimenes ligzda».
9.25 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 5». 7. un 8.sērija.
12.15 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 9.sērija.
13.15 «Dabas stihiju varā 2». Dok. seriāls. 10.sērija.
13.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
14.10 «Uzmini – kurš?» ASV komēdija. 2005.g.
16.10 «Laternu stundā». Šlāgermūzikas raidījums.*
17.05 «Dzīves krustcelēs». 3.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Krievijas hum. šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas ser. 8. un 9.s.
22.50 «Šauj viņus nost!» ASV spraiga siž. trilleris. 2007.g.
0.35 «Uzmini – kurš?» ASV komēdija. 2005.g.
2.25 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2». Anim. ser. 6. un 7.s.
3.05 «Trako Tūņu šovs». Animācijas seriāls. 26.sērija.
3.25 «Dzīves krustcelēs».
4.10 «Viņpus 2». Seriāls. 39.sērija.

TV3
5.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». 67.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 5». 5.sērija.
6.55 «Naskais Andželo». Anim. ser. 41. – 44.sērija.
7.35 «Skunksa kungfu». Anim. ser. 50.sērija.
7.50 «Darbarūķis Menijs». Anim. ser. 35.sērija.
8.20 «Bakugani». Anim. ser. 14.sērija.
8.40 «Māmiņu klubs».
9.15 «Ievas pārvērtības 3».*
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Zentas brīvdienas». Seriāls. 1.sērija.
11.40 «Gandrīz ideālas vakariņas 4».*
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.50 «Līgavu skūpstīt nedrīkst». ASV rom. kom. 2011.g.
17.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 8.sērija.
18.00 «Saimnieks meklē sievu». Real. šovs. 8.sērija.*
19.00 TV3 ziņas.
19.10 «Nekā personīga. Valsts ārpus kontroles». Dok. f.
20.10 «X cilvēki 2». ASV spraiga siž. fant. filma. 2003.g.
22.50 «Neiespējamā misija». ASV spraiga siž. trilleris.
0.55 «Līgavu skūpstīt nedrīkst». ASV rom. kom. 2011.g.
2.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 67.sērija.
3.35 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 5.sērija.
4.30 «Nakts joki».
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TV programma
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija
aicina darbā
Personāla apmācības
speciālistu(-i)
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu;
• veselības un nelaimes gadījumu
apdrošināšanu;
• karjeras izaugsmes iespējas;
• iespēju augt un pilnveidoties.
Amata pienākumi:
• vadīt un organizēt vispārējās un speciālās
fiziskās sagatavotības nodarbības, teorētiskās
nodarbības, pieņemt profesionālās sagatavotības
ieskaites;
• apmācīt jaunos darbiniekus, pārbaudīt
darbinieku zināšanas un praktiskās iemaņas;
• analizēt un vērtēt darbinieku profesionālo
sagatavotību.
Prasības pretendentiem:
• profesionālā augstākā vai augstākā izglītība;
• pārzināt un prast pielietot Latvijas Republikas
likumu «Par policiju», Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksu, Jelgavas pilsētas
pašvaldības saistošos noteikumus un citus
normatīvos aktus, noformēt un sagatavot
administratīvās lietvedības dokumentāciju
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• likuma «Par policiju» 21. pants;
• teicamas latviešu valodas prasmes;
• laba fiziskā sagatavotība un veicamajam
darbam atbilstošs veselības stāvoklis;
• priekšroka tiks dota kandidātiem ar pieredzi
līdzīgā jomā.
Remontstrādnieku(-ci)
Piedāvājam:
• stabilu atalgojumu.
Amata pienākumi:
• pārbaudīt transportlīdzekļu tehnisko stāvokli
atbilstoši noteiktajiem normatīvajiem aktiem;
• veikt transportlīdzekļa vadītāja pienākumus;
• uzturēt transportlīdzekļus tehniskā kārtībā;
• veikt vienkāršus remontdarbus.
Prasības pretendentiem:
• profesionālā vidējā izglītība;
• A, B, C un D1autovadītāja kategorija;
• teicamas latviešu valodas zināšanas.
Pieteikties personīgi Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas Personāla vadības un
uzskaites grupā Mazajā ceļā 3, Jelgavā.
Papildu informācija pa tālruni 63022251.

Baltijas Astroloģijas skola Jelgavā
piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar
iespējām apgūt astrologa profesiju, kā arī
saņemt zināšanas citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.
Jelgavas Tehnikums
Tālrunis 63025605
www.jelgavastehnikums.lv

2013./2014. m.g. aicina
apgūt kvalifikācijas
Ar pamatskolas izglītību,
iegūstot vidējo profesionālo izglītību (3. kvalifikācijas līmenis), mācību ilgums 4 gadi:
1. Inženierkomunikāciju tehniķis;
2. Mēbeļu galdnieks;
3. Apdares darbu tehniķis;
4. Viesmīlības pakalpojumu speciālists;
5. Klientu apkalpošanas speciālists.
Ar vispārējo vidējo izglītību, iegūstot vidējo
profesionālo izglītību (3. kvalifikācijas līmenis),
mācību ilgums 1,5 gadi:
1. Bārmenis (saņem ESF stipendiju līdz Ls 80).
Jelgavas Tehnikums sadarbībā ar AS «Amo
Plant» piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz
25 gadiem ar pamatskolas izglītību (no 17
gadu vecuma) vai vispārējo vidējo izglītību,
iegūstot arodizglītību (2. kvalifikācijas līmenis),
mācību ilgums – 1 gads, apgūt kvalifikāciju:
1. Autoatslēdznieks (saņem ESF stipendiju
līdz Ls 80).
Ir dienesta viesnīca, ēdnīca.
Visi izglītojamie saņem stipendiju.
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37,
Jelgava.

ANGĻU VALODAS STUDIJA
AUGUSTĀ PIEDĀVĀ
BĒRNIEM no 3 gadiem – spēlēt teātri.
SKOLĒNIEM un JAUNIEŠIEM – intensīvu sarunvalodas kursu, spēlēt teātri, doties piknikā, izveidot
savu avīzi, galda spēli vai projektu angļu valodā.
PIEAUGUŠAJIEM – intensīvus sarunvalodas
kursus, biznesa angļu valodas pamatus un
angļu valodu apkalpojošam personālam.
IESPĒJAMA apmācība jūsu darba vietā.
Nodarbības notiek viesnīcas «Jelgava» telpās.
Pieteikties pa tālruni 26456942.

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 – pa e-pastu: jap@jap.lv;
• sūtot pa pastu – uz adresi: Meiju ceļš 62,
Jelgava, LV-3007;
• iesniedzot personīgi – Meiju ceļā 62, Jelgavā,
Pārvadājumu daļā, darba dienās no plkst.8 līdz 16.
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Angļu valodas studija aicina pieteikties
pozitīvu, radošu un atbildīgu
angļu valodas skolotāju
nepilnas slodzes darbam ar pirmsskolas
vecuma bērniem un pilnas slodzes darbam ar
skolas vecuma bērniem,
jauniešiem un pieaugušajiem.
Pieteikumu un CV sūtīt pa e-pastu:
c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis 26456942.

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 pa
e‑pastu: personals@kulk.lv.
Fakss – 63048959, tālrunis – 63021420.
Jelgava, Dobeles šoseja 34.
Restorāna bāra «Plate» atrašanās vieta: Jelgava,
Lielā iela 6, viesnīca «Jelgava».

KONDITORAM(-EI)
Darba laiks: saskaņā ar darba grafiku.
CV sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv;
fakss 63048959.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Jelgavas pilsētas dome īsteno projektu «Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no
Miera ielas līdz Rūpniecības ielai» (3DP/3.2.1.2.1./12/APIA/SM/008).
Projekta mērķis ir uzlabot ielu infrastruktūru stāvokli, lai nodrošinātu drošu un komfortablu satiksmi uz vienas no galvenajām Jelgavas pilsētas tranzītmaģistrālēm – Lietuvas
šosejas posmā no Miera ielas līdz Rūpniecības ielai. Projektā paredzēts veikt vairākus
pasākumus, kas būs ieguldījums gan transporta infrastruktūras un transporta sistēmas
attīstībā un sakārtošanā, gan arī pilsētvides uzlabošanā un tās pieejamības nodrošināšanā iedzīvotājiem.
Rekonstrukcijas darbu gaitā tiks veikta ielas brauktuves pilna rekonstrukcija, izbūvētas
ietves gājējiem un riteņbraucējiem, izbūvētas gājēju pārejas, rekonstruēts luksoforobjekts
un izbūvēts papildu jauns luksoforobjekts, rekonstruētas sabiedriskā transporta pieturvietas, lietus ūdens kanalizācijas sistēma, kā arī rekonstruēts ielu apgaismojums.
Laika periodā no 2012. gada augusta līdz 2013. gada jūlijam projekta ietvaros veikti
šādi darbi:
• trases sagatavošanas darbi (pirms būvdarbu uzsākšanas veikta trases uzmērīšana,
nospraušana, poligonometrijas instrumentālā uzmērīšana; esošo koku zāģēšana, celmu
laušana, krūmu zāģēšana; ietves seguma demontāža, betona ceļa apmaļu nojaukšana;
augu zemes norakšana);
• izbūvēts jauns ūdensvads paralēlā ceļa posmā no Savienības ielas līdz Miera ielai,
izbūvēti ūdensvada atzari esošajiem privātīpašumiem, veikta vecā ūdensvada demontāža;
• izbūvēts jauns saimnieciskās kanalizācijas vads paralēlā ceļa posmā no Savienības
ielas līdz Miera ielai, saimnieciskās kanalizācijas vada atzari esošajiem privātīpašumiem,
kā arī izbūvēta saimnieciskās kanalizācijas sūknētava;
• izbūvēta jauna lietus ūdens kanalizācijas drenāžas caurule ar lietus ūdens savācējakām
pie privātajiem īpašumiem;
• izbūvēts lietus ūdens kanalizācijas maģistrālais vads posmā no Savienības ielas līdz
Miera ielai. Lietus ūdens kanalizācijas maģistrālā vada būvdarbi turpinās Savienības
ielas–Lietuvas šosejas–Dzirnavu ielas krustojumā un Lietuvas šosejas–Miera ielas krustojumā. Minētos būvdarbus 2013. gada jūlijā paredzēts pabeigt. Paralēli tiek izbūvētas
lietus ūdens uztvērējakas;
• pabeigti atbalstsienas izbūves darbi pie paredzētās autobusu pieturvietas, uzstādīti
pakāpieni un margu rokturi pie kāpnēm un rampas. Turpinās pandusa izbūves darbi;
• visā rekonstrukcijas posmā turpinās elektromontāžas darbi līdz 0,4 kV, 10 kV un
20 kV;
• uzsākti ielas apgaismojuma izbūves darbi no Savienības ielas virzienā uz Miera ielu;
• visā rekonstruējamā posmā turpinās vājstrāvas tīklu izbūves darbi (kabeļu kanalizācijas
izbūve pašvaldības vajadzībām un esošo sakaru kabeļu aizsardzība, pārbūve saistībā ar
ielas risinājumiem);
• Lietuvas šosejas un Miera ielas krustojumā demontēts esošais luksoforobjekts;
• demontēta Lietuvas šosejas brauktuves labā josla virzienā uz Eleju;
• veikts Lietuvas šosejas brauktuves labās joslas paplašinājums posmā no Savienības
ielas līdz Miera ielai, tajā skaitā veikti zemes darbi, uzbērums, ģeotekstila ieklāšana,
drenējošā slāņa izbūve, ģeorežģa izbūve, šķembu pamatu izbūve;
• 2013. gada jūlija beigās – augusta sākumā paredzēts novirzīt autotransporta kustību
uz Lietuvas šosejas brauktuves labo pusi virzienā uz Eleju, lai varētu uzsākt brauktuves
kreisās joslas demontāžas darbus;
• uzsākti dzelzceļa pārvada remonta darbi. Izbūvētas betona apmales uz tilta uzvadiem, veikti apbetonēšanas darbi esošām dzelzsbetona apmalēm uz tilta un brauktuves
izlīdzinošā frēzēšana. 2013. gada jūlijā paredzēta asfalta izlīdzinošās kārtas izbūve un
asfalta dilumkārtas izbūve.
Projekta kopējās plānotās izmaksas – Ls 3 890 941,09 ar PVN, tajā skaitā ERAF līdzfinansējums Ls 2 019 011,89 (74% no attiecināmajām izmaksām), un projektu plānots
ieviest divos gados (2012., 2013. gadā).
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notikumi

Pasākumi pilsētā
 26. jūlijā pulksten 19 – leģendārā grupa «Pērkons», Ieva Akuratere un
Juris Kulakovs jubilejas koncertā «Sapumpurots zars». Biļešu cena – Ls 6; 5;
4 (Uzvaras parkā).
 27. jūlijā pulksten 14 – saldumu ražotāja «Staburadze» akcija «Latvijas
mājas tortes 2013», kurā tiks meklēta Zemgales novadam raksturīgākā torte
un labākais cepējs. Padomi, pieredzes apmaiņa un degustācija (kafejnīcā
«Zemnieka cienasts»).
 2. augustā pulksten 19 – lielkoncerts «Zelta ekspedīcija». Piedalās šlāgergrupas «Baltie lāči», «Apvedceļš» un pūtēju apvienība «Zelta taures». Biļešu
cena – Ls 6; 5; 4 (Uzvaras parkā).
 9. augustā pulksten 19 – uzvedums «Olgai Dreģei – 75». Režisors – Valdis
Lūriņš. Piedalās Mirdza Martinsone, Juris Strenga, Baiba Indriksone, Leons
Krivāns, Sarmīte Rubule, Jānis Reinis un Gints Andžāns. Biļešu cena – Ls 6; 5;
4 (Uzvaras parkā).
 15. augustā no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena: iespēja iepazīties 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). Komandu pieteikšanās līdz 10. augustam. Ar
regates nolikumu un pieteikuma anketu var iepazīties mājas lapas www.kultura.jelgava.lv sadaļā «Uzzini», apakšsadaļā «Nolikumi». Aizpildītā pieteikuma
anketa jāiesniedz «Kultūras» birojā Jelgavas kultūras nama 2. stāvā vai jāsūta
pa e-pastu: evelina.bucele@kultura.jelgava.lv.
 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 diriģents – Arvīds Platpers, režisore – Anna
Jansone. Ieeja – Ls 1; skolēniem, studentiem un pensionāriem, uzrādot apliecību, – bez maksas (Jelgavas pils pagalmā).
 28. augustā pulksten 19 – dziedātājas Marijas Naumovas jubilejas koncerts, atzīmējot 20 gadu darbību uz profesionālās skatuves, «Romani Rat»
(«Čigānu nakts»). Koncerts plānots kā mākslinieciska izrāde, kura atspoguļo
četrus vēsturiskus stāstus par čigānu mūzikas nozīmīgo ietekmi pasaules
mūzikā. 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

Rīt Jelgavā – saulains laiks,
bet vakarā dārdēs «Pērkons»

Pavadi vasaru gudri!

Angļu valodas vasarnīca
tā ir lieliska iespēja

vecākiem iesaistīt savus bērnus radošos
un saturīgos kursos
un

bērniem pavadīt vasaru gudri un interesanti,
jo

mācoties var arī atpūsties!

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

Grupas un nodarbības
5. augusts - 16. augusts
Bērniem:
10 - 13 gadi

katru darba dienu
no 10.00 - 13.45

Pusaudžiem:
14 - 16 gadi

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

«Metālistu saieta vietā –
Metāla skulptūru festivāls»

 Ritma Gaidamoviča

Jau rīt, 26. jūlijā, pulksten 19
Uzvaras parkā gaidāmi zibeņi,
dārdi un palaikam arī romantisks lietutiņš – atzīmējot
dziedātājas Ievas Akurateres
un komponista Jura Kulakova 55 gadu jubileju, gaidāms
koncerts «Sapumpurots zars»
kopā ar leģendāro grupu
«Pērkons». «Kamēr «Pērkons»
būs spējīgs savienot daili ar
spēku, tas turpinās dārdēt. Un
feinākais ir tas, ka mēs tautai
vēl joprojām patīkam. To viņi
apliecina, nākot uz koncertiem,» tā leģendārā «Pērkona»
tēvs J. Kulakovs.
Īstā svētku diena J.Kulakovam jau
aiz muguras – viņa 55. dzimšanas diena
bija maijā –, taču jubilejas koncertu turneja turpinās. Mākslinieks par to saka:
«Ziniet, tā jubileja man ir vienaldzīga.
Kas tad tur ir – paliec tikai vecāks. Taču
cipars smuks.» Viņš atzīst, ka īsti vairs
neatceras, kurš bijis jubilejas koncertturnejas iniciators, taču pēc jau notikušajiem
koncertiem dažādās Latvijas vietās droši
varot teikt, ka tas ir tā vērts.
«Lai gan gadu skaits ievērojams un
arī fiziskā izveicība nav tāda kā jaunībā,
joprojām esam jauni. Iepriecinoši, ka arī
šobrīd tauta mūs mīl tāpat kā «Pērkona»
ziedu laikos,» tā J.Kulakovs, piebilstot,
ka to apliecina pārpildītās skatītāju
rindas. Piemēram, koncertā Siguldā jau
kādus desmit gadus kultūras nama zāle
neesot bijusi tik skatītāju pilna. «Neliegšos – tas ir patīkami. Ceru, ka tā būs arī
Jelgavā,» nosaka komponists.

«Galvenais – roks latviešu valodā»

 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 31. augustam – Jelgavas Mākslinieku biedrības izstāde «Ziedi» (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 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).

Ceturtdiena, 2013. gada 25. jūlijs

Mākslinieks atzīst, ka šodienas klausītājs un skatītājs ir ļoti prasīgs, tāpēc
liela nozīme ir kvalitātei, un ar šādu
karogu arī «Pērkons» vienmēr
centies iet uz priekšu. «Mūsdienās
izvēle ir milzīga, nav kā padomju
laikos, kad bija tikai divi novirzieni
– nopietnā akadēmiskā mūzika un estrādes mūzika jeb tā saucamā popmūzika.
Tagad viss sadalīts pa nezin cik stiliem.
Piedāvājums ir milzīgs. Bet kolosāli ir
mūsu koncertos redzēt, ka līdzi dzied un
vārdus zina ne tikai mūsu, bet arī jaunā
paaudze,» tā J.Kulakovs, apgalvojot, ka
tieši kvalitātei, te gan domājot ne tikai
tehnisko izpildījumu, bet arī saturu, ir
ļoti liela nozīme. Mākslinieks norāda, ka
«Pērkons» arvien turpina nest nacionālo
pašapziņu un arvien skan kā no astoņdesmitajiem, kad «roks turēja tautu pie
cerības». «Kad radās «Pērkons», mūsu
mērķis bija radīt mākslinieciski iespējami
labāko rokmūziku latviešu valodā. Mums
tas izdevās, un to arī turpinām. Tāpēc,
šķiet, mūs tauta mīl,» pārdomās dalās
J.Kulakovs, piebilstot, ka viņu koncertos
nekad neviena dziesma nav izskanējusi
angļu vai citā valodā, arī ārzemēs ne.
Vienīgi angļu valodā ir paskaidrots, par
ko ir šī dziesma.

Šobrīd jau notikuši vairāki grupas
«Pērkons» koncerti, kas bijuši kupli
apmeklēti. Mākslinieks atzīst, ka tas
sniedz gandarījumu. «Mēs no katra
koncerta paņemam pozitīvās emocijas
un priecājamies par to, ka spējam sniegt
tās arī klausītājiem, par ko liecina gan
apsveikumi pēc koncerta, gan čivināšana tviterī, gan komentāri internetā,»
tā J.Kulakovs, piebilstot, ka Dzintaru
koncertzālē notikušie divi koncerti tviterī pat pielīdzināti Dziesmu svētkiem,
kas esot augsts novērtējums.
Gatavojoties koncertam mūsu pilsētā, J.Kulakovs atzīst, ka viņam
prātā nāk viens uzjautrinošs stāsts.
«Reiz mums zvanīja un uzaicināja uzstāties Uzvaras parkā Metāla svētkos. Es
nodomāju: «O, super! Jelgavā kaut kāds
metālistu saiets, mūs arī uzaicina! Jābūt
baigi labi.» Bet izrādījās, ka tas ir Metāla
skulptūru festivāls. Bet vienalga bija forši
– jelgavnieki mūs mīl,» tā J.Kulakovs.

Atlaida no darba Jelgavā

Taču ar Jelgavu viņu saista vēl kāds
interesants stāsts. Izrādās, J.Kulakovs
ir saistīts ar tautas deju ansambli «Diždancis», kas šogad nosvinēja 35. «Tas bija
«Pērkona» dibināšanas laiks. Tā kā mēs
nebijām īpaši mīlēti, tas atspoguļojās arī
dzīvē. Proti, varas izkārtoja, ka ar savu
kursu nebeidzu konservatoriju. Mani
nosūtīja darbā no Rīgas uz Jelgavu. Biju
precējies, un noteikumi paredzēja, ka nekur tālāk par 60 kilometriem rādiusā mani
nevar sūtīt. Tā nonācu toreizējā Jelgavas
rajona tautas deju ansamblī «Diždancis»,
ko vadīja Uldis Ozols, par kapelmeistaru.
Vēlāk arī tādu salona ansamblīti uztaisījām, kuru vadīja Vilis Ozols,» stāsta
mākslinieks, piebilstot, ka mūsu pilsētā
nostrādājis gadu. Spilgtā atmiņā palicis
Leģendārā
tas, ka «Diždancim» 1983. gadā paspīdējis
«Pērkona» tēvs
brauciens uz Holandi un Beļģiju. «KolekJuris Kulakovs.
tīvs no Kultūras ministrijas ļoti centās
noslēpt faktu, ka arī es braukšu, bet slepenie ziņotāji darīja savu – mani «noņēma
«Mēs baudām atzinību!»
no trases» un atlaida no darba Jelgavā,»
Taujāts par to, kas, viņaprāt, šobrīd smaidot atceras komponists, atzīstot, ka
notiek mūzikas jomā attiecībā uz latviešu tas viņa dzīvē bijis jautrs laiks.
dziedātāju sniegumu, kad teju visi izvēlas
internacionālas valodas, J.Kulakovam Būs «Slidotava», «Gandrīz
raisās pārdomas. Viņš saprot: ja gribi, tautasdziesma»...
lai tavs darbs ir populārs radio singls, ir
Varbūt tāpēc Jelgava ir tā vieta, kur
jāizmanto tās valodas, «taču citādi nesa- kopā ar «Pērkonu» gribas atgriezties arī
protu adresātu». «O! Bet baigi labi ar šo savā jubilejas koncertā «Sapumpurots
lietu galā tikuši jūsu pilsētas puiši «Prāta zars». ««Pērkona» zibeņi, dārdi un palaivētras» džeki. Proti, viņi paņem latviešu kam romantiskais lietutiņš trāpīja mērķī
gabalus un pārtulko,» atzīst J.Kulakovs, toreiz un trāpa arī tagad. Tāpēc būsim klāt
bilstot, ka dzirdētais apgalvojums par to, ar daudzveidīgu repertuāru. Skanēs gan
ka angļu valodā skanot labāk, gan esot pazīstamas dziesmas, gan dažas restaurēpilnīgas blēņas. Bieži vien tāds vārdu tas. Kā vienmēr, būs muzikāli kvalitatīvi
savirknējums vien ir, bez dziļas domas. priekšnesumi un pozitīvas emocijas,» tā
«Mēs tomēr ņemam latviešu dzejnieku par rīt gaidāmo koncertu Uzvaras parkā
vārdus ar dziļu domu, kas nosaka arī saka mākslinieks. Jubilāri saviem klausīmūzikas intonāciju, un, šķiet, to jūt arī tājiem koncertā piedāvās dzirdēt radošās
klausītājs,» tā J.Kulakovs, piebilstot, ka darbības laikā sakrātās un tautā iemīļotās
cilvēki par to balso ar saviem latiņiem dziesmas – skanēs «Zaļā dziesma», «Slido– iegādājas biļeti un dodas uz koncertu. tava», «Labu vakar», «Dziesma par sapum«Mēs baudām atzinību! Tad jau kaut kas puroto zaru», «Gandrīz tautasdziesma»,
tur ir,» tā mākslinieks.
«Mana dienišķā dziesma» un citas.

«Jelgavas kaķis» – rudais meinkūns
Šedors Mefisto
 Ligita Lapiņa

Izvēloties no aptuveni 220 kaķiem,
jelgavnieki un pilsētas viesi starptautiskajā izstādē «Jelgavas kaķis 2013»
par skaistāko atzina divus gadus veco
meinkūnu šķirnes runci Šedoru Mefisto
no Somijas. «Viņš ir ļoti komunikabls
un rotaļīgs, tik daudziem bērniem ļāvās
mīļoties šajās dienās. Droši vien arī tāpēc
ieguva šo balvu. Paldies apmeklētājiem!»
teic brangā runča saimniece Heidija
Lindstroma.
«Meinkūni ir labākā izvēle ģimenēm
ar bērniem un arī vientuļiem cilvēkiem,
kuri gatavi veltīt daudz laika rotaļām ar
kaķi, meinkūni labi sadzīvo arī ar citiem

dzīvniekiem, piemēram, suņiem. Viņi ir
ļoti rotaļīgi, tāpēc, ja vien tos pietiekami
nenodarbina, var sākt darīt blēņas,» atklāj kopumā deviņu meinkūnu saimniece,
kura šī gada izstādes uzvarētājam pirms
diviem gadiem braukusi pakaļ uz Vāciju.
Viņa atklāj, ka jelgavniekiem tīkamākais kaķis Šedors Mefisto īpaši aktīvs un
rotaļīgs kļūst naktīs, taču, kad nogurst,
no saimnieces neatkāpjas ne soli un
ir ļoti uzticīgs. Meinkūniem ļoti patīk
sabiedrība, tāpēc deviņu kaķu saimniece
iesaka: ja izvēlaties šo kaķi, noteikti padomājiet arī par rotaļu biedru viņam.
Jāatgādina, ka titula «Jelgavas kaķis 2013» ieguvēju noteica jelgavnieki
un pilsētas viesi, kas nedēļas nogalē

Foto: Vineta Zelča
apmeklēja starptautisko kaķu izstādi
Zemgales Olimpiskajā centrā, kur
viņi bija aicināti balsot par tīkamāko
izstādes kaķi.

