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«Uz Afganistānu dodos,
aizstāvot Latviju»

Pašlaik jelgavnieks Kaspars Lazdiņš jau ir Afganistānā un kopā ar citiem karavīriem no Latvijas un Norvēģijas gādā par drošību Farjabas
provincē valsts ziemeļos, kur sākušies infrastruktūras atjaunošanas darbi. «Līdz šim notikumiem Afganistānā sekoju līdzi internetā, tele
Foto: Ivars Veiliņš
vīzijā, bet tagad pats būšu tur, viens no viņiem,» īsi pirms došanās miera uzturēšanas operācijā teic Kaspars.
 Sintija Čepanone

«Protams, neliels sa
traukums jau ir, taču,
šķiet, radiniekiem tas
ir krietni lielāks nekā
man, jo es šo soli esmu
rūpīgi apsvēris un tam
mērķtiecīgi gatavojies.
Mans moto ir: rūpējies
pats par sevi, tici sa
viem spēkiem, un tad
viss būs labi. Galu galā
– mēs taču riskējam ik
dienu, kaut vai šķēr
sojot ielu,» īsi pirms
došanās uz Afganis
tānu teic jelgavnieks
Kaspars Lazdiņš. Tā
būs viņa pirmā starp
tautiskā operācija.
Kaspars ir viens no tiem vairāk
nekā septiņdesmit karavīriem,
kuri otrdienas pievakarē devās
uz miera uzturēšanas operāciju
Afganistānā, lai pusgadu tur
gādātu par drošību kādā vietējā

provincē, kur norit infrastruktūras atjaunošanas darbi. «Kopā
ar norvēģiem dienesta pienākumus pildīsim Farjabas provincē
Afganistānas ziemeļos kā PRT
jeb provinces atjaunošanas grupa. Tā nebūs kaujas operācija
– mūsu uzdevums būs uzlabot
drošības situāciju vietējās infrastruktūras atjaunošanas laikā,»
galvenos pienākumus ieskicē
Kaspars. Taujāts, kā grasās
sevi pasargāt, viņš tikai atjoko:
«Galvenais uzmanīties no visa,
kas lido!»
Plānots, ka Afganistānā viņš
pavadīs pusgadu un mājās būs
ap Ziemassvētkiem. «Patiesībā
tas, manuprāt, varbūt ir vienīgais mīnuss, piedaloties miera
uzturēšanas operācijā – pusgadu
nesatikt tuviniekus, taču zinu,
ka NBS starp karavīru un ģimeni
nodrošina labu saikni, ir iespēja
sazvanīties. Turklāt dienests ir
mana izvēle, mērķtiecīga un rūpīgi apsvērta,» nosaka Kaspars.
Pirms došanās uz Afganistānu

viņš pildīja NBS kājnieku brigādes inženiera pienākumus jeb
atbildēja par visām inženieru
darbībām sauszemes spēkos.
«Kara gadījumā es plānotu mobilitātes, pretmobilitātes un izdzīvošanas spēju paaugstināšanas
pasākumus,» savus pienākumus
vienkāršoti atklāj karavīrs, piebilstot, ka arī pēc pamatizglītības
ir kaujas inženieris un nesen beidzis inženiera kapteiņa karjeras
kursus ASV.
Šī būs Kaspara pirmā starptautiskā operācija. «Beidzot varu
teikt, ka esmu tai nobriedis,
turklāt tas ir svarīgi manai karjerai – lai NBS pavērtos plašākas
izaugsmes iespējas, jāpiedalās
vismaz vienā starptautiskā operācijā. Dienests Afganistānā man
ir svarīgs arī, lai nostabilizētu
savas praktiskās iemaņas, ko nav
iespējams izdarīt Latvijā. Te es
esmu vairāk teorētiķis, taču nu
apgūto varēšu pielietot praksē,»
iemeslus, kāpēc izšķīries par
šādu soli, min Kaspars, piebils-
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Maznodrošinātajiem – valsts
apmaksāta veselības aprūpe
 Ritma Gaidamoviča

Jau no janvāra arī jel
gavnieki ar zemiem ie
nākumiem Sociālo lie
tu pārvaldē var izņemt
izziņu, lai saņemtu
valsts apmaksātu ve
selības aprūpi. Līdz
šim šo iespēju izman
tojušas tikai apmēram
150 personas. Sociālo
lietu pārvaldes vadītā
ja Rita Stūrāne atzīst,
ka uz kopējā fona tas
ir gaužām maz, tāpēc
aicina iedzīvotājus būt
aktīvākiem un izman
tot iespēju.
R.Stūrāne norāda – no Labklājības ministrijas saņemtas
ziņas, ka šim mērķim paredzētie
līdzekļi nav apgūti pietiekamā
apjomā. Sociālās palīdzības
nodaļas vadītāja Mārīte Liepiņa
stāsta, ka nepilnu sešu mēnešu
laikā izziņas, lai saņemtu valsts
apmaksātu veselības aprūpi,
pārvaldē izņēmuši vidēji 150 cilvēki. «Tas nav daudz. Viens no
izskaidrojumiem – izziņu izņem
tikai tie, kuriem ir veselības
problēmas un kuriem šī izziņa
ir tiešām vajadzīga. Iespējams,
daļa iedzīvotāju nemaz nezina
par šo iespēju,» tā M.Liepiņa.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka sociālā drošības tīkla
atvieglojumi paredz – no pacientu iemaksām pilnā apmērā
un līdzmaksājuma par operāciju
ir atbrīvoti iedzīvotāji un viņu
ģimenes locekļi, kuru ienākumi

tot, ka tomēr pirmām kārtām tā
ir pienākuma apziņa pret savu
valsti. «Afganistānā būšu, savā
ziņā aizstāvot Latviju. Ja reiz
mūsu valsts piedalās NATO operācijās, tad karavīra pienākums
ir tajās iesaistīties.» Jāpiebilst,  Ritma Gaidamoviča
ka pašlaik Kaspars ir virsleitnants, taču septembrī, visticaPieminot notikumus,
māk, viņš iegūs kapteiņa pakāpi.
kas risinājās pirms 69
«Atgriežoties no Afganistānas, es
gadiem, un godinot
varētu pildīt Inženiertehniskās
Komunistiskā geno
rotas komandiera pienākumus
cīda upurus, nākam
– tieši to es esmu mācījies,» tā
pirmdien, 14. jūnijā,
jelgavnieks, cerot, ka šī iecere
pulksten 14 Svētbirzē
īstenosies.
pie memoriāla notiks
Kā informē Aizsardzības mipiemiņas dienai veltīts
nistrijas Militāri publisko atatceres brīdis.
tiecību departamenta Preses
nodaļas vecākā referente Sandra
Aģentūras «Kultūra» direktora
Brāle, K.Lazdiņš ir vienīgais vietniece Inta Englande informē,
jelgavnieks, kurš šajā grupā ka uz piemiņas brīdi, kā jau katru
devies uz Afganistānu. Kopumā
tur dienesta pienākumus pašlaik
pilda vairāk nekā 170 karavīri
no Latvijas, un nākamā grupa
uz operāciju rajonu dosies jūlija
sākumā.

uz katru ģimenes locekli pēdējo
trīs mēnešu laikā nepārsniedz
attiecīgi 90 un 120 latus mēnesī.
Savukārt iedzīvotājiem, kuru
ienākumi ir līdz 150 latiem
mēnesī, tiek segta pacienta iemaksa 50 procentu apmērā un
līdzmaksājums par vienā stacionēšanas reizē veiktu ķirurģisku
operāciju nepārsniegs 15 latus.
Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas vadītājs Jānis Vērzemnieks skaidro: piemēram, ja
cilvēks ir slimnīcā un diennakts
izmaksā deviņus latus, šim pacientam par dienu būs jāmaksā
tikai 4,50 lati. Jāpiebilst, ka
iedzīvotājiem, kuru ienākumi
mēnesī nepārsniedz 120 latus,
ir iespēja saņemt arī valsts
apmaksātus kompensējamos
medikamentus. Valsts gan sedz
lētākos kompensējamos medikamentus līdzvērtīgu zāļu grupā.
Ja pacients izvēlas cita ražotāja
zāles, kuras ir ar tādu pašu zāļu
aktīvo vielu, bet dārgākas, tad
starpība jāpiemaksā pacientam
pašam. «Taču, lai saņemtu
valsts apmaksātu veselības aprūpi, iedzīvotājiem, dodoties pie
ārsta, ārstējoties slimnīcā vai iepērkoties aptiekā, būs jāuzrāda
Sociālo lietu pārvaldes izsniegta
izziņa, kas apliecina attiecīgo
personas ienākumu līmeni,» tā
J.Vērzemnieks.
Lai saņemtu šādu izziņu,
iedzīvotājam Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz iztikas līdzekļu
deklarācija un iesniegums, ka
šādu izziņu vēlas, lai pārvalde
varētu izvērtēt, vai konkrētajai
personai izziņa pienākas.

Aicina uz atceres
pasākumu Svētbirzē
gadu, aicināti represijās cietušie,
viņu tuvinieki, represēto apvienības «Staburadze» biedri, kā arī
visi jelgavnieki, lai izrādītu cieņu
un noliktu ziedus piemiņas vietā.
Kopā ar iedzīvotājiem 1941. gada
14. jūnija upurus pie memoriāla,
kur ierakstīti lielākā daļa genocīda
upuru vārdi, godinās arī Jelgavas
pilsētas domes un Jelgavas novada
domes vadība. I.Englande stāsta,
ka pirmo reizi uz piemiņas pasākumu uzaicināts Svētas Annas katedrāles mācītājs Aivars Gusevs,
kurš Annas draudzi vadīt sāka
pāgājušā gada novembrī.

Pļaušanas darbi līdz Līgo svētkiem būs pabeigti
 Sintija Čepanone
Pašlaik pilsētas teritorijā
turpinās pļaušanas darbi, un
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» pilsētas zaļo
zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja norāda, ka
līdz Līgo svētkiem pirmajam
pļāvumam jābūt pabeigtam.

Līdztekus tam norit arī pilsētas apstādījumu veidošana, kā
arī puķudobju papildināšana
vietās, kur puķes nomīdītas vai
izzagtas.
«Zāliena pļaušanu pilsētā sākām jau maija vidū, lai vismaz
daļu teritorijas savestu kārtībā
uz Pilsētas svētkiem, un pašlaik
šis darbs turpinās, aptverot arī

teritoriju ārpus pilsētas centra.
Līdz Līgo svētkiem tiem jābūt
pabeigtiem,» I.Gamorja stāsta,
ka zālienu pilsētas parkos, skvēros, izglītības iestāžu apkārtnē
un centra daļā šovasar plānots
nopļaut divas reizes, savukārt
pārējo teritoriju, tostarp ceļmalas – vienreiz. «Saskaņā ar līgumu šos darbus veic SIA «Kulk»

pēc mūsu izveidotā maršruta un
darba plāna,» skaidro «Pilsētsaimniecības» speciāliste.
Kā norāda SIA «Kulk» ražošanas direktors Artūrs Ošenieks,
līdz šim darba process noritējis
bez aizķeršanās un noteiktais
apjoms līdz Jāņiem būs nopļauts.
(Turpinājums 3.lpp.)

Līdz 14. jūnijam
nobalso par savu favorītu portālā
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Pēc Jelgavas parauga Rīgā
veidos Tautību namu
 Jānis Kovaļevskis

galvenokārt ir biedru labuma
organizācijas, kurās apvienojas
situēti cilvēki, lai kopīgi nodotos
savam hobijam vai realizētu kādas intereses. Piemēram, grūti
iedomāties, ka bez atbalsta,
tikai no biedru naudas, varētu
darboties invalīdu vai bērnu
atbalsta organizācijas. Turklāt
jāņem vērā arī aspekts, ka Latvijā nav iesakņojusies rietumos
populārā brīvprātīgā darba
kustība. Daudzviet pasaulē tieši
brīvprātīgie balsta sabiedriskās
organizācijas, vienlaikus gūstot
vērtīgu pieredzi un prasmes
dažādās jomās.

«Integrācija ir process,
kuram nevar noteikt
konkrētu sākumu un
beigu termiņu, tādēļ
aktivitāšu šajā jomā
nevar būt par daudz.
Esam pateicīgi visām
organizācijām, kuras
palīdz mūsu darbā, jo
bez sabiedrības iesais
tīšanās un izpratnes
daudzas lietas vienkārši
nevarētu notikt. Tieši
pateicoties daudzu sa
biedrisko organizāciju
ieguldījumam, pilsētā
esam izveidojuši pira
mīdu, kurā katrs apzi
nās savu lomu un funk
cijas,» uzsver Jelgavas
Sabiedrības integrāci
jas biroja vadītāja Rita
Vectirāne
Virkne politisko partiju pirms
gaidāmajām vēlēšanām aicina uz
konsolidāciju un akcentē tādus
jēdzienus kā vienotība, saskaņa,
atbildība. Tomēr visciešāk ikdienā ar šiem procesiem saskaras
cilvēki, kuri strādā sabiedrības
integrācijas jomā. Kopš 2008.
gada Jelgavā integrācijas jautājumi ir Sabiedrības integrācijas
biroja atbildības joma. «Jelgavas Vēstnesis» sarunā ar biroja
vadītāju R.Vectirāni noskaidro,
kāda šobrīd ir situācija pilsētā
integrācijas jomā.
Integrācijas jomā strādājat
jau kopš 2004. gada, kad tika
dibināta Nacionālo kultūras biedrību asociācija, bet
Jelgavas Sabiedrības integrācijas birojs dibināts tikai
2008. gadā. No kura brīža
sākat atskaiti paveiktajam?
Tas ir loģisks turpinājums
vai kas cits?
Lai labāk izprastu, kā esam
nokļuvuši līdz šodienas situācijai,
jāatceras, kā veidojās nacionālās
kultūras biedrības. Tas bija
astoņdesmito gadu beigās, kad
paralēli latviešu nacionālās pašapziņas atdzimšanai caur Latvijas Tautas frontes kustību uz entuziasma pamata sāka veidoties
arī nacionālās kultūras biedrības.
Cilvēki vēlējās sajust savu piederību etniskajām saknēm. Pēc
vairāku gadu aktīvas darbības
bija nepieciešama kvalitatīva
izaugsme, tādēļ process nevarēja
ilgstoši turpināties pašplūsmā.
Radās nepieciešamība pēc šo
organizāciju konsolidācijas. Jelgavā tā izpaudās, apvienojoties
Nacionālo kultūras biedrību asociācijā. Tas ir «jumts», zem kura
organizācijas var vieglāk realizēt
savas idejas un sasniegt mērķus.
Tomēr etniskais nav vienīgais
integrācijas aspekts. Šis jēdziens
ir daudz plašāks, tādēļ loģiskas
attīstības rezultātā ar pašvaldības atbalstu tika izveidots
Sabiedrības integrācijas birojs,
kura atbildības lokā līdztekus
etniskajai integrācijai ir arī vides
pieejamības, jaunatnes politikas,
labdarības, reliģisko organizāciju
un citi jautājumi.
Kas ir mainījies šo gadu
laikā?
Galvenajos jautājumos būtiskas izmaiņas šo gadu laikā nav
notikušas. Valstiski joprojām
neesam vienojušies par to, vai
esam nacionāla vai multikulturā-

«Viens no risinājumiem, kas varētu uzlabot sabiedrisko organizāciju darbu, ir daļēja iedzīvotāju
ienākuma nodokļa novirzīšana konkrētas organizācijas atbalstam. Piemēram, katrs nodokļu
maksātājs pieņem lēmumu par noteikta procenta – kaut vai 0,01 – savas nodokļos nomaksātās
naudas novirzīšanu konkrētai sabiedriskajai organizācijai,» spriež Jelgavas Sabiedrības integ
Foto: Ivars Veiliņš
rācijas biroja vadītāja Rita Vectirāne.
la valsts. Sabiedrības integrācijas
pamatnostādnes tiek pārstrādātas jau trešo reizi. Pavisam drīz
Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas departaments
sola publiskot jauno dokumenta
redakciju, kurā apieta tik būtiskā sociālās integrācijas sadaļa.
Diemžēl arī šajā jomā nav stingru
uzstādījumu un vīzijas, kādu redzam valsti pēc desmit, divdesmit
gadiem.
Pēdējos gados esam realizējuši
virkni nozīmīgu projektu. Pērn
vien ar projektu starpniecību
piesaistījām 45 tūkstošus eiro.
Līdzekļi tika izlietoti nacionālo
kultūras pasākumu organizēšanai, valsts valodas apmācībai un
materiāltehniskās bāzes uzlabošanai. Ikdienas darbā, protams,
savas korekcijas ir radījušas
ekonomiskās problēmas, tādēļ
tieši sociālā integrācija kļūst jo
aktuālāka. Apstākļi spiež koncentrēties uz īstermiņa mērķiem
sabiedrības integrācijā, tomēr
nevar aizmirst par valstiski izvirzītiem mērķiem.
Kā vērtējat opozīcijas nemitīgos pārmetumus, ka Jelgavas sabiedrība tiek šķelta,
nevis vienota?
To drīzāk uztveru kā politisko retoriku, jo faktiski, gluži
otrādi, mūsu pilsētu min kā
pozitīvu piemēru integrācijas
jomā. Piemēram, pagājušā gada
decembrī pilsētā pilnā sastāvā
viesojās Rīgas domes Izglītības
un kultūras komitejas deputāti,
kuri bija patīkami pārsteigti par
mūsu darba rezultātiem. Daļēji
pēc Jelgavas parauga šobrīd Rīgā
tiek veidots Tautību nams, kurā
apvienos nacionālās kultūras
biedrības. Pārsvarā šie apgalvojumi par sabiedrības šķelšanu
paliek lozungu līmenī un kalpo
kā manipulācijas instruments.
Vai nacionālie jautājumi
varētu būt aktuāli arī 10. Saeimas priekšvēlēšanu kampaņā?
Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, diezin vai tas izpaudīsies tik izteikti kā iepriekš, jo
valsts budžeta un personīgo ie-

nākumu samazināšanās vienlīdz
skar visu etnisko grupu iedzīvotājus. Sadzīves līmenī nacionālie
jautājumi noteikti kļuvuši mazāk
aktuāli. Tomēr nevar apgalvot,
ka politiķi neizmantos nacionālo
kārti vēlētāju piesaistē, jo diezin
vai esam gatavi atklātai diskusijai par 9. maiju, okupāciju un
citiem emocionāli piesātinātiem
jautājumiem. To, ka vēl neesam
gatavi, apliecina kaut vai neviennozīmīgi vērtētā Aināra Mielava
uzstāšanās 8. maijā pie Uzvaras
pieminekļa.
Kurās jūsu atbildības jomās tomēr nav veicies tik
labi kā cerēts?
Vienmēr esmu uzsvērusi, ka
integrācija ir horizontāls process.
Lai tas noritētu sekmīgi, jāiesaistās lielākajai sabiedrības daļai.
Bieži vien pārāk šauri skatāmies
uz konkrētām aktivitātēm. Manuprāt, piemēram, nacionālo
kultūras biedrību pašdarbības
kolektīvi ne ar ko neatšķiras no
citiem pašdarbniekiem, tomēr
praksē šī atšķirība ir būtiska, jo
vieni saņem budžeta dotāciju, bet
otriem līdzekļi jāgādā pašiem. Lai
nodrošinātu šo pašdarbības kolektīvu darbību, nepieciešams finansējums to vadītājiem. Šā brīža
ekonomiskajā situācijā biedrībām
pašām to ir grūti pacelt. Tāpat
daudz darāmā vēl ir vides pieejamības jomā. Kopā ar Sociālo lietu
pārvaldes speciālistiem regulāri
apsekojam visus sabiedriskos
objektus un konsultējam, kas
būtu uzlabojams, lai nodrošinātu
pieejamību cilvēkiem ar kustību
traucējumiem.
Nav noslēpums, ka lielai
daļai pilsētā strādājošo sabiedrisko organizāciju ir
diezgan vāja kapacitāte un
tās lielā mērā pastāv, pateicoties atsevišķu cilvēku
entuziasmam. Varbūt arī šajā
jomā nepieciešama lielāka
konsolidācija? Labāk mazāk,
bet spēcīgākas organizācijas,
nekā daudz, bet formālas.
Piemēram, ir visai dīvaini,
ka teju 30 procenti pilsētas
iedzīvotāju ir krievu tau-

tības, bet arī šai biedrībai
ir problēmas ar biedru un
finanšu piesaisti.
Tas lielā mērā saistīts ar to,
ka Latvijā ziedošanas tradīcijas
ir attīstījušās divos virzienos
– tie ir ziedojumi politiskajām
partijām, lai aizstāvētu savas
intereses, un ziedojumi invalīdu
vai bērnu organizācijām. Šajā aspektā sabiedrība nav pieņēmusi,
ka nevalstiskajām organizācijām
ir būtiska loma demokrātiskā sabiedrībā. Radies priekšstats, ka
arī valstij nav vajadzīga spēcīga
pilsoniskā sabiedrība, jo nevalstisko organizāciju iesaistīšana
būtisku lēmumu pieņemšanā
vai valsts funkciju deleģēšana ir
formāla. Viens no risinājumiem,
kas varētu uzlabot situāciju,
ir daļēja iedzīvotāju ienākuma
nodokļa novirzīšana konkrētas
organizācijas atbalstam. Piemēram, katrs nodokļu maksātājs
pieņem lēmumu par noteikta
procenta savas nodokļos nomaksātās summas novirzīšanu
konkrētai sabiedriskajai organizācijai. Tas noteikti veicinās
arī pašu organizāciju dialogu ar
sabiedrību. Resursu trūkums
diemžēl neveicina sabiedrisko
organizāciju attīstību. Tā tomēr
ir profesionāla darbības joma un
prasa regulāru darbu. Dažiem
entuziastiem ir tikpat kā neiespējami sagatavot un realizēt
kādas Eiropas programmas
finansētu projektu. Birokrātija
joprojām ir būtisks šķērslis, turklāt jārēķinās, ka jebkurā brīdī
desmit gadu laikā pēc projekta
realizācijas var ierasties audits
un visu pārbaudīt. Tā ir ļoti
liela atbildība, ņemot vērā, ka
daļai organizāciju nav pat savu
telpu, kur glabāt projekta dokumentāciju. Kamēr organizācijas
nevarēs atļauties algot kaut vai
vienu profesionālu darbinieku,
situācija būtiski nemainīsies.
Vai sabiedriskās organizācijas spētu funkcionēt arī
bez tieša valsts un pašvaldību atbalsta?
Prakse liecina, ka daļa organizāciju var pastāvēt arī bez valsts
un pašvaldību atbalsta, bet tās

Būtiska biroja ikdienas
darba sadaļa ir jaunatnes
lietas. Vai Jelgavai ir sava
politika darbā ar jauniešiem
un kā īsti tiek organizēts
darbs šajā jomā?
Ar jaunatnes jautājumiem
strādājam aptuveni pusotru
gadu. Mūsu uzdevums ir koordinēt šo procesu. Līdz šim pilsētā
notikuši divi jauniešu forumi,
kuros izkristalizējās tās jomas,
kuras jauniešiem ir aktuālas.
Piemēram, viņiem bija visai
miglains priekšstats par to, ar
ko nodarbojas pašvaldība un
tās iestādes, tādēļ skolēniem,
studentiem un jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem
organizējām pasākumu ciklu
«Dialogs», kura gaitā notika 12
tikšanās ar pašvaldības amatpersonām. Pagājušā gada rudenī pašvaldībā tika izveidota
Jauniešu konsultatīvā komisija,
kuras vadībā izstrādāts darbības
plāns. Galvenā aktualitāte ir
karjeras izvēle, tādēļ uzsākts
darbs pie Karjeras nedēļas organizēšanas, kas notiks 2011.
gada februārī. Jāņem vērā,
ka arī jaunieši nav viendabīga
auditorija, vēlmes būtiski atšķiras. Komisija ir vienojusies,
ka tiks veidota īpaša kultūras
programma jauniešiem. Tā arī
bija viena no jauniešu vēlmēm
– viņi vēlas īpaši sev organizētus
pasākumus, nevis iekļauties jau
esošajos.
Vai arī Jelgavā integrācijas jomā plānotas kādas jaunas aktivitātes, projekti?
Kā jau minēju, tuvākajā laikā jāatrisina mazākumtautību
pašdarbības kolektīvu darbības
jautājumi. Ir iecere veidot vienu
apvienoto slāvu nacionālo pašdarbības kolektīvu, kurš nodrošinātu
augstākas kvalitātes prasības.
Esam iecerējuši turpināt organizēt pasākumus ar ievērojamu jelgavnieku piedalīšanos, tādā veidā
veicinot lokālpatriotismu. Plašāk
jāattīsta labdarības pasākumu
potenciāls. 1. septembrī aicināsim
piepildīt mazā jelgavnieka sapni,
kur katram būs iespēja atsaukties
kāda mazā jelgavnieka lūgumam
un palīdzēt. Liels pieprasījums ir
arī pēc mazākumtautību valodu
apguves, īpaši poļu un lietuviešu,
meklēsim iespējas turpināt arī
šo programmu. Protams, būs arī
tādi tradicionālie pasākumi kā
18. novembra mazākumtautību
kolektīvu koncerts, pareizticīgo
Ziemassvētku sarīkojums un
daudz kas cits.
Jau rudens sezonā uz saviem
pasākumiem aicināsim jaunajās
telpās Sarmas ielā 4, kur šobrīd
notiek remontdarbi. Tās būs
plašākas un piemērotākas biroja
funkciju nodrošināšanai.

Pilsētnieks vērtē

Vai grafiti, jūsuprāt,
ir māksla vai huligānisms?
Rasma, pensionāre:
– Varbūt
esmu par
vecu un jaunatnei noteikti liksies
citādāk, bet
man šķiet,
ka tas ir huligānisms un to
noteikti nevajadzētu veicināt.
Nav taču smuki, ka tādi zīmējumi ir visās malās, reizēm vēl
rakstīti necenzēti vārdi! Man
tas nepatīk.
Ieva, pabeigusi 12.
klasi:
– Ja grafiti
skaisti uzzīmēts, tad
tā noteikti ir
māksla. Man
patīk netālu
no dzelzceļa stacijas esošais
grafiti. Līdzīgi varētu apzīmēt
arī kādu klubu, piemēram,
«Post club». Omēm jau tas
noteikti nepatiktu, toties pilsēta tad vairs neizskatītos tik
pelēka.
Raivis, students:
– Tā noteikti
ir māksla. Uz
savas mājas
sienas gan
es negribētu
grafiti, bet
ir vietas, kur
šie darbi ļoti labi iederas,
piemēram, pie kādreizējās
cukurfabrikas. Man šķiet, ka
šos zīmējumus varētu ik pēc
kāda laika, teiksim, pieciem
gadiem, aizstāt atkal ar jauniem.
Līga, ierēdne:
– Man traucētu, ja grafiti būtu uz
manas mājas
vai citviet pilsētas centrā,
tad to varētu
uzskatīt par huligānismu, taču
skaisti darbi varētu tikt veidoti uz
speciāli tam paredzētām sienām.
Jāskatās, protams, lai uzzīmētais
grafiti nebojātu kopējo ainavu.
Maija, strādā skolā:
– Es tiešām
nezinu, jo
parasti pat
neievēroju
šādus zīmējumus, tāpēc
man tie šķiet
neitrāli. Varbūt tomēr ir labāk,
ja tie nav gluži ķēpājumi, bet
siena ir skaisti apzīmēta – tāda
kā grafiti māksla, nevis vienkārši
balta siena, turklāt jauniešiem
tādējādi ir iespēja citiem izrādīt
savu talantu.
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Sāk cīņu ar
grafiti
ķēpājumiem
 Ritma Gaidamoviča

Pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» uz
sākusi darbu, lai ceļa
zīmes, elektrības sada
les kastes, autobusu
pieturas un citas vietas
Jelgavā kļūtu tīras no
grafiti un līdzīgiem ne
sankcionētiem zīmēju
miem. Tīrīšanas darbus
veic divi bezdarbnieki,
kuri strādā par 100 latu
stipendiju un ir apmācīti
strādāt ar īpašu ķīmiju.
Viņi jau notīrījuši pirmās
«apgleznotās» vietas.

Foto: Ivars Veiliņš
Aģentūras «Pilsētsaimniecība»
speciāliste Rita Voicehoviča stāsta,
ka pēdējā laikā pilsētā aktivizējušies
«mākslinieki», kuri apzīmē pilsētas
pieturvietas, ceļa zīmes, tādējādi
bojājot kopējo pilsētas skatu. «Taču
mēs gribam, lai pilsēta būtu sakopta un norādes kalpotu mērķim – lai
cilvēki redzētu nosaukumus, kur
ceļš ved, nevis melnus pleķus uz
tām. Ļoti ceram, ka zīmētāji apdomāsies un turpmāk neizpaudīsies
uz pieturvietu sienām, ceļa zīmēm
un citām vietām, bojājot tās,» tā
R.Voicehoviča.
Viņa skaidro, ka «Pilsētsaimniecība» šobrīd ar jelgavnieka
SIA «Safe» īpašnieka Romāna
Klintsona palīdzību ir atradusi
izdevīgāko variantu, kā cīnīties ar
nesankcionētiem grafiti un ķēpājumiem pilsētas ielās. Zīmējumi tiks
noņemti ar īpašu grafiti noņēmēju
«SoSafe», un līdzeklis tiks izvēlēts
atbilstoši tīrāmajai virsmai. «Romāns Klintsons jau ir apmācījis
divus mūsu stipendiātus, kuri veic
šo darbu, un jau tuvākajā laikā
tiks uzsākta intensīva tīrīšana,» tā
R.Voicehoviča, piebilstot, ka šobrīd
«Pilsētsaimniecība» iegādājusies
arī visu nepieciešamo darbam
– darbarīkus, ekipējumu un ķīmiju.
Jāpiebilst, ka, veicot apmācību,
jau notīrītas pirmās vietas, lai
pārliecinātos par līdzekļu efektivitāti. Tā tīras kļuvušas ielu norādes
Lāču un Viskaļu ielas krustojumā,
bērnu slidkalniņš Vaļņu skvērā.
R.Klintsons jau notīrījis arī dažas
elektrības sadales kastes pilsētā.
Bet nu sākta pieturas tīrīšana
Filozofu ielas galā, kur «krāšņs»
zīmējums parādījies visai nesen, un
pēc tam tiks tīrīta pietura Brīvības
bulvārī.
R.Klintsons skaidro, ka viens
litrs «SoSafe» izmaksā 17,80 latus,
taču, cik kvadrātmetru ar to var notīrīt, atkarīgs no virsmas, kas tiek
tīrīta, kāda krāsa jānotīra un kādas
kvalitātes tā ir. «Piemēram, ļoti grūti ir notīrīt balto poraino ķieģeli, un
sanāk, ka tā tīrīšana ir visai dārga.
Tad viens litrs varētu pietikt tikai
četriem kvadrātmetriem. Ja tīra
gludo brūno ķieģeli, ar vienu litru
vielas var notīrīt krietni vairāk, bet,
piemēram, kvadrātmetra organiskā
stikla notīrīšanai pietiek tikai ar
50 mililitriem līdzekļa. Uzreiz gan
jāteic, ka tīrīšanu ietekmē arī laika
apstākļi – ziemā tā ir mazāk efektīva nekā vasarā, kad ir siltāks, arī
krāsa mīkstāka un notiek labāka
reakcija,» stāsta uzņēmējs.
Tīrīšana notiks ar trim dažādām
vielām atkarībā no virsmas veida.
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Izdevīgāk nopirkt makšķerēšanas
karti, nevis maksāt sodu
 Kristīne Strautāne

«Viena no
makšķe
rēm pieder
dēlam, kurš
aizbraucis
pusdienot,»
taisnojas
Vasilijs,
kuru in
spektors
Aigars
Ostrovskis
šonedēļ
pieķer,
makšķerē
jam Driksā
ar trim
makšķerēm
vienlaikus.

Makšķernieki Lielupes
krastos šogad sasto
pami nedaudz retāk
kā citus gadus, taču
pārkāpumu skaits gan
nav mazinājies. «Šo
gad vairāk ar malu
zvejniecību nodarbo
jas profesionāļi, bet
biežāk «iekrīt» ama
tieri, kuri nevar atļau
ties samaksāt soda
naudu,» atzīst Valsts
vides dienesta Jūras
un iekšējo ūdeņu pār
valdes Jelgavas sekto
ra vecākais inspektors
Aigars Ostrovskis.
Pagājušajā mēnesī «pie rokas»
noķerti seši malu zvejnieki.
«Amatieru skaits sarūk, jo viņi
nevar atļauties samaksāt naudas
sodu, savukārt arvien vairāk
ir profesionālo malu zvejnieku
– šis arods bieži ir viņu vienīgais iztikas nodrošinājums,» tā
A.Ostrovskis. Viņš arī stāsta, ka
reizēm vīri atbrauc «iedzert aliņu
un pacept šašliku», tikmēr izliekot zvejas tīklu. Šādi amatieri
tiek notverti bez grūtībām un parasti nenoliedz savu pārkāpumu.
Profesionāļi gan mēdzot reaģēt
daudz asāk.
Agrāk uz Jelgavu makšķerēt
braukuši gan no Rīgas, gan
Olaines, bet ekonomiskā situācija valstī kļuvusi par traucēkli
šādām «ciemiņu» vizītēm.
Krīzi izjūt arī paši inspektori,
jo resursi zvejniecības kontrolieriem samazināti gandrīz uz
pusi, pat naudas degvielai, lai
apbraukātu ūdeņus, nepietiek.
A.Ostrovskis prognozē, ka tuvākajā laikā situācija neuzlabosies.

Diemžēl tas paver lielākas iespējas pārkāpējiem. Tomēr, neraugoties uz ekonomisko situāciju,
vecākais inspektors skaidro, ka
reidi tiek veikti regulāri – tiek
rīkoti slēpņi, novēroti makšķernieki, līdz iespējams viņus pieķert nelikumībās. Šogad Zemgalē
– Jelgavas, Bauskas, Dobeles un
Tukuma pusē – kopā pārbaudīti
aptuveni 1000 objekti, sastādīti
arī 186 protokoli un atsavināti
1724 zvejas un makšķerēšanas
rīki.
Reizēm kontrolieru darbu
nedaudz atvieglo paši makšķernieki, ziņojot inspektoriem par
likumpārkāpējiem, kuri izliek
tīklus vai izmanto neatļautus
makšķerēšanas rīkus. «Šādi
rīkoties ir pašu makšķernieku interesēs, un tas, protams, atvieglo
mūsu darbu,» tā A.Ostrovskis.
«Taču tas ir koks ar diviem
galiem,» piebilst A.Ostrovskis
– daudzi vietējie iedzīvotāji iegādājas nelikumīgā ceļā nozvejotās

zivis par izdevīgām cenām, tāpēc
nesaskata vajadzību ziņot par to
tirdzniecību.
Liels skaits makšķernieku
nezina arī noteikumus. Tam
likumsakarīgas sekas ir pārkāpuma izdarīšana un sods. «Ir tikai
pāris noteikumu, kas obligāti
jāzina ikvienam makšķerniekam,
taču arī tos viņi nav pacentušies
noskaidrot,» stāsta A.Ostrovskis.
Šajā gādā jau minētajā teritorijā
fiksēti gandrīz divi simti zvejas
un makšķerēšanas noteikumu
pārkāpumi. Viens no biežākajiem
ir makšķerēšana ar vairāk nekā
divām makšķerēm vienlaicīgi.
Sods par makšķerēšanas noteikumu neievērošanu ir no 20
līdz 500 latiem. Tas atkarīgs
no tā, cik nopietns ir izdarītais
pārkāpums. «Vidēji soda nauda
svārstās starp 20 un 40 latiem,»
informē A.Ostrovskis. Pagājušā
gada statistiskajā pārskatā saskaņā ar Valsts vides dienesta
un Dabas aizsardzības pārvaldes

Foto: Ivars
Veiliņš
datu apkopojumu Jelgavā un
novadā zvejas un makšķerēšanas
noteikumi pārkāpti 176 reizes.
Vidēji uz katru personu soda
naudas apjoms šajā gadījumā
bijis 60 lati. Taču, lai arī cik viegls
būtu pārkāpums un maza soda
nauda, makšķerēšanas atļaujas
iegāde jebkurā gadījumā izmaksā
lētāk, jo makšķerēšanas kartes
cena ir 10 lati, ja tā tiek iegādāta
visam gadam, bet pieci – trim
mēnešiem.
Makšķerniekiem vajadzētu atcerēties, ka labu lomu iespējams
iegūt arī godprātīgā zvejā.
Lielupē biežāk loms būs līdaka
vai breksis, zandarts, arī salate
jeb meža vimba neesot retums.
Taču jāatgādina, ka attiecībā uz
jebkurām zivīm jāievēro Ministru kabineta pieņemtie noteikumi par atļauto loma lielumu un
pieļaujamo zivju garumu. Tā kā
Jelgavā netiek izsniegti limiti
zvejai ar tīkliem, tā ir pilnībā
aizliegta.

Īsi
 Šodien, 10. jūnijā, no pulksten 10
līdz 14 Jelgavā būs Valsts asinsdonoru
centra (VADC) speciālais donoru au
tobuss. Tajā asinis nodot īpaši aicināti
0 rēzus negatīvās, B rēzus negatīvās un
AB rēzus negatīvās grupas donori. VADC
informē, ka speciālais donoru autobuss
atradīsies «NP Jelgavas biznesa parka»
teritorijā Aviācijas ielā 18. Asinis nodot
tajā aicināts ikviens jelgavnieks.
 Nopietnas nesaskaņas izvērtušās
starp SIA «Aerodium», kas šobrīd
izstādē «World Expo 2010» Šanhajā
izveidojis vēja tuneli, un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūru
(LIAA). Nesaskaņās figurē arī Jelgavā
izbūvētais vēja tunelis. Ziņu aģentūra
LETA informē, ka problēmas sākušās
naudas dēļ, kura uzņēmumam valstij vēl
jāmaksājot par paviljonu Šanhajā. LIAA
vadītājs Andris Ozols paziņojis – «Aerodium» ir iesaistīts lielu valsts līdzekļu
izšķērdēšanā, saņemot 2,5 miljonus latu
finansējumu, lai Jelgavā uzceltu apjoma
ziņā līdzīgu paviljonu kā izstādē «World
Expo 2010» Šanhajā, taču tas neesot
izdarīts. Projektā valsts ieguldījums
bijis 1,5 miljoni latu. Viņaprāt, Jelgavā
izveidota «butaforija» un darbu vēja
tunelis nav sācis. ««Aerodium» valdes
priekšsēdētājs Ivars Beitāns to kategoriski noraida, informējot, ka vēja tunelis
Jelgavā darbojas un tajā tiek apmācīti
instruktori. Viņš apgalvo, ka A.Ozols
publiski izplata melīgu informāciju un
tas esot veids, kā noslēpt vēl lielākas
problēmas, kas saistītas ar Latvijas
paviljonu izstādē «World Expo 2010»,»
teikts LETA. «Ozols mums izteica nepastarpinātu piedāvājumu padalīties ar
naudu, un tad «viss iešot gludi». Kad
šāds piedāvājums tika noraidīts, A.Ozols
sāka izplatīt melus un apsūdzības,»
aģentūrai LETA sacījis I.Beitāns.
 Mājas lapā www.latvijasizcil
nieki.lv, kā arī speciāli izvietotās
kastītēs «Maxima» lielveikalos ir
iespējams balsot par veikalu tīkla
«Maxima» rīkotā konkursa «Latvijas
izcilnieki» 45 finālistiem, kuru vidū
ir arī Jelgavas 4. pamatskolas 4.
klases skolnieks Eduards Bluzmans.
Desmitgadīgais Eduards pieteikts

Pļaušanas darbi līdz Līgo svētkiem būs pabeigti
(No 1.lpp.)
«Darbi tiek veikti saskaņā
ar «Pilsētsaimniecības» plānu,
atbilstoši tam arī tiek noteikts
nepieciešamais pļaušanas
tehnikas daudzums. Proti, lai
darbs tiktu paveikts noteiktā termiņā, izmantojam ne
tikai savus resursus, bet arī
piesaistām papildu tehniku,»
stāsta A.Ošenieks, norādot, ka
līdztekus pļaušanas tehnikai
tiek izmantots trimmeris,
lai apļautu zāli ap kokiem,
Tiek uzsākti ceļa darbi objektos
«Satiksmes drošības uzlabošana
Rūpniecības – Atmodas ielas pos
mā, Jelgavā» un «Dobeles šosejas
rekonstrukcija Jelgavas pilsētā».
Dobeles šosejā darbi sāksies pos
mā no Pūra ceļa līdz 1. līnijai.
Ceļa darbu laikā tiks nodrošināta
nepārtraukta tranzīta satiksme pa
Dobeles šoseju. Vietējais transports
var izmantot 1. līniju, Ganību un
Satiksmes ielu. Sabiedriskā trans
porta pietura pārcelta no Miezītes
ceļa pie DUS «Dinaz».
Rūpniecības – Atmodas ielu posmā
pazemes komunikāciju izbūvei ne
pieciešams slēgt Filozofu ielu pirms
Rūpniecības ielas.
Apbraukšanas ceļš visiem trans
porta līdzekļiem paredzēts pa
Kungu un Dambja ielu. Iespējams
izmantot arī Sarmas, Mārtiņa,
Augstkalnes un Nākotnes ielu.
Tranzīta satiksme tiek nodrošināta
pa Rūpniecības un Atmodas ielu.
Sabiedriskais transports apbrauk
šanai izmantos Kungu un Dambja
ielu, tāpēc Kungu ielas posmā būs
aizliegts apstāties. Filozofu ielā
posmā no Kungu līdz Rūpniecības
ielai tiek slēgtas sabiedriskā trans
porta pieturas.

stabiem, ceļa zīmēm un citās
grūtāk pieejamās vietās.
Jāpiebilst, ka Uzvaras parka
sakopšana uzticēta uzņēmumam «Aleja D».
Jau tuvākajās dienās noslēgsies apzaļumošanas darbi
pilsētas apstādījumos. Pašlaik turpinās puķu stādīšana
dobēs, kas izveidotas parkos,
taču vienlaicīgi tiek papildinātas arī citas puķudobes, kurās
stādi nomīdīti vai izzagti. «Arī
šonedēļ esam konstatējuši, ka

papostītas puķudobes stacijas
parkā, iepriekš puķes bija
nozagtas no podiem pie 1. ģimnāzijas un citviet pilsētā. Kaut
arī vairākās dobēs izrauts
tikai pa dažiem stādiņiem, tas
tomēr nav patīkami un prasa
papildu līdzekļus un darbu.
Taču izpostītie stādījumi tiek
atjaunoti, arī vietās, kur tie
diemžēl izmīdīti,» I.Gamorja
piebilst, ka puķu stādus sarūpējusi IK «Tiesnese» un kopumā tas izmaksājis 5910,85

latus, ieskaitot PVN.
Arī šajā gadā turpinās vietējo uzņēmēju iniciatīva sniegt
savu ieguldījumu, lai pilsētu
padarītu skaistāku. «Šogad
šādā veidā izveidoti apstādījumi pie «Kanclera nama» – SIA
«Aleja D» gādāja par atraitnītēm, savukārt vasaras puķes
sarūpēs «Kanclera nama»
saimnieki,» sakot paldies
uzņēmējiem un iedzīvotājus
aicinot cienīt citu veikumu,
teic I.Gamorja.

sporta kategorijā – zēns jau trīs
gadus nodarbojas ar karatē, sasniedzot labus panākumus. Pēdējā
pusotra gada laikā viņš izcīnījis
astoņas godalgotas vietas Latvijas
līmenī un 14 – starptautiskā. «Eduarda treneris izsaka apbrīnu par
zēna spējām un teic, ka daudziem,
kas iet uz nodarbībām jau piekto un
sesto gadu, nav tādu sasniegumu
kā mūsu dēlam,» lepojas Eduarda
mamma Oksana Bluzmane. Gan
Eduards, gan viņa vecāki un draugi
ar nepacietību gaida konkursa rezultātus. Galvenā balva – 100 latu
ikmēneša stipendija nākamā mācību
gada garumā – būtu ļoti noderīga,
jo pašlaik visus ar treniņiem un
sacensībām saistītos izdevumus
apmaksā vecāki un tas sanāk ļoti
dārgi. Ikviens jelgavnieks ir aicināts
pievienoties balsotājiem un atbalstīt
Eduardu, lai zēns varētu attīstīt savas prasmes un spējas arī nākotnē.
Balsot var līdz 4. jūlijam.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas novada Neklātienes
vidusskola uzņem izglītojamos
pamatskolā (1. – 9. klasē) un vidusskolā (10. – 12. klasē)
• vispārizglītojošā virziena programmā,
• vispārizglītojošā virziena programmā ar tālmācības elementiem,
• vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā,
• humanitārā un sociālā virziena
programmā.
Uzņemšana un informācija: Pasta
ielā 37, 411. kabinetā, Jelgavā (novada domes ēkā) no pulksten 9 līdz 12
un no pulksten 13 līdz 17.
Tālrunis 63084021, 29122018.
Skolas mājas lapa: www.nvsk.jrp.lv
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Ekonomiskā situācija sāk stabilizēties
Pēc vairāk nekā gadu ilgušas ekonomiskās recesijas manāmi
pirmie signāli, kas liecina – situācija sāk stabilizēties. Tā uzskata
arī vairāku Jelgavas ražošanas uzņēmumu pārstāvji, tomēr, vi
ņuprāt, nav pamata pārāk lielam optimismam. «Jā, situācija sāk
nostabilizēties, bet tā joprojām ir slikta,» gandrīz vienbalsīgi teic
uzņēmēji. Jelgavas uzņēmumos pirmās pazīmes, kas liecinātu
par situācijas normalizēšanos, parādījās jau šā gada sākumā un
pirmajā ceturksnī turpinājās. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» no
skaidro, kā situāciju vērtē Jelgavas ražošanas uzņēmumos šobrīd,
kādas ir viņu nākotnes vīzijas un kāda, viņuprāt, ir izeja no smagā
sastinguma stāvokļa.
 Ilze Knusle-Jankevica

tirgū, nepārtraukti jāpiedāvā kas jauns,
jo potenciālos klientus var pārsteigt ar to,
kas ir unikāls un pieejams tikai pie tevis.
Tomēr ikviens produkts ir interesants,
kamēr jauns, vēlāk uzrodas konkurenti un,
iespējams, sāk dempingot cenas,» stāsta
V.Upenieks. Tāpēc uzņēmums līdztekus
ceļa zīmēm sācis ražot nestandarta ceļu
infrastruktūras objektus, kas nepieciešami
pilsētas saimniecībā, piemēram, metāla
velosipēdu novietnes, autobusu pieturas,
atkritumu urnas, lampu pultis, ko drošības
apsvērumu dēļ paredzēts izvietot uz ceļa
remontdarbu laikā, lai regulētu satiksmi.
«Signum» vadītājs piebilst, ka jaunu produktu ražošana nepieciešama arī, lai noslogotu dārgās un jaudīgās iekārtas, kuru
noslodze, apgādājot tikai Latvijas tirgu, ir
apmēram 20 procenti.

ilgāk, bet joprojām meklē jaunus veidus,
kā apgūt plašo tirgu. «Ar Krieviju strādāt
Vairāki Jelgavas ražošanas uz
ir grūti. Vispirms jau nepieciešama stingra
ņēmumi šo gadu, salīdzinot ar
sertifikācija, bet otra lieta – tur Eiropas Saiepriekšējo, iesākuši labāk – pa
vienībā ražotajai produkcijai ir 20 procenti
lielinājušies ražošanas apjomi,
ievedmuita. Tas ievērojami sadārdzina
paplašinājušies noieta tirgi
mūsu preci un pasliktina konkurētspēju,»
un radušās jaunas eksporta
norāda «Signum» valdes priekšsēdētājs Meklē izdevīgus
iespējas, dažviet pieņemti jauni
Vitālijs Upenieks. Tomēr, neskatoties sadarbības modeļus
darbinieki. Tas ļauj cerēt, ka arī
uz grūtībām, sadarbība veidojas – šogad
Tomēr ne visiem der šāda «recepte»
finanšu rādītāji šogad būs labā
kāds klients no Krievijas veicis tik ap- – jauns un inovatīvs produkts. Piemēram,
ki nekā pērn, tomēr uzņēmēji
jomīgu pasūtījumu,
otrreizējo izejvielu
joprojām ir piesardzīgi. «Eko
kādu Latvijā nepasū- Uzņēmēju argumenti, kas situāciju pārstrādes uzņēmujoprojām liek vērtēt piesardzīgi:
nomiskā situācija Latvijā un Jel
ta gada laikā. Lai vēl
mam «PET Baltija»
gavā ir sākusi stabilizēties, bet
vairāk nostiprinātu • Latvijā ir mainīga un neprognozējama no- šādu iespēju nav, jo
ne uzlaboties,» visu uzņēmēju
savas pozīcijas ārval- dokļu politika;
iegādātās iekārtas
kopējo nostāju pauž Jelgavas
stu tirgos, uzņēmu- • Slogs biznesam ir pārāk liels, bet valstiski ir paredzētas tikai
Mašīnbūves rūpnīcas valdes
ma vadītājs iespēju nekas netiek darīts, lai to samazinātu;
PET pārslu ražopriekšsēdētājs Pēteris Bila.
robežās tās apmeklē • Necaurspīdīgs nodokļu izlietojums;
šanai un tās nevar
oficiālajās valsts vi- • Latvijai kā ES dalībvalstij ir sarežģīti veidot transformēt. Tāpēc
Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcas ražošanas zītēs. V.Upenieks arī sadarbību ar Krieviju;
uzņēmuma galvenais
• Grūti atrast produkcijas noieta tirgu;
apjomi šogad krietni auguši – gada pirma- nupat kā atgriezies no
uzdevums joprojām
• Tik īsā laika posmā ekonomika atkopties
jos piecos mēnešos jau saražots viss pērnā Pleskavas, kur kopā nevar, tāpēc jābūt piesardzīgam, jāpēta savi ir kvalitatīva progada apjoms. Darbā pieņemti arī apmēram ar Ekonomikas mi- klienti, jācenšas strādāt ar priekšapmaksu.
dukta ražošana, lai
60 darbinieki. P.Bila uzsver – tas tādēļ, ka nistrijas pārstāvjiem
konkurētu Eiropas
parādījās pieprasījums pēc uzņēmumā ra- un Jelgavas mēru Andri Rāviņu piedalījās tirgū. «Jau 2008. gada beigās situācija
žotās produkcijas. «Ražojam ļoti specifiskas Latvijas – Krievijas starpvaldību komisi- pasliktinājās un sāka trūkt izejvielu. Paun nopietnas iekārtas, ko izmanto lielās jas sēdē. «Maskava vien ir kādas piecas gājušā gada sākumā pat divus mēnešus
metālapstrādes rūpnīcas. Šādu rūpnīcu Latvijas, sakoncentrētas vienuviet, tāpēc, pārtraucām ražošanu un veicām dažādus
pasaulē nemaz nav tik daudz, turklāt tās ja tiek tur iekšā, paveras plašas iespējas,» uzlabojumus, bet šogad darba pietiek
katru dienu no jauna nerodas, tāpēc piepra- teic V.Upenieks.
– kāpuši gan ražošanas apjomi, gan strāsījums ir tāds, kāds ir. Pagājušajā gadā arī
Tomēr ne visi skatās Krievijas vir- dājošo skaits, un šobrīd uzņēmumā strādā
citviet pasaulē bija smagi, bet šogad situā- zienā. Piemēram, plastmasas cauruļu 70 cilvēku,» stāsta uzņēmuma loģistikas
cija ir mazliet uzlabojusies un pieprasījums ražotājs «Evopipes» galvenokārt strādā un administratīvā vadītāja Iveta Nagle.
aug,» stāsta P.Bila.
uz Skandināvijas tirgu, bet šobrīd notiek Viņa norāda, ka Eiropā vēl joprojām ir
Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā uzņē- arī Vācijas tirgus izpēte – tajā uzņēmums izejvielu deficīts, tāpēc lielākais un sarežmums bija spiests strādāt nepilnu darba plāno ieiet ar pavisam jaunu un inovatīvu ģītākais darbs ir tieši to iegūšana. Nesen
laiku un pat atbrīvot no darba cilvēkus.
produktu, kura ražošanu uzsāks tuvākajos uzņēmums atradis jaunu veidu, kā tikt
Lai gan situācija acīmredzami uzlabojas, mēnešos.
pie izejvielām – no Čehijas ievesta krava
uzņēmuma vadītājs joprojām ir piesardzīgs
ar sapresētu plēvi un PET pudelēm. Tā
– viņu baida mainīgā un neprognozējamā Trumpis – inovatīvi produkti
kā uzņēmumam pašam nav ne piemērotu
nodokļu politika, kā arī milzīgais slogs
Taujāti par to, vai no krīzes ir izeja, telpu, ne citu resursu, lai atkritumus sabiznesam, kurš tiek tikai palielināts, nevis uzņēmēji min virkni lietu, kas jāsakārto šķirotu, panākta vienošanās ar «Zemgales
samazināts. Jelgavas Mašīnbūves rūpnīcas valstiskā līmenī, tomēr arī pašu ziņā ir Eko». «Viņiem ir šķirošanas līnija, kura
valdes priekšsēdētājs atzīst, ka jau kopš tas, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi katrs nestrādā ar pilnu jaudu. Tāpēc vienojāpagājušā gada nogales tiek apsvērta doma uzņēmums to pārcietīs. Nereti dzirdēta mies, ka viņi kravu sašķiros. Savukārt mēs
par ražotnes pārcelšanu uz kādu citu spārnotā frāze, ka šis ir iespēju laiks, jo iegūsim tās izejvielas, kas nepieciešamas
valsti. Kā visreālākais variants šobrīd tiek daudzi resursi kļuvuši lētāki, tiek dibināti mums,» skaidro I.Nagle, piebilstot, ka
izskatīts kaimiņzeme Lietuva, kur ir divas jauni uzņēmumi, bet tie galvenokārt ir plēve «aizies» uz Olaini, kur uzņēmumam
potenciālās vietas – Šauļi vai Kauņa. «Ja tirdzniecības vietas un pakalpojumu ir plēves pārstrādes cehs. Kad pirmā krava
mūsu valstī nodokļu politika joprojām būs sniedzēji. Ražošanā šis iespēju laiks drīzāk būs izšķirota un aprēķinātas visas izmaktik mainīga, pastāv iespēja, ka ražotni pār- izpaužas kā jaunu tirgu apguve un jaunas sas, «PET Baltija» izlems, vai šāds modelis
celsim uz Lietuvu – tur uzņēmēja kopējais produkcijas izstrāde un ražošana.
ir pietiekami izdevīgs, lai to turpinātu.
nodokļu slogs ir par 30 procentiem mazāks
«Evopipes» jau šovasar uzsāks jauna un «Galvenais kritērijs ir tas, lai viss process
nekā pie mums,» norāda P.Bila. Viņš uzsver, inovatīva produkta – plastmasas elektroin- nesadārdzinās un būtiski nepārsniedz tās
ka tā nav vienkārši iegriba, bet gan vitāla stalācijas cauruļu – ražošanu. Uzņēmuma izmaksas, kādas ir, ja iepērk tīru izejmatenepieciešamība – rezerves plāns ārkārtas valdes priekšsēdētājs Edgars Viļķins stāsta, riālu,» tā «PET Baltija» pārstāve.
situācijā. «Ja situācija pasliktināsies, mums ka tās būs modernākas un efektīvākas
būs tikai divas iespējas – vai nu ražotni par jau tirgū esošajām, tā teikt, jaunākās Jāsakārto nodokļu politika
aizvērt, vai pārcelt uz citu valsti.»
paaudzes. Šādas caurules īpaši ir pieprasīViens no sāpīgākajiem jautājumiem,
tas publisko ēku būvniecībā. Plānots, ka kas reāli apdraud daudzu uzņēmumu
Paveras jauni eksporta tirgi
jūlija sākumā tiks saņemtas iekārtas un pastāvēšanu, ir valsts nodokļu politika. Lai
Arī citos Jelgavas uzņēmumos ražošanas apmēram pēc pusotra mēneša uzsākta gan kopumā Latvijā nodokļu slogs uzņēapjomi šogad kāpuši. Tas saistīts ar jaunu jaunā produkta ražošana. Tirgū tas varē- mējdarbībā ir gana liels, uzņēmēji vairāk
noieta tirgu parādīšanos un eksporta palie- tu nonākt oktobrī, lēš E.Viļķins. Lai gan satraucas par to, ka nodokļu politika nav
lināšanos. Daļai uzņēmumu īpašs izaicinā- pagaidām vēl pāragri runāt par ražošanas konkrēta un ļoti strauji mainās. «Nodokļi
jums un arī lielo iespēju zeme ir Krievija, apjomiem, jaunās iekārtas jauda ir tāda, mainās ļoti strauji, turklāt daudzi no
kaut arī iekļūt tās tirgū ir ļoti grūti. Šogad lai gadā saražotu 1 – 1,5 tūkstošus tonnu jaunievedumiem sevi neattaisno – valsts
savu produkciju eksportēt tieši uz Krieviju šāda tipa cauruļu. Jāpiebilst, ka iecere tiek budžeta ienākumu sadaļa nepildās, bet
sāka, piemēram, ceļa zīmju ražotājs «Sig- realizēta Latvijas Investīciju un attīstības jāmaksā ir,» tā P.Bila. Kā vienu no pēdējā
num» un Jelgavas Gaļas kombināts.
aģentūras programmas «Jaunu produk- laika absurdākajiem piemēriem viņš min
«Maijā aizsūtījām
tu un tehnoloģiju tā saukto dienesta auto nodokli, kas stājās
pirmās divas kravas
izstrāde – atbalsts spēkā ar šo gadu. Publiski paziņots, ka
2010. gadā darbā pieņemto
uz Sanktpēterburjaunu produktu un šobrīd reālais ieguvums nav tik liels kā
cilvēku skaits
gu, un abas puses ar
tehnoloģiju ievieša- cerēts – plānoto 38 miljonu vietā gada
• «Evopipes» – 4
darījumu ir apmierinai ražošanā» gaitā pirmajos mēnešos iekasēts vien 1,1 miljons
• Jelgavas Gaļas kombināts – 1
nātas,» teic Jelgavas
un 35 procentus no latu. Tomēr uzņēmējiem tas nozīmē liekus
• Jelgavas Mašīnbūves rūpnīca – ap 60
Gaļas kombināta koprojekta izmaksām papīru kalnus un arī darbu.
• Baltijas Gumijas fabrika – ap 30
mercdirektore Ilga
līdzfinansē Eiropas
Uzņēmēji norāda, ka vislielākos sarežAntuža. Ar Sanktpēterburgu un Pleskavu struktūrfondi.
ģījumus rada tas, ka situācija nav prognoplānota ilgtermiņa sadarbība – klienti ir
Pārmaiņu laiku kā piemērotu jaunu pro- zējama, tātad arī plānot uz priekšu nevar.
apmierināti gan ar produkcijas kvalitāti, ko duktu ražošanai izvēlējies arī uzņēmums «Agrāk bija plāna ekonomika, bet tagad
apliecina ISO sertifikāti, gan ar iepakoju- «Signum». Īpaši Krievijas tirgum sākti ra- – tirgus, un prognozēt uz priekšu nav
mu un izteikuši vēlmi sadarbību turpināt. žot signālstabiņi ar atstarojošo materiālu, iespējams, jo visu nosaka pieprasījums,»
Savukārt «Signum» ar Krieviju sadarbojas kādus izmanto ceļa malās. «Lai noturētos rezumē V.Upenieks.

«Signum» izeju saskata inovatīvu produktu ražošanā – šobrīd uzņēmums līdztekus
ceļa zīmēm piedāvā arī citus ceļu infrastruktūras objektus. Tas, pēc uzņēmuma
vadītāja Vitālija Upenieka teiktā, ļauj mazliet uzelpot pēc pēdējos divos gados
piedzīvotā krituma, kad rādītāji bija noslīdējuši līdz 1996. gada līmenim. Šā gada
pirmie mēneši ļauj cerēt, ka situācija vairs nepasliktināsies. «Ejam uz 2001. – 2002.
Foto: Ivars Veiliņš
gada līmeni,» vērtē V.Upenieks.

Jau 2008. gadā, dibinot uzņēmumu «PET Baltija», tā galvenais moto bija
laba kvalitāte. Šobrīd tieši šis ir uzņēmuma trumpis, kas ļauj noturēties tirgū.
Uzņēmuma loģistikas un administratīvā vadītāja Iveta Nagle norāda, ka to
uzņēmums panāk uz darbinieku rēķina – «PET Baltijā» līniju apkalpo vidēji
12 cilvēki, bet līdzīgos uzņēmumos Eiropā – uz pusi mazāk.
Pēc tam, kad pagā
jušajā gadā Jelgavas
Mašīnbūves rūpnīca
bija spiesta atlaist kriet
nu daļu darbinieku un
pāriet uz nepilnu darba
nedēļu, strādājot pat
tikai trīs dienas nedēļā,
šobrīd uzņēmuma val
des priekšsēdētājs Pē
teris Bila atļaujas teikt,
ka situācija ir nostabi
lizējusies. Viņš nelolo
veltas cerības par
ekonomisko izaugsmi,
bet ir pārliecināts, ka
zemākajā punktā jau
esam pabijuši.

Bezdarba līmenis krītas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
dati liecina, ka jau apmēram divus mēnešus bezdarba līmenis Jelgavā sarūk. Uz 1.
jūniju Jelgavā bija 4739 bezdarbnieki jeb
12,5 procenti no ekonomiski aktīvajiem
iedzīvotājiem, un tas ir otrais zemākais
rādītājs valstī, informē NVA Jelgavas
filiāles vadītājs Māris Narvils.
Filiāles vadītājs stāsta, ka maksimālais
bezdarba līmenis Jelgavā sasniegts aprīļa
sākumā, kad mūsu pilsētā bez darba bija
5166 cilvēki jeb 14,1 procents ekonomiski
aktīvo iedzīvotāju, bet pēc tam tas pamazām sāka kristies. «Pirmais kritums fiksēts
nedēļā no 5. līdz 12. aprīlim, un kopš tā
laika bezdarba līmenis Jelgavā turpina
sarukt,» tā M.Narvils, tomēr atzīstot – lai
gan tā ir pozitīva tendence, kopējā ekonomiskā situācija valstī nebūt nav iepriecinoša. Pirmkārt, iespējams, ka bezdarbnieku
skaita sarukumam ir sezonāls raksturs un
rudenī tas atkal palielināsies. Otrkārt, bezdarbnieku skaits sarūk arī tādēļ, ka daudzi

joprojām pamet Latviju un dodas labākas
dzīves meklējumos citur. Treškārt, brīvo
darba vietu skaits pieaug, bet reti kurā uzņēmumā vakanču skaits pārsniedz piecas
– parasti tiek meklēts pa vienam diviem
darbiniekiem. «Kopējais vakanču skaits
ir ap 80, bet reti kurā uzņēmumā meklē
vairāk darbinieku. Viens no pēdējiem uzņēmumiem, kurš piedāvāja 20 vakances, ir
šūšanas uzņēmums «Hagiteks» Bēnē. Turklāt vērojama tendence, ka pieprasījuma
pēc mazkvalificēta darbaspēka praktiski
nav vispār,» situāciju raksturo M.Narvils.
Vislielākais vakanču īpatsvars ir šūšanas
un tirdzniecības nozarēs.
Lai gan šobrīd vērojamā bezdarba līmeņa samazināšanās ir pozitīvs process,
NVA Jelgavas filiāles vadītājs uzskata, ka
priecāties vēl pāragri. Viņš prognozē, ka
rudenī bezdarbs atkal augs, tiesa, viņaprāt, maksimālo līmeni – 14,1 procentu
– vairs nesasniegs, turklāt iedzīvotāji
turpina emigrēt.

Sports

Ceturtdiena, 2010. gada 10. jūnijs

«Tami-Tami» – pasaules
kauss futbolā

Velobraucēji varēs
pārbaudīt izturību

Jau no 11. jūnija
«Jelgavas kreklu» kafejnīcā «Tami-Tami»
varēs sekot līdzi šā
gada pasaules spožākajam sporta forumam – Pasaules
kausa izcīņai futbolā,
kas norisināsies Dienvidāfrikas Republikā.
Atklāšanas spēli starp Dienvidāfrikas un
Meksikas izlasēm televīzijas tiešraidē kopā
ar Latvijas sporta enciklopēdiju Anatoliju
Kreipānu komentēs FK «Jelgava» galvenais treneris Dainis Kazakevičs. Translācijas
sākums – pulksten 16.30. Arī visas pārējās
63 Pasaules kausa izcīņas spēles varēs
skatīties LTV 7. kanālā.

7. un 8. augustā notiks visgrūtākās
velosezonas sacensības īsteniem velomīļiem – Latvijas atklātais čempionāts
24 stundu kalnu divriteņu velobraukšanā. Notikuma vieta – Ogres un Ikšķiles
apkārtne, bijusī «Tobago X» autotrase
un Ogres Zilie kalni. Tehniski sacensību
trase būs līdzīga pagājušā gada 24
stundu sacensību distancei – aptuveni
14 kilometrus garš aplis, kurš veicams
40 – 50 minūtēs. Dalībniekiem būs
iespēja startēt vienā no trim klasēm.
Pieteikšanās jau ir sākusies, tā notiek
mājas lapā: www.parstipru.lv. Savukārt
padomi iesācējiem un ieskats pagājušo
gadu sacensībās atrodams mājas lapā:
www.24mtb.lv.
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Uzvarēta arī «Jaunība»

Izcīna četras medaļas

Svētdien FK «Jelgava» izcīnīja trešo uzvaru
virslīgas čempionātā, ar rezultātu 4:1
pārspējot FK «Jaunība». Vārtus guva Valērijs Redjko, Oļegs Malašenoks un Pāvels
Bormakovs, bet vienreiz «Jaunības» futbolisti bumbu raidīja savos vārtos. Nākamo
virslīgas spēli FK «Jelgava» aizvadīs 13.
jūnijā Daugavpilī ar vietējo «Daugavu», bet
tuvākā mājas spēle Ozolniekos paredzēta
30. jūnijā ar pret Kazaņas «Rubīna» dublieru komandu.
Jāpiebilst, ka
Malašenoks
maijā, gūstot
sešus vārtus,
atzīts par LMT
virslīgas labāko spēlētāju.

Ar četrām
medaļām no
starptautiskām sacensībām Čehijā
atgriezušies
boksa kluba
«Olimpiskais
rings» sportisti. Kluba treneris Aleksandrs Knohs informē, ka tajās startēja
arī sportisti no Vācijas, Polijas, Slovākijas
un Čehijas un junioru grupā Edgars Zarečņevs (attēlā) (–54 kg), pirmajā cīņā
pieveicot vācieti, bet otrajā poli, izcīnīja
1. vietu, bet sudrabs – Jānim Rendem
(–91 kg). Savukārt kadetu grupā godpilnā 3. vieta Laurim Afanasjevam (–50 kg)
un arī Helmutam Lietiņam (–57 kg).

Mototriāls turas uz īpašajām ģimenēm
 Ģirts Pommers

5. jūnijā Saldū norisinājās Lat
vijas individuālā un komandu
čempionāta otrais posms
triālā, kas bija turpinājums
šī interesantā sporta veida
sezonai. Prestižākajā A grupā
uzvarēja jelgavnieks Kaspars
Vērnieks, apsteidzot savus
kluba biedrus Andri un Artūru
Grīnfeldus. Vairāk par šo sezo
nu un situāciju triālā Latvijā
– Agarska triāla kluba vadītājs
Egīls Agarskis.
Pēc aizvadītajiem diviem Latvijas
čempionāta posmiem pārliecinošā vadībā ir K.Vērnieks, kurš uzvarēja abos
pirmajos čempionāta posmos un ieguvis
40 punktus. Otrajā vietā ar izcīnītiem 34
punktiem ir tikai 14 gadus vecais Andris
Grīnfelds, kurš par četriem punktiem
apsteidz savu vecāko brāli Artūru. Savs
redzējums uz situāciju čempionātā ir
E.Agarskim: «Domāju, ka šo sportistu
secība čempionāta turpinājumā varētu
mainīties, proti, Andris sezonas noslēgumā varētu pacīnīties ar Kasparu par
čempiona titulu, taču, ja tas nenotiks
šosezon, tad nākamgad noteikti. Andrim
ir viss, lai sasniegtu augstākos mērķus

Latvijā, un būtu tikai apsveicami, ja tas
notiks pēc iespējas ātrāk, jo tas motivēs
vairāk trenēties un strādāt arī līdzšinējam
līderim Kasparam.»
Diemžēl ar katru gadu Latvijas sportistu skaits samazinās, un tas saistīts ar
tuvojošos paaudžu maiņu un salīdzinoši
lielajām šī sporta veida izmaksām. «Triāls
nav basketbols. Nepietiek ar sporta apaviem un bumbu – nepieciešams ne tikai
motocikls un ekipējums, bet arī daudz
līdzekļu, kuri lielākoties tiek izlietoti ceļā
uz treniņiem un sacensībām. Pat ja sportistam ir iespēja finansiāli nodarboties ar
šo sporta veidu, tas prasa ļoti daudz laika
motocikla tehniskajai apkopei, treniņiem,
nemaz nerunājot par sacensībām,» stāsta
E.Agarskis, norādot, ka tieši pēdējais
iemesls – laiks – ir pats būtiskākais, jo
jāziedo daudz no tā, lai varētu sekmīgi
nodarboties ar mototriālu. «Pēc manām
domām, triāls ir ģimenes sporta veids – ja
tēvs ar to ir nodarbojies, tad ar to nodarbosies arī dēls. Kā jau minēju piemērā ar
basketbolu, es nevaru aizsūtīt savu puiku
pie trenera un nelikties ne zinis, kamēr
viņam būs treniņš, triālā ar bērnu ir jāstrādā pašam. Iespējams, tieši šo apstākļu
dēļ triāls pašlaik Latvijā turas uz šīm īpašajām ģimenēm,» tā kluba vadītājs.
Kā atzīst E.Agarskis, galvenie mērķi tuvākajā nākotnē ir triālam piesaistīt jauno

paaudzi un saglabāt Jelgavas kluba dominanci Latvijā. «Kā tuvāko mērķi mēs sev
izvirzām veiksmīgi nostartēt šajā sezonā,
bet ilgtermiņā – pārvarēt paaudžu maiņu
un piesaistīt arvien jaunus sportistus,» tā
E.Agarskis, atklājot, ka lielas cerības liek
uz Andri Grīnfeldu, kuram veiksmīgu
apstākļu sakritības un cītīgu treniņu
rezultātā var izvērsties veiksmīga karjera
triālā ne tikai Latvijas mērogā vien. «Taču
uz to jāiet mērķtiecīgi, soli pa solim. Tuvākajā laikā strādāsim, lai piesaistītu arvien
jaunus interesentus šim sporta veidam,»
rezumē E.Agarskis.
Nākamais Latvijas čempionāta posms
norisināsies 17. jūlijā Ugālē, savukārt
pēdējais, 6. posms, paredzēts 4. septembrī
Jelgavā.

Latvijas čempionāta triālā
2. posma rezultāti, A grupa
1. Kaspars Vērnieks (ATK)
58 s.p.
2. Andris Grīnfelds (ATK)
79 s.p.
3. Artūrs Grīnfelds (ATK)
88 s.p.
4. Lauris Klēbahs («AXA Team») 106 s.p.

Kopvērtējums pēc diviem
posmiem Latvijas čempionātā
1. Kaspars Vērnieks – 40 punkti
2. Andris Grīnfelds – 34 punkti
3. Artūrs Grīnfelds – 30 punkti

PPII «Pūčuks»
Mīļi gaida bērnus no 1 līdz 7 gadu vecumam. Papildus ikdienas nodarbībām ir
bezmaksas tautiskās dejas. Vasaras mēnešos bērni vecumā no 3 līdz 11 gadiem tiek
gaidīti ««Pūčuka» vasaras darbnīcā».
Sīkāka informācija mājas lapā:
www.pucuks.lv

14 gadus vecais Andris Grīnfelds
sacensībās Saldū izcīnīja sudraba
medaļu. Foto: no Agarska triāla kluba

Komandu kopvērtējums
pēc diviem posmiem
1. Agarska Triāla klubs – 212 punkti
2. «GasGas» MK, Igaunija – 92 punkti
3. «Grobiņas» MK – 66 punkti
4. «AKA Team» – 62 punkti
5. MK «Panter», Igaunija – 33 punkti

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»

Piedāvā darbu
kosmetologam, masierim
un frizierim.
Jelgavā, Asteru ielā 4,
tālrunis 63045975;
29608278.
Ar devīzi «Mūža darbu Latvijai»
Jelgavas 1. ģimnāzija nākamajā
mācību gadā aicina skolēnus
pieteikties mācībām 7., 10. klasēs un
brīvajās vietās pārējās klašu grupās!
7. klašu skolēnu uzņemšana sākas 1. jūnijā
un turpinās visu vasaru.
10. klašu skolēnu uzņemšana – 14. – 15.
jūnijā no plkst.9 līdz plkst.15; 16. – 17. jūnijā
no plkst.9 līdz plkst.12.
10. klašu audzēkņiem piedāvājam plašu
programmu klāstu:
1) vispārizglītojošo programmu, kurā skolēni
apgūst pilnu fizikas, ķīmijas un bioloģijas
kursu, 2 variantos: ar trešo svešvalodu vai
mājsaimniecību;
2) humanitārā un sociālā virziena programmu,
kurā padziļināti apgūst latviešu literatūru, angļu
valodu un trešo svešvalodu, obligāti mācās mūziku, iepazīst dabaszinību kursa programmu;
3) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu ar 2 variantiem: matemātikas
un inženierzinātņu. Šajā programmā skolēni
padziļināti apgūst eksaktos priekšmetus: fiziku,
matemātiku, informātiku, programmēšanu.
Jelgavas 1.ģimnāzija vienīgā Jelgavā, iespējams, visā Latvijā, piedāvā skolēniem apgūt
inženierzinātņu virzienu vidusskolā, sniedzot
iespēju mācīties inženierzinātņu pamatus,
datorizēto projektēšanu, tehnisko grafiku.
Šī virziena klases mācību darbs tiek realizēts
sadarbībā ar LLU.

Neskatoties uz vecumu, Tev vajadzīga izglītība!

klātienē: 1. – 9. klasēs latviešu un krievu plūsmā – 5 reizes nedēļā;
neklātienē: 7. – 9. klasēs latviešu plūsmā (no 18 gadu vecuma) – 2 reizes nedēļā.

Vidusskolā
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena un vispārējās vidējās izglītības humanitārā
un sociālā virziena programmās.

Neklātienē latviešu un krievu plūsmā:
• 2 reizes nedēļā – no rīta vai vakarā;
• 3 reizes nedēļā – no rīta vai vakarā;
• arī 2 reizes nedēļā – piektdienas vakaros/sestdienā no rīta.

Adrese: Skolotāju iela 8, tālrunis 63021897.

Uzņemšana skolā: 16. – 18. jūnijā no plkst.9 līdz 14;
23. – 24. augustā no plkst.9 līdz 14.
Nepieciešamie dokumenti:
1. Izglītības dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);
2. Medicīniskā izziņa – veidlapa Nr.086/u-99;
3. Medicīniskā karte 026/u (izglītojamajiem līdz 18 gadiem);
4. Dzimšanas apliecības kopija;
5. Pases kopija;
6. Darba vietas izziņa (ja izglītojamais strādā);
7. Deklarētās dzīvesvietas izziņa (ja izglītojamais nedzīvo Jelgavā);
8. Izglītojamā fotogrāfija.

Klavierspēles skolotāja. Mūzikas pamatu
apgūšana visiem vecumiem.
Tālrunis 28782243.
Jumiķu brigāde meklē darbu. Veicam jumtu nomaiņu kvalitatīvi un par saprātīgām
cenām. Tālrunis 29919254.
Celtnieks ar pieredzi meklē darbu – veicu
kamīnu un krāšņu būvniecību un remontu.
Tālrunis 20091866.

Meklēju elektriķa darbu.
Tālrunis 28342767.

Skola visiem!

Pamatskolā

Meklē darbu

Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās
un mūsdienu mīkstās mēbeles, nomainīšu
audumu, atsperes, koka detaļas un mehānismus. Tālrunis 29659962.

Pērnavas ielā 16, Jelgavā. Tālrunis 63021591, 26078270, 26448426.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola aicina mācīties 2010./2011. mācību gadā

Adrese: Jelgavā, Stacijas ielā 18.
Tālrunis: 63020137; 26337142.

Meklēju darbu – varu apkopt slimu cilvēku,
pieskatīt bērnus, veikt mājkalpotājas darbu. Ir pieredze. Tālrunis 29588628.

aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu vecuma grupās ar latviešu
un krievu valodas apmācību.
Piedāvājam regulāras nodarbības, individuālu pieeju, radošus pasniedzējus un
kvalitatīvu sagatavošanu skolai.

Esi laipni gaidīts mūsu skolā! Šeit Tevi gaidīs pretimnākoši un atsaucīgi skolotāji, būs iespēja
apgūt datorprasmes un piedalīties interešu izglītības pulciņos. Mēs dodam iespēju iegūt izglītību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ja pamatskola vai vidusskola ir pabeigta ar liecību, mēs
piedāvājam iespēju uzlabot gada un eksāmenu vērtējumus un saņemt apliecību vai atestātu.
Skolā ir rotaļu (māmiņu) istaba, kur mācību stundu laikā var atstāt savu bērnu.

Sporta pasākumi
 10. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās
sacensības «Alnis 2010», 9. kārta (Uzvaras
līdumā).
 12. jūnijā pulksten 12 – Jelgavas
atklātais čempionāts burāšanā (Jahtkluba
bāzē Pils salā).
 12. jūnijā pulksten 16 – Latvijas čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava 2» – FK
«Daugava»/RFS (Daugavas stadionā).
 16. jūnijā pulksten 10 – Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas sezonas no
slēguma sacensības (LLU peldbaseinā).
 17. jūnijā pulksten 16 – orientēšanās sacensības «Alnis 2010», 10. kārta
(Vilcē).
 17. jūnijā pulksten 17 – Jelgavas
pilsētas čempionāts strītbolā, fināls (pie
Sporta halles).
 22. un 23. jūnijā pulksten 12 – Jelgavas Jahtkluba Līgo regate (Jahtkluba
bāzē Pils salā).
 30. jūnijā pulksten 19 – LMT virslīgas
spēle: FK «Jelgava» – «Skonto» SC (Ozolnieku stadionā).
 3. jūlijā pulksten 16 – Latvijas čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava 2»
– FK «Tukums 2000/TSS» (Daugavas
stadionā).
 24. jūlijā pulksten 16 – Latvijas čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava 2» – FK
«Spartaks» (Daugavas stadionā).
 31. jūlijā pulksten 18 – Latvijas čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava 2» – FS
«Metta/LU» (Daugavas stadionā).

Audzēkņu uzņemšana
Jelgavas Mākslas skolā
Profesionālās ievirzes izglītības programmā
«Vizuāli plastiskā māksla»
Jauniešiem no 16 gadu vecuma piedāvājam
mācīties 3 gadu programmā,
iestājpārbaudījums: 16. jūnijā plkst.12.
1. uzdevums. Zīmēšanā – klusās dabas uzstādījums ar ģeometriskās formas vai sadzīves
priekšmetiem.
• Izmantojamie materiāli: grafīta zīmulis,
dzēšgumija, A3 formāta zīmēšanas papīrs
(vatmans);
• Vērtēšanas kritēriji: iekomponējums, priekšmetu uzbūve, proporcijas, gaismēna;
• Maksimālais darba izpildes laiks: 3 stundas.
2. uzdevums. Kompozīcijā – krāsains kompozīcijas uzdevums.
• Izmantojamie materiāli: grieznes, lineāls,
grafīta zīmulis, cirkulis, līme, 30 x 30 cm
formāta zīmēšanas papīra loksne (vatmans),
dzēšgumija;
• Vērtēšanas kritēriji: ritma un krāsu izjūta,
kompozīcijas vizuālais izteiksmīgums, izpildījuma precizitāte;
•Maksimālais darba izpildes laiks: 3 stundas.
Informācija par iesniedzamajiem
dokumentiem:
• Iesniegums uz Jelgavas Mākslas skolas dotās
veidlapas;
• Personu apliecinoša dokumenta kopija
(dzimšanas apliecības vai pases).
Interesēties pa tālruni 63023768.

Steidzami meklē darbu divi kārtīgi, strādīgi
vīrieši. Strādās par 10 latiem dienā no
pulksten 8 līdz 15.
Tālrunis 29761811 (Gints).
Logopēds – individuāli. Runas un rakstu
valodas traucējumu korekcija.
Tālrunis 29905903.
Pasniedzējs – papildu darbu vasaras
sezonā humanitārajās zinībās: Latvijas
– Krievijas vēsturē. Pasniedz privātstundas
krievu un vācu valodā. Tulko. Ekskursiju
gids Jelgavā, Zemgalē. Tālrunis 26872900.
Urbjam spices, tīrām akas. Urbjam spices
akās. Tālrunis 25905024.
Medicīnas māsa (50) ar pieredzi – slimnieku kopējas darbu. Tālrunis 28466282.

Piedāvā darbu
Vajadzīgs sargs ar mašīnu darbam Ozolnieku novadā. Tālrunis 28385907.

Aizsaulē aizgājuši
INTA SLAVINSKA (dz. 1948. g.)
NIKOLAJS HOHLAČOVS (dz. 1937. g.)
JADVIGA JEĻENA LEONAVIČIENE
(dz. 1925. g.)
DZINTRA SKADMANE (dz. 1944. g.)
ANATOLIJS PAPOVS (dz. 1934. g.)
VALENTĪNA ZILA (dz. 1924. g.)
PJOTRS JAROŠS (dz. 1920. g.)
IVANS SOLDATOVS (dz. 1929. g.).
Izvadīšana 10.06. plkst.12 Bērzu kapsētā.
IMANTA KALNIŅA (dz. 1917. g.).
Izvadīšana 10.06. plkst.14
no Meža kapu kapličas.
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14. jūnijs, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1013.sērija.
9.25 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 5.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5335.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Norvēģija». Dokumentāla filma.
12.00 «De facto».*
12.40 «Ielas garumā».*
13.10 «Dārgāks par zeltu». Romantiska komēdija. 2006.g.
15.10 «P.Vasks. Dzīvības balsis».*
15.30 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls pusaudžiem.
143. (noslēguma) sērija.
15.55 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 2.sērija.
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1013.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5336.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Dievs, Tava zeme deg!» Dokumentāla filma.
19.25 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Pieminiet Sibīriju». Dokumentāla filma.
22.10 «Viss notiek».
22.40 «Latvija var!»
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Grejas anatomija 4». ASV seriāls. 62.sērija.
0.10 «De facto».*

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Argentīna – Nigērija.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Dinotopija». Seriāls. 1.sērija.
10.45 «SeMS».
12.00 «Joka pēc». Seriāls. 23.sērija.
12.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 13.sērija.
13.00 «Dabas taka».*
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats. Iepriekšējās dienas spēļu labākās epizodes, treneru
un spēlētāju komentāri, līdzjutēju reakcija un
atmosfēra spēļu pilsētās.
14.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Nīderlande – Dānija.
Tiešraide. Pirmā spēle E apakšgrupā, turklāt
Johannesburgā gaidāms skaists atklātais futbols.
Nīderlandes futbolisti allaž daudz domājuši par
uzbrukumu, un arī dāņu izpildījums patīk līdzjutējiem.
16.20 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Japāna – Kamerūna.
Tiešraide. Japāņi cenšas spēlēt zibenīgi ātru futbolu,
Kamerūnai ir ļoti daudz individuāli meistarīgu futbolistu, un savstarpējā spēle varētu būt gana saistoša.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 13.sērija.
19.55 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.50 «1000 jūdzes Mjanmā». 10. (noslēguma) sērija.
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Itālija – Paragvaja.
Tiešraide. Favorīti noteikti būs Itālijas futbolisti,
kuri beidzamajā laikā vairs tik ļoti neturas pie
bēdīgi slavenās aizsardzības taktikas.
23.30 «Tavs auto».
24.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 88.sērija.
10.05 «Blēži». ASV komēdija. 2002.g.
12.00 «Sirmā ēdienkaratē».*
12.40 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 21. un 22.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 21.sērija.
14.55 «Vāverpuika». Animācijas filma. 5.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 202.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 29.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 65.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 66.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Stāsts par zvaigzni. Ēriks Ķiģelis». LNT dokumentāla filma.
22.05 «Aģents Čaks». ASV seriāls. 12.sērija.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Nikita». ASV seriāls. 53.sērija.
1.00 LNT ziņu Top 10.*
1.55 «Netiešs bojājums». ASV trilleris. 2002.g.
3.40 «Kāpēc tā gadījās». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 65. un 66.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 1.sērija.
5.50 «Izglābtie». Seriāls. 2.sērija.
6.50 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
7.15 «Māmiņu klubs».
7.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
11. un 12.sērija.
8.05 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 14.sērija.
8.30 «Bruņurupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls. 26.sērija.
8.55 «H2O». Austrālijas seriāls. 21. un 22.sērija.
9.55 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 11. sērija.
10.50 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 4.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 13.sērija.
13.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 1.sērija.
14.10 «Medikopters 3». Seriāls. 6.sērija.

tv programma
15.10 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 83.sērija.
16.10 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 81.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 145.sērija.
18.10 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 1998.g. 1.sērija.
21.25 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 16.sērija.
22.25 «Norakstītais». ASV seriāls. 1.sērija.
23.20 «Visi mani bijušie». ASV seriāls. 4.sērija.
0.30 «Nekā personīga». Raidījums.
1.10 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.). 1.sērija.
1.40 «Prokurors Šarks». ASV seriāls. 16.sērija.
(Platekrāna formātā 16:9).
2.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joki».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
13.20 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

15. jūnijs, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1014.sērija.
9.25 «Dievs, Tava zeme deg!» Dokumentāla filma.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5336.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Cilvēku planēta. Kambodža – zīda dvēsele».
Dokumentāla filma.
12.15 «Viss notiek».*
12.45 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
14.05 «Latvija var!»*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 53.sērija.
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1014.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5337.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 6.sērija.
19.25 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «Apokalipse, Otrais pasaules karš». Dokumentāla
filma. 3.sērija.
22.55 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Grejas anatomija 4». ASV seriāls. 63.sērija.
0.10 «100 g kultūras».*
0.40 «Skats no malas».*

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Anglija – ASV.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 14.sērija.
10.00 «Dinotopija». Seriāls. 2.sērija.
10.45 «SeMS».
12.05 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.00 «Laiks vīriem?»*
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Jaunzēlande
– Slovākija. Tiešraide. Šo abu komandu iekļūšana
finālturnīrā jau ir zināms pārsteigums, taču
abas izlases to bija pelnījušas. Īpaši pārliecinoši
atlases ciklu aizvadīja Slovākija.
16.20 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Kotdivuāra – Portugāle. Tiešraide. Divas ļoti tehniskas komandas ar
vairākiem izciliem spēlētājiem. Afrikāņu līderis ir
Didjē Drogbā, portugāļiem – Krištianu Ronaldu.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 14.sērija.
19.55 «Krievijas neskartā daba». Dokumentālu filmu
seriāls. 2.sērija Usūrija.
20.50 «Autosporta programma nr.1».
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Brazīlija – Ziemeļkoreja. Tiešraide. Brazīlieši ikvienā turnīrā tiek uzskatīti teju par galvenajiem favorītiem. Šoreiz gan
tikpat augstu tiek vērtētas Spānijas, Argentīnas
un Anglijas izredzes iegūt Pasaules kausu.
23.30 «Zebra».*
23.45 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Skubija Dū 13 spoki». ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 89.sērija.
10.05 «Bagātību sala». Piedzīvojumu filma. 2007.g. 1.sērija.
12.00 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». Seriāls. 22.sērija.

13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». Realitātes šovs.
23. un 24.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.25 «Laika komanda». Animācijas filma. 22.sērija.
14.55 «Vāverpuika». Animācijas filma. 6.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 203.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 30.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 67.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 68.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājupceļš». Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
23.15 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.10 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 13.sērija.
1.05 «Deksters». ASV seriāls. 7.sērija.
2.05 «Tveice» (ar subt.). Romantiska komēdija. 2007.g.
3.45 «Kāpēc tā gadījās». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 67. un 68.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 2.sērija.
5.50 «Izglābtie». Seriāls. 3.sērija.
6.50 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
7.15 «Precējies. Ir bērni». ASV seriāls. 13.sērija.
7.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
13. un 14.sērija.
8.05 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 15.sērija.
8.30 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 1.sērija.
8.55 «H2O». Austrālijas seriāls. 23. un 24.sērija.
9.55 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 12.sērija.
10.50 «Cīņas likums». ASV seriāls. 1.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 5.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 1.sērija.
13.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 2.sērija.
14.10 «Medikopters 3». Seriāls. 7.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 84.sērija.
16.10 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 82.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 146.sērija.
18.10 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 2.sērija.
21.25 «C.S.I. Maiami 6». ASV seriāls. 3.sērija.
22.25 «Skaitļi». ASV seriāls. 1.sērija.
23.25 «Jardi». ASV trilleris. 2000.g.
1.30 «Prokurors Šarks». ASV seriāls. 17.sērija.
(Platekrāna formātā 16:9).
2.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joks».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
13.20 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

16. jūnijs, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1015.sērija.
9.25 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 6.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5337.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.30 «Apokalipse, Otrais pasaules karš». Dokumentāla
filma. 3.sērija.
13.30 «Projekts Vizuālā Latvija». Latvijas pagasti. Vecpiebalga.*
14.05 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.20 «Kopā» (ar subt.).*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 54.sērija.
15.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1015.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5338.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 7.sērija.
19.25 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
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LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
8.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 10. (noslēguma) sērija.
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Dinotopija». Seriāls. 3.sērija.
10.45 «SeMS».
11.50 «Krievijas neskartā daba». Dokumentālu filmu
seriāls. 2.sērija.
12.45 «Olimpiāde.lv».
13.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Hondurasa – Čīle.
Tiešraide. Beidzot pirmās spēles finālturnīrā aizvadīs
arī H apakšgrupas komandas. Hondurasu un Čīli gan
neviens nemin galveno favorītu vidū, tomēr arī šo
abu komandu savstarpējā spēle var būt aizraujoša.
16.20 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Spānija – Šveice.
Tiešraide. Pašreizējiem Eiropas čempioniem Spānijas
futbolistiem ir lieliska komanda, un daudzi pat
paredz spāņiem uzvaru visā turnīrā. Par komandas
potenciālu labi varēs spriest jau pirmajā spēlē.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 15.sērija.
19.55 «Megakatastrofas. Tornado». Dokumentāla filma.
20.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Dienvidāfrika
– Urugvaja. Tiešraide.
23.30 «Ātruma cilts».
24.00 «TV motors».
0.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 90.sērija.
10.05 «Bagātību sala». Piedzīvojumu filma. 2007.g. 2.sērija.
12.00 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». Seriāls. 23.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 25. un 26.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 23.sērija.
14.55 «Vāverpuika». Animācijas filma. 7.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 204.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 31.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 69.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 70.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Labais zaglis». Krimināldrāma. 2002.g.
23.25 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.20 «Mākslīgais skaistums 2». ASV seriāls. 14.sērija.
1.15 «Deksters». ASV seriāls. 8.sērija.
2.15 «Visi desmit jardi». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
3.50 «Kāpēc tā gadījās». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 69. un 70.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 3.sērija.
5.50 «Izglābtie». Seriāls. 4.sērija.
6.50 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
7.15 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 1.sērija.
7.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
15. un 16.sērija.
8.05 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 16.sērija.
8.30 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 2.sērija.
8.55 «H2O». Austrālijas seriāls. 25. un 26.sērija.
9.55 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 13.sērija.
10.50 «Cīņas likums». ASV seriāls. 2.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 6.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 2.sērija.
13.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 3.sērija.
14.10 «Medikopters 3». Seriāls. 8.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Seriāls. 83.sērija.
16.10 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 85.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 147.sērija.
18.10 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 3.sērija.
21.25 «Radu būšana» (ar subt.). Komēdija. 2008.g.
22.30 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
23.30 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
0.45 «Atļauts smieties» (ar subt.). Humora šovs. 24.sērija.
2.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joki».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
13.20 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).

20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

17. jūnijs, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1016.sērija.
9.25 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 7.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5338.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.40 «Zebra».*
12.55 «Province».*
13.25 «Cilvēku planēta. Randiņš ar ērgli». Dokumentāla filma.
14.35 «Vertikāle».*
15.05 «100. pants».*
15.35 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 55.sērija.
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte». Jaunāko grāmatu apskats.
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1016.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5339.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 8.sērija.
19.25 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 19.sērija.
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Garīgā dimensija».*
23.35 «100 g kultūras».*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Dinotopija». Seriāls. 4.sērija.
10.45 «SeMS».
11.45 «Olimpiāde.lv».*
12.00 «Megakatastrofas. Tornado». Dokumentāla filma.
13.00 «Autosporta programma nr.1».*
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Argentīna – Koreja.
Tiešraide. Nav daudz to, kuri šaubās par Argentīnas iekļūšanu nākamajā kārtā, turklāt A apakšgrupa turnīrā noteikti nav tā spēcīgākā. Viens pats
Lionels Mesi argentīniešiem ir varens spēks.
16.20 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Grieķija – Nigērija.
Tiešraide. Grieķi mīl sagādāt pārsteigumus, un to
pašu var attiecināt arī uz nigēriešiem.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 16.sērija.
20.05 «Diēta pret katastrofu». Dokumentāla filma.
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Francija – Meksika.
Tiešraide. Par Francijas izlasi ir dažādas atsauksmes. Nepārliecinošs atlases turnīrs, tomēr varbūt
tieši Pasaules kausa izcīņā Francijas komanda
parādīs to labāko spēli.
23.30 «Ar makšķeri».
24.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 91.sērija.
10.05 «Zorro un Skārleta». ASV animācijas filma. 2008.g.
11.45 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
12.00 «O.C. 3: Kaislības Kalifornijā». Seriāls. 24.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». Realitātes šovs.
27. un 28.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.25 «Laika komanda». Animācijas filma. 24.sērija.
14.55 «Vāverpuika». Animācijas filma. 8.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 205.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 32.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 71.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 72.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
22.05 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
23.15 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.10 «Mākslīgais skaistums 2». ASV seriāls. 15.sērija.
1.10 «Deksters». ASV seriāls. 9.sērija.
2.05 «Labais zaglis». Krimināldrāma. 2002.g.
3.55 «Kāpēc tā gadījās». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 71. un 72.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 4.sērija.
5.50 «Izglābtie». Seriāls. 5.sērija.
6.50 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
7.15 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 2.sērija.
7.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
17. un 18.sērija.
8.05 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 17.sērija.
8.30 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 3.sērija.
8.55 «H2O». Austrālijas seriāls. 27. un 28.sērija.
9.55 «Jaunie musketieri». Seriāls. 1.sērija.
10.50 «Cīņas likums». ASV seriāls. 3.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 7.sērija.

TV programma

Ceturtdiena, 2010. gada 10. jūnijs
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 3.sērija.
13.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 4.sērija.
14.10 «Medikopters 3». Seriāls. 9.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Seriāls. 86.sērija.
16.10 «Krēms» (ar subt.). Komēdijseriāls. 84.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 148.sērija.
18.10 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 4.sērija.
21.25 «Kobra 14». Vācijas seriāls. 12.sērija.
22.25 «Paranoja». ASV spraiga sižeta filma. 2007.g.
0.25 «Lasvegasa 4». ASV seriāls. 9.sērija.
1.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joki».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
13.20 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

18. jūnijs, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 15.sērija.
9.25 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 8.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5339.sērija.
10.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Atklātā ceturtdiena».*
12.00 «Mans zaļais dārzs».*
12.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.00 «Vides fakti».*
13.30 «Savvaļas kaleidoskops». Dokumentālu filmu
seriāls. 18. un 19.sērija.
14.40 «100. pants».*
15.10 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 56.sērija.
15.35 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
16.25 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.45 «Dakteris Kleists». Seriāls. 15.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5340.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 9.sērija.
19.25 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.20 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 23.sērija
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Goda lieta». Filmas turpinājums.
0.10 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Dinotopija». Seriāls. 5.sērija.
10.45 «SeMS».
11.55 «Diēta pret katastrofu». Dokumentāla filma.
13.00 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 17.sērija.
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Vācija – Serbija.
Tiešraide. Vācieši allaž bijuši sīksti un spēcīgi,
bet kā būs šoreiz? Divu labāko vārtsargu nav,
savainots ir galvenais dispečers Mihaels Ballaks,
un tikpat labi spēlē virsroku var gūt arī serbi.
16.20 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Slovēnija – ASV.
Tiešraide. Mazā Slovēnija kvalifikācijas play-off
spēlēs tika galā ar Krieviju, un varbūt kārta ir
nākamajai lielvalstij – ASV? Futbolā amerikāņi tik
neuzvarami nemaz nav.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 17.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 35.sērija.
20.50 «Zveja» (ar subt.).
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Anglija – Alžīrija. Tiešraide. Angļu līdzjutēji no savas komandas gaida tikai un
vienīgi uzvaru. Varbūt atkal beidzot pienāks tie laiki,
kad Anglija iegūs Pasaules kausu?
23.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
24.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».

8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Kaislības». Meksikas seriāls. 92.sērija.
10.05 «Viltvārde». ASV komēdija. 2002.g.
12.00 «O.C. 4: Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 1.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 29. un 30.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Laika komanda». Animācijas filma. 25.sērija.
14.55 «Vāverpuika». Animācijas filma. 9.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 206.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 33.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 73.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 74.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Humora festivāls» (ar subt.).
22.45 «Naudas valoda». ASV komēdija. 1997.g.
0.35 «Transamerika». ASV drāma. 2005.g.
2.20 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
3.10 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
4.00 «Kāpēc tā gadījās». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 73. un 74.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 5.sērija.
5.50 «Izglābtie». Seriāls. 6.sērija.
6.50 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
7.15 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 3.sērija.
7.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
19. un 20.sērija.
8.05 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 18.sērija.
8.30 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 4.sērija.
8.55 «H2O». Austrālijas seriāls. 29. un 30.sērija.
9.55 «Jaunie musketieri». Seriāls. 2.sērija.
10.50 «Cīņas likums». ASV seriāls. 4.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 8.sērija.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Precējies. Ir bērni 2». ASV seriāls. 4.sērija.
13.40 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 5.sērija.
14.10 «Medikopters 3». Seriāls. 10.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Seriāls. 87.sērija.
16.10 «MarGoša» (ar subt.). Seriāls. 149. un 150.sērija.
18.10 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Laimīgais Gilmors». ASV komēdija. 1996.g.
22.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs. 16.sērija.
0.15 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs.
1.10 «Cilvēks kamera». Dokumentāla filma. 2008.g.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joki».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
13.20 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
23.35 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.15 «Benija Hila šovs» (latviešu val.). Seriāls.

19. jūnijs, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 21.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 62.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 23.sērija.
12.45 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 19.sērija.
13.45 «Svētki Latvijas novados». Tērvete.*
14.45 «Svētki Latvijas novados». Smiltene.*
15.40 «100. panta preses klubs».*
16.50 «Cilvēku planēta. Randiņš ar ērgli». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Kalpaka bulvāris, Reimersa iela.*
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latloto izloze».
21.20 Agata Kristi. «Mis Mārpla». Detektīvseriāls.
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 «Rudens Ņujorkā». ASV romantiska drāma. 2000.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».

10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Arrmēnijas improvizācijas». Dokumentāla filma.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Nīderlande – Japāna. Tiešraide. Durbanā šīs abas komandas aizvadīs jau otrās
spēles apakšgrupā. Parasti holandieši ir ļoti pārliecinoši
turnīra ievadā, un vairums gaida viņu uzvaru.
16.20 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 17.sērija.
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Gana – Austrālija. Tiešraide.
Divas visai grūti prognozējamas komandas. Austrālieši
jau iepriekš spējuši sagādāt vienu otru pārsteigumu,
tāpat Gana ir spējīga uz visu.
19.00 «Laimes laiks» (ar subt.) Melodrāma. 2008.g.
20.50 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 18.sērija.
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Kamerūna – Dānija. Tiešraide. E apakšgrupa ir ļoti spēcīga, un milzu nozīme
ir katras spēles iznākumam un pat gūtajiem vārtiem.
Šajā divcīņā pat grūti kādai izlasei dot priekšroku.
23.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». izklaidējoša programma.
6.30 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 63.sērija.
7.05 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 51. un 52.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Fido». Kanādas šausmu komēdija. 2006.g.
11.20 «Gatavi cīņai». ASV sporta komēdija. 2000.g.
13.25 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
14.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.
15.00 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
15.15 «Jaunais vilnis 2009». Starptautiskais jauno izpildītāju
konkurss. Atklāšanas koncerts (ar latv. subt.).
19.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». ASV realitātes
šovs. 44. un 45.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Mīlestības deja». ASV melodrāma. 2001.g.
22.20 «Parfīms». Drāma. 2006.g.
1.10 «Transamerika». ASV drāma. 2005.g.
2.55 «Galīgā diagnoze». ASV trilleris. 1992.g.
4.55 «Kāpēc tā gadījās». ASV dokumentāla programma.
5.45 «Dzīves smieklīgākie brīži». Dokumentāla programma.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 6.sērija.
5.50 «Izglābtie». Seriāls. 7.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
21. un 22.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 19.sērija.
8.00 «Atklāj īsto!» 8.raidījums.
8.55 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 10. un 11.sērija.
9.50 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
10.25 «Merlins, varenais burvis». Seriāls. 10.sērija.
11.15 «Kripendorfa cilts». ASV ģimenes komēdija. 1998.g.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
15.25 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 10.sērija.
16.00 «Laimīgais Gilmors». ASV komēdija. 1996.g.
17.50 «K-9. Privātdetektīvs». Kriminālkomēdija. 2002.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Garfīlds 2». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
21.55 «Elizabettauna». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
0.30 «Septītā zīme». ASV trilleris. 1988.g.
2.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Nakts joki».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2007.g.
13.05 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Misters Bīns» (latviešu val.). Komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Meitene no veikala» (latviešu val., ar subt. krievu
val.). ASV melodrāma. 2005.g.
19.10 «Augstskola» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
19.25 «Misters Bīns» (latviešu val.). Komēdijseriāls.
20.00 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.45 «Saldā sieviete» (ar subt.). Melodrāma. 1976.g.
23.25 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.20 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).

20. jūnijs, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 22.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 3.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Turcija». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.30 Agata Kristi. «Mis Mārpla». Detektīvseriāls. “Zilā ģerānija”.
17.05 «Savvaļas kaleidoskops». Dokumentālu filmu
seriāls. 18. un 19.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Laika zīmes Igaunijā».
18.50 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
19.50 «De facto».
20.30 «Panorāma».
20.49 Sporta ziņas.
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20.56 Laika ziņas.
21.00 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas
komēdija. 1981.g.
22.35 «Nakts ziņas».
22.45 «De facto».*
23.25 «Cilvēku planēta. Gobi tuksneša klaidoņi».
Dokumentāla filma.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Olimpiāde.lv».*
12.45 «Relikviju medniece». Seriāls. 38.sērija.
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Slovākija – Paragvaja. Tiešraide. F grupā tā varētu būt pat izšķirošā
spēle cīņā par iekļūšanu nākamajā kārtā, jo
favorīti šajā apakšgrupā tomēr ir Itālijas futbolisti.
16.20 «Lanževēna burvju triki». Francijas seriāls. 18.sērija.
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Itālija – Jaunzēlande.
Tiešraide. Itālija varbūt jau var nodrošināt ceļazīmi uz nākamo kārtu, taču vēsturiski itāliešiem
turnīra sākums allaž bijis ļoti grūts. Pat reizēs,
kad vēlāk Itālija ieguvusi Pasaules kausu.
19.00 «Vienradža ceļojums». ASV fantāzijas piedzīvojumu
filma. 2001.g. 2.sērija.
20.30 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 2.sērija.
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Brazīlija – Kotdivuāra. Tiešraide. Johannesburgā varētu būt ļoti
skatāms futbols, jo šīs abas ir komandas, kas
vairāk domā par uzbrukumu un vārtu gūšanu,
nevis par pretinieka spēles stila izjaukšanu un
aizsardzību.
23.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
Izklaidējoša programma.
6.25 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 64.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.25 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.50 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 53. un 54.sērija.
8.55 «Autoziņas».
9.25 «Ražots Latvijā».
9.55 «Kā top lielākais Jāņu vainags». Tiešraide no
Brīvdabas muzeja.
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Kā top lielākais Jāņu vainags». Tiešraide no
Brīvdabas muzeja.
10.45 «Mīlestības deja». ASV melodrāma. 2001.g.
12.35 «Kā top lielākais Jāņu vainags». Tiešraide no
Brīvdabas muzeja.
12.55 «Mežrožu ieleja. Klausot sirdij». Melodrāma. 2006.g.
14.40 «Kā top lielākais Jāņu vainags». Tiešraide no
Brīvdabas muzeja.
15.00 «Lielais jautājums». Veiksmes spēle.

16.00 «Kā top lielākais Jāņu vainags». Tiešraide no
Brīvdabas muzeja.
16.25 «Latvijas zelta talanti». Latvijas šovs.
19.00 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Lielākā Jāņu vainaga savienošana». Tiešraide no
Brīvdabas muzeja.
21.25 «Kaķsieviete». Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2004.g.
23.15 «Absolūtā vara». ASV krimināldrāma. 1997.g.
1.40 «Parfīms». Drāma. 2006.g.
3.55 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
4.50 «Dzīves smieklīgākie brīži». Dokumentāla programma.
5.15 «Renegāts». ASV seriāls. 39.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 7.sērija.
5.50 «Izglābtie». Seriāls. 8.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». Animācijas seriāls.
23. un 24.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls.
20.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma.
16.sērija.
8.25 «Māmiņu klubs». Raidījums.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
9.25 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «XXL». TV3 tievēšanas šovs. 4.raidījums.
11.55 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.50 «Garfīlds 2». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
14.30 «Elizabettauna». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
16.55 «Kobra 11». Seriāls. 9.sērija.
17.55 «Dullais desmitnieks».
19.10 «Nekā personīga». Raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Jūras kājnieks». ASV spraiga sižeta filma. 2006.g.
21.45 «Glābjot ierindnieku Raienu». Kara drāma. 1998.g.
1.05 «Mongolis» (ar subt.). Vēsturiska drāma. 2007.g.
2.55 «To zina tikai jūra». Japānas drāma. 2002.g.

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Seriāls.
13.00 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.00 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.).
Seriāls.
20.15 «Kā mēs?» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
20.35 «Augstskola» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
20.50 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
Humora raidījums.
22.00 «Vēstules Elzai» (ar subt.). Krievijas drāma. 2002.g.
0.05 «Erotiskie stāsti. X paaudzes meitenes». Erotisks
seriāls (latv. val.).
1.00 «Erotiskie stāsti. Striptīza klubs». Erotisks seriāls (latv. val.).
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 12. jūnijā pulksten 12 – Latviešu biedrībai – 130. Svinību atklāšana pie pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa.
 13. jūnijā pulksten 10 – dievkalpojums Svētās Annas katedrālē ar aizlūgumu
par Jelgavas Latviešu biedrību.
 14. jūnijā pulksten 14 – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts
atceres brīdis (Svētbirzē).
 14. jūnijā pulksten 18 – 1941. gada 14. jūnija komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienas pasākums. Piedalās Juris Zariņš (atmiņas par izsūtījumu), mācītājs
Guntis Kalme, aģentūras «Kultūra» kamerkoris «Tik un tā», diriģents Guntis Galiņš, Ozolnieku jauktais koris, diriģente Dace Jamonte, Svētās Vienības draudzes
koris, diriģents Gundega Dūda-Tooma, Amanda Siliņa (dzejas lasījumi), Indris Egle
(oboja) (Svētā Jāņa baznīcā Jāņa ielā 1).
 15. jūnijā pulksten 18 – pianistes Zanes Rubesas un čellistes Magdalēnas
Šusteres koncerts. Ieeja – pret ziedojumiem (Baptistu baznīcā Mātera ielā 54).
 16. un 17. jūnijā pulksten 19 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde
I.Pinne «Lielā cerību stunda». Komēdija trīs cēlienos. Režisori A.Matisons un
A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2. Biļetes nopērkamas kultūras namā un
«Biļešu paradīzes» kasēs (kultūras namā).
 20. jūnijā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 23. jūnijā no pulksten 9 līdz 14 – Zāļu tirgus. Pulksten 10 – kultūras programma ar Jelgavas amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos, pulksten 11 – Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveiks mazos jelgavniekus, pulksten
12 – konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts» laureātu apbalvošana (Hercoga
Jēkaba laukumā). (Siera, alus, jāņuzāļu un vainagu tirgotāji un amatnieki, kuri
vēlas tirgoties Zāļu tirgū, var pieteikties līdz 15. jūnijam.)

Izstādes
 Līdz 15. jūnijam – Ulda Janča ceļojuma fotogrāfiju izstāde «Indijas krāsas»
(kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 15. jūnijam – Ulda Rogas Zīmēšanas studijas dalībnieku darbu izstāde
(kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 13. jūnijam – izstāde «Vidusbaltijas militārā amatniecība 16. – 17. gadsimtā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 27. jūnijam – Ivandas Spulles-Meieres personālizstāde «Sirds. Satikšanās.
Putni» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 18. jūnijam – izstāde «Alnis uz Suņa takas». Veltījums pilsētas simbolam
alnim (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).

Mazākie var pieteikties teātra
vasaras skolā «Matu gali debesīs»
Šovasar Ādolfa Alunāna Jelga
vas teātra bērnu studija saviem
mazākajiem atbalstītājiem
piedāvā kļūt no skatītāja par
radītāju. Proti, sešas dienas, no
28. jūnija līdz 3. jūlijam, mazā
kie jelgavnieki var piedalīties
vasaras skolā «Matu gali debe
sīs», iepazīstoties ar dažādiem
mākslas veidiem un pašiem
radot teātra izrādi «Māksla 4
dabas stihijās». Pieteikšanās
– līdz 22. jūnijam.
Ādolfa Alunāna teātra bērnu studijas vadītāja un viena no vasaras skolas vadītājām
Kristīne Zotova stāsta, ka dabas mainība ir
visskaistākā izrāde, kurā galvenie režisori,
spēlmaņi un scenogrāfi ir četras stihijas
– zeme, ūdens, uguns un gaiss. Savukārt
dabas bērnam, cilvēkam, ir atvēlēta īpaša
vieta – skatītāja. «Mūsu senči šo izrādi
labi zināja, iedalot galvenajiem spēlmaņiem tādas dievību lomas kā Zemes māte,
Pērkons, Jumis un citas. Radošajā vasaras
skolā bērni pārtaps no cilvēkiem par dievībām, lai izzinātu četras dabas stihijas.
To visu palīdzēs izdarīt dažādi mākslas
veidi, piemēram, kustība, runa, gleznošana,
mandalu un masku veidošana, mūzika, fotografēšana, meditācija, bet visa vienojošais

elements būs teātris. Protams, neiztikt
arī bez spēlēm un sporta aktivitātēm.
Vasaras skolas mērķis ir palīdzēt bērnam
ar prieku, radošumu un mākslu izzināt
pašam sevi,» teic bērnu studijas vadītāja
K.Zotova. Viņa atzīst, ka šī ir īstā reize, kad
bērniem, kuri līdz šim nav saskārušies ar
teātri, to iepazīt tik daudzpusīgi. «Turklāt
vasaras skolas viens no uzdevumiem ir ar
jaunrades elementu palīdzību ieinteresēt
mazos māksliniekus par latviešu kultūras
vērtībām, senajām gudrībām, kurām mūsdienās sabiedrībā kopumā, šķiet, pievēršas
nepietiekami,» piebilst K.Zotova.
Piedalīties vasaras skolā tiek aicināti
bērni no deviņiem līdz divpadsmit gadiem.
Jāpiebilst gan, ka dalībnieku skaits ir ierobežots – jo agrāk pieteiksies, jo lielākas izredzes nokļūt vasaras skolā. Vasaras skolas
nodarbības notiks Ādolfa Alunāna Jelgavas
teātra telpās Jelgavas kultūras nama 3. stāvā (ieeja no Uzvaras ielas puses). Nodarbības katru dienu no 28. jūnija līdz 3. jūlijam
sāksies pulksten 10 un ilgs līdz pulksten 18.
Dalības maksa vienam bērnam par sešām
dienām ir 15 lati, neiekļaujot ēdināšanu.
Pieteikties vasaras skolai var, sūtot e-pastu
uz adresi: kristine_zotova@inbox.lv vai
zvanot pa tālruni 27042355. Tas jāizdara
līdz 22. jūnijam.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča

Jelgavnieki «Garāžas dueļu» finālā

Izstāde «Melno cepurīšu balerijā»

Jelgavas roka
apvienība «Black
smith» uzvarējusi naktskluba
«Rock’n’Riga»
organizētā konkursa «Garāžas
dueļi» pusfinālā. Mūsējie turpinās cīņu par
galveno – naudas – balvu. Grupas soloģitārists Mārtiņš Upenieks atzīst, ka tikšana
finālā ir negaidīta: «Pretinieki ir pieredzējusi
apvienība, arī viņu līdzjutēju skaits un skaļās
balsis sākumā liecināja, ka ar paceltu galvu
mājup dosies «Relicseed».» Konkursa fināls
paredzēts 18. jūnijā pulksten 23 klubā
«Rock’n’Riga». Uzzināt par iespēju jelgavniekus atbalstīt finālā var, rakstot e-pastu:
band.blacksmith@gmail.com.

Nesen atvērtajā bārā «Melno cepurīšu
balerija» Raiņa ielā 20 atklāta jaunā
fotogrāfa Aivara Ivbuļa personālizstāde
«Skaņas emocijas». Tajā skatāmas vairākas
pēdējo trīs gadu laikā autora uzņemtās
fotogrāfijas gan no pašmāju, gan ārzemju
tā saucamo «pagrīdes grupu» koncertiem.
«Esmu centies atspoguļot mūziķu emocijas, kas skatuves māksliniekiem rodas mīlestībā pret mūziku un klausītāju. Skaistas
mūzikas un piedzīvojumu kāres dēļ biju
gatavs doties arī aiz Latvijas robežām – īkšķis gaisā, un ar autostopiem triecos pretī
mērķim. Ceļā ir gadījies milzum daudz
grūtību, bet, kad nokļuvu pie ilgi gaidītā
mērķa, par tām aizmirsu un ļāvu mūzikai
ieplūst manī,» komentē A.Ivbulis. Izstāde
bārā būs apskatāma līdz 22. jūnijam.

Ceturtdiena, 2010. gada 10. jūnijs

Jelgavas latviskākajai
biedrībai jau 130
 Ritma Gaidamoviča

10. jūnijā 1880. gadā notika Jelgavas Latviešu biedrības (JLB)
dibināšanas sapulce. Šo gadu laikā JLB pārdzīvojusi daudzus
notikumus un darbojās līdz 1941. gadam, kad padomju vara
to slēdza. Taču, brūkot padomju režīmam, jelgavnieki spēja
vienoties, lai atjaunotu JLB darbību. 1990. gada 10. jūnijā,
klātesot 86 biedrības biedriem, tika pieņemti atjaunotās
biedrības statūti. Tieši tāpēc šodien vienai no mūsu vecāka
jām biedrībām aprit 130 gadi, kuri tiks atzīmēti šīs nedēļas
nogalē. Viens no bijušajiem biedrības vadītājiem vēsturnieks
Andris Tomašūns teic: ja sākumā bijis jautājums, kāpēc lat
viešiem Latvijā ir vajadzīga Latviešu biedrība, tad tagad var
teikt, ka tā ir neatņemama pilsētas sastāvdaļa, kas pilda
savas funkcijas kultūrā un labdarībā, saglabājot latviskumu.
Jau sestdien, 12. jūnijā, pulksten 12 paredzēta biedrības 130
gadu svinību atklāšana pie Jāņa Čakstes pieminekļa, pēc
tam – svinīgs pasākums Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā. Tieši tajā tiks prezentēts arī speciāli svētkiem
izdotais buklets, kurā vizuāli atspoguļoti pēdējās piecgades
JLB svarīgākie notikumi. Bet svētdien, 13. jūnijā, pulksten 10
ikviens aicināts uz dievkalpojumu Svētās Annas katedrālē,
kurā aizlūgs par biedrību.
JLB šobrīd ir teju 160 biedri, taču tikai daļa no viņiem ir aktī
vākie. «Jelgavas Vēstnesis» viņus uzrunā, lai uzzinātu, kāda ir
JLB loma viņu dzīvē.

Jelgavas Latviešu biedrības
svarīgākie notikumi:
• akcijas «Pirksim Zemgales zemnieku
ražojumu» organizēšana;
• idejas autori Janīnas Šūbertes grāmatai
«Jānis Čakste un Jelgava»;
• kopā ar Amatu vidusskolu iedibinājusi
tradīciju Jāņa Čakstes dzimšanas dienā
cept lielo kliņģeri;
• līdzdarbošanās Uzvaras parka atjaunošanā un «Dziesmu vainaga» uzstādīšanā;
• Dzejas dienas rīkošana Jelgavā;
• izdevusi trīs jauno dzejnieku dzejas
grāmatas «Zemgales vācelīte»;
• sarīkojusi savas biedres Annas Žīgures grāmatas «Viņi ceļā» atvēršanas
svētkus;
• skolēnu konkursa «Skolotājs, kas iedvesmo» rīkošana;
• kopā ar studenti Lauru Asarīti rīko skolēnu konkursu «Seno Jelgavu meklējot».

Ruta Liepa:
«Es sevi vairāk saistu ar senioru deju kolektīvu «Rudens rozes», kas
ar lepnumu var iet zem Jelgavas Latviešu biedrības karoga. Manuprāt,
Jelgavas Latviešu biedrībā visi varam redzēt pilsētas lielākos entuziastus,
kuri gatavi strādāt sabiedrības labā, negaidot, ka par to saņems kādu latu.
Kā es šeit nonācu? Par to esmu pateicīga dzejniecei Lilianai Štauerei, kura
mani reiz paņēma līdzi uz kādu pasākumu. Pēc tā nolēmu, ka man šeit
jābūt. Tieši šeit esmu satikusies ar daudziem interesantiem cilvēkiem,
atradusi jaunas iespējas, papildinājusi savas zināšanas literatūrā, kultūrā. Biedrība tagad ir manas dzīves neatņemama sastāvdaļa, kas ļauj man
Foto: Ivars Veiliņš
būt dzīvespriecīgai un atrasties notikumu epicentrā. Diezin vai es ietu
Pilsētas svētku gājienā, atzīmētu Jāņa Čakstes jubileju, ja nebūtu šeit. Kad pienāk pensijas laiks, saproti, ka
reti kam esi vajadzīgs, taču, esot biedrībā, nejūtos lieka. Biedrība ir vieta, kur atnākt, satikties ar cilvēkiem,
brīnišķīgi pavadīt brīvo laiku. Lielākais prieks man ir par vasaras ekskursijām, kuras organizē biedrība. Tās
parasti uzmundrina, liek atkāpties visām negācijām. Tad ne valdība slikta, ne pensija maza!»
Vija Zelmene:
«Cik gadu stāžs man ir Jelgavas Latviešu biedrībā, uzreiz pat nevaru pateikt. Biedru karte kaut kur nolikta, taču kādi
15 gadi jau būs. Kad uzzināju, ka JLB atjauno darbību, nolēmu – man tur jābūt. Negribēju tikai mazbērnus auklēt, vīru
un dēlus komandēt. Piezvanīju Elzai Misterei, ar kuru reiz Jelgavas kultūras namā strādājām, un «piedāvāju» sevi. Jā,
šobrīd varu teikt, ka daudz darīts citu
labā, taču lielākā ieguvēja esmu es pati.
Augu laikā, kad par daudz ko nevarēja
runāt, vēl jo vairāk – mani vecāki bija ļoti
bailīgi. Daļa pasaules manā bērnībā bija
slēgta, taču visu to es atguvu «labākajos
gados» šeit, Jelgavas Latviešu biedrībā.
Esmu latviete un gribu lepoties ar savu
zemi, tāpēc man ir gandarījums par
iespēju daudz ko uzzināt, kas man bija
liegts bērnībā. Ko man šodien nozīmē
biedrība? Darbu, darbu un vēlreiz darbu.
Ieguldot savu darbu, es esmu papildinājusi zināšanas un tagad tās varu dod
citiem, piemēram, ik gadu rīkojot Dzejas
dienas, konkursus skolēniem. Februārī
atjaunojām biedrības teātra pulciņu,
jau esam iestudējuši pirmo lugu un 1.
jūlijā dosimies pie Maskavas latviešiem.
Kad biedrība sāka darbu, tās misija bija
pašus un pārējos, jo īpaši jaunatni, iepazīstināt ar sen aizmirstiem, noliegtiem kultūras darbiniekiem. Tas, šķiet, izdevās.
Bet šobrīd mēs esam izveidojuši savu dzejas klubu «Pieskāriens», palīdzam jaunajiem dzejniekiem tikt uz priekšu, rīkojam
Dzejas dienas, mums ir dāmu klubiņš, kas apspriež sev svarīgas lietas, veco jelgavnieku klubiņš «Sendienas», senioru deju
kopa «Rudens rozes», neoficiāls ceļotāju klubs, kas dodas ekskursijās, teātrītis. Darām, cik mūsu spēkos.»
Modris Ziemelis:
«Te esmu kopš biedrības atjaunošanas – 1990. gada jūnija. Šķiet, mans lielākais nopelns ir Jelgavas Latviešu biedrības karoga atjaunošana. Neskatoties
uz situāciju, kad atdūros kā pret mietu, un vairākkārtējiem atraidījumiem
dažādos muzejos un arhīvos, trīs gadu neatlaidība vainagojusies panākumiem
– mums jau 15 gadus ir savs karogs. Tas viss, pateicoties antikvariātā atrastai
nozīmītei, uz kuras bija trīs burti – JLB, sauklis «Vienprātība vieno» un pilsētas
ģerbonis, ko iegādājos par astoņiem latiem. Ar to devos uz Rīgas pils muzeju,
kur izdevās atrast arī karogu. Ilgs bija ceļš līdz karogam, taču tagad mēs to lepni
nesam. Man to neviens nelika darīt, taču tas ir veca jelgavnieka patriotisms.
Tas laikam tāpēc, ka redzēju, kāda izskatījās pilsēta, pirms to nopostīja. Tieši
ar tādu pašu neatlaidību 27 gadus esmu vācis fotokartītes ar veco Jelgavu, tagad 2500 esmu nodevis Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejam. Jā, varēju tās pārdot, pelnīt naudu, taču piederība pilsētai man to neatļāva.
Neesmu tas cilvēks, kurš iet uz sapulcēm, valdes sēdēm, taču biedrībā uzņemos darīt darbus, kurus citi nepaveiktu.
Piemēram, šobrīd gribu atrast biedrības karoga meta autoru un esmu tam jau pavisam tuvu.»
Marija Jokste:
«Esmu jelgavniece, latviete un lepna, ka, esot Jelgavas Latviešu biedrībā, kādam
varu būt noderīga, strādāt sabiedrības labā. Ilgus gadus uzņēmos visas grāmatvedības lietas, taču tagad esmu tam pateikusi «stop!». Šobrīd gan smejos, ka mums
ir nevis latviešu, bet pensionāru biedrība. Taču vienā gan nevaram apvienoties
– Pensionāru biedrība vairāk rūpējas un risina sociālos jautājumus, bet mēs darbojamies sabiedriskajā un kultūras jomā. Es teikšu, ka šeit pavadītais laiks un darbs ir
interesants, galvenais, darbojamies, lai biedrības vārds nepazustu un paši piepildītu
sevi – piedalāmies dažādos svētkos, esam izdevuši dzejas grāmatas, izcēluši saulītē
ievērojamus cilvēkus. Lai gan dažbrīd māc bailes, jo finansiālais stāvoklis nav visai
labs un arī paaudze jau veca, nav jauno, kuri to visu pārņemtu. Jaunie nesaprot,
kas ir priecāties par Latviju, skolās viņos neieaudzina latviskumu – to, ka jālepojas ar savu zemi, svētkiem, kā mīlēt savu
zemi, lepoties ar saviem cilvēkiem. Trūkst magnēta, kas pievilktu, un, šķiet, jaunajiem nav priekšstata, kas tā biedrība vispār
ir. Tās ir latviskās tradīcijas – vēstures turēšana godā. Kas mani šeit saista? Cilvēku kopa, kas apkārt, tie ir domubiedri, ar
kuriem varam kopīgi risināt dažādus jautājumus. Mēs ļoti labi saprotamies, tie uztur manī možumu. Zinu, ka vienmēr ir
vieta, kur iegriezties. Pievelk tā īpašā un darbīgā aura, galvenais, ka ir nodarbošanās. Tikai žēl, ka šodien daudzās iespējas
mūsu jauniešus novirza citā gultnē un viņi par latviskumu nedomā. Vien atbild: «Omīt, tie bija tavi laiki!»»

