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Optimizācijas rezultātā
atbrīvo darbiniekus un
samazinās tarifus
 Ilze Knusle-Jankevica

SIA «Fortum Jelgava» ir veikusi dažādas aktivitātes, lai
optimizētu un arī
modernizētu siltuma
ražošanas procesu.
Tā rezultātā no darba
atbrīvoti 20 cilvēki,
bet tuvākā mēneša
laikā plānots atbrīvot
vēl divpadsmit.

Rāviņu atkārtoti ievēl
mēra amatā
Vakar deputāti līdzšinējo domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu ar desmit balsīm par atkārtoti ievēlēja Jelgavas mēra amatā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Kristīne Langenfelde

«Mūsu pilsētas iedzīvotājs ir mūsu karalis – viņa
labā mēs strādājam,» tā
vakar tūlīt pēc atkārtotas ievēlēšanas pilsētas
mēra amatā uzsvēra
Andris Rāviņš, izsakot
pateicību par viņam dāvāto uzticību un solot
arī turpmāk godprātīgi
strādāt pilsētas labā.
Jelgavas jaunās domes deputātu
vairākums vakar pauda atbalstu
A.Rāviņa kandidatūrai pilsētas
mēra amatā – ar desmit balsīm par
A.Rāviņš ievēlēts Jelgavas domes
priekšsēdētāja amatā. Aizklātā
balsojumā par mēra vietniekiem
deputāti ievēlēja Vili Ļevčenoku
un Aigaru Rubli.
Vakar jaunā Jelgavas dome
sanāca uz savu pirmo sēdi, un tās
galvenais jautājums bija priekšsēdētāja vēlēšanas. Sēdi vadīja Jelgavas Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Vizma Valaine, kura aicināja
deputātus izvirzīt kandidātus mēra

amatam. Deputāte Dace Olte izvirzīja Zaļo un zemnieku savienības
Jelgavas līderi A.Rāviņu, savukārt
deputāts Sergejs Ņevoļskis – LPP/
LC Jelgavas nodaļas vadītāju Daini
Liepiņu.
Pirms balsojuma deputāts Valentīns Grigorjevs aicināja kandidātus
izteikties par savām prioritātēm
nākamajiem četriem gadiem.
A.Rāviņš uzsvēra, ka astoņi
gadi, kopš viņš vada Jelgavas
domi, ir apstiprinājuši paveikto
– pilsēta attīstās un virzās uz
priekšu. «Mēs skaidri apzināmies, ko pilsētnieks šodien vēlas
sagaidīt no savas pilsētas vadības
– tā ir sociālā drošība un sociālās
garantijas, tā arī būs mūsu prioritāte. Jau šobrīd pilsētas budžets
lielā mērā veltīts tam, lai mēs to
varētu īstenot. Protams, būtiska
ir ražošanas attīstība, darba
vietas, infrastruktūra, izglītība
un arī citas jomas. Šā brīža ekonomiskā situācija prasa izšķirošu
un arī grūtu lēmumu pieņemšanu. Jau šobrīd esam sākuši
strādāt pie pašvaldības budžeta
grozījumiem, par kuriem domei

būs jālemj jūlija beigās. Darbs
nebūs viegls, tāpēc ļoti būtiska
būs deputātu savstarpējā uzticēšanās, atbildīgs darbs, jo tikai tad
mēs spēsim nodrošināt ne tikai
pilsētas dzīvi, bet arī izaugsmi,»
tā A.Rāviņš.
Savukārt D.Liepiņš atzina, ka
viņam nav labo darbu, ko uzskaitīt,
taču viņš mēra amatam kandidē
to vēlētāju vārdā, kas gribējuši
pārmaiņas pilsētā. «Es esmu par
pārmaiņām, lai kaut kas ietu uz
priekšu,» tā D.Liepiņš.
Aizklāti balsojot, ar 10 balsīm par
mēra amatā tika ievēlēts A.Rāviņš,
savukārt D.Liepiņš ieguva tikai
piecas balsis.
Pēc mēra ievēlēšanas domes
sēdes vadību no Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas V.Valaines
pārņēma A.Rāviņš. Viņš piedāvāja
domes sēdes darbu turpināt un
vēlēt arī mēra vietniekus. Deputātu
vairākums to atbalstīja. Domes
priekšsēdētāja vietnieka amatiem
A.Rāviņš izvirzīja līdzšinējo izpilddirektora vietnieku V.Ļevčenoku
un līdzšinējo priekšsēdētāja vietnieku A.Rubli. V.Ļevčenoks tika

«Katlumāja, kas uzcelta
Aviācijas ielā, ir tiktāl automatizēta, ka pastāvīgu personāla klātbūtni neprasa. Tur uz
vietas atrodas vien apkalpes
komanda, bet katlumājas
darbībai var sekot līdzi datora
ekrānā. Tas notiek centralizēti – datori atrodas Ganību
ielā, tādējādi no vienas vietas
var uzraudzīt visu katlumāju

darbību,» stāsta uzņēmuma
valdes locekle Aina Bataraga.
Viņa piebilst, ka modernizācijas darbi tiks veikti arī katlumājā Rūpniecības ielā, kuru
plānots pārveidot par rezerves
katlumāju. Līdz ar to arī tajā
nebūs nepieciešama pastāvīga
personāla klātbūtne.
No darba lielākoties tiek
atbrīvoti pensijas vecuma cilvēki un tie darbinieki, kuriem
nevar piedāvāt citu darbu
uzņēmumā – atslēdznieki,
katlumāju operatori, metinātāji, elektriķi, dispečeri, laboratorijas darbinieki. «Lai gan
darbinieku atbrīvošana nav
patīkama, optimizācija un modernizācija ir vērsta uz to, lai
nedublētos darbinieku pienākumi un lai speciālisti varētu
strādāt ikvienā no katlumājām,» skaidro A.Bataraga.
(Turpinājums 3.lpp.)

Saeima arī Jelgavas
skolotājus piespiež
rakstīt atlūgumus

virzīts tautsaimniecības jautājumu
programmas vietnieka amatam,
bet A.Rublis – sociālo lietu, izglītības un kultūras jautājumu programmas vietnieka amatam.
Savukārt deputāts Saulvedis
Šalājevs ierosināja tautsaimnie-  Kristīne Langenfelde
cības jautājumu programmas
vietnieka amatam virzīt deputātu
38 pensijas vecuma
S.Ņevoļski.
skolotāji Jelgavā ir
Aizklāti balsojot par visiem trim
paziņojuši par darba
kandidātiem, desmit no 15 depuattiecību pārtraukšatātiem priekšsēdētāja vietnieka
nu no 30. jūnija, taču
amatos ievēlēja V.Ļevčenoku un
Izglītības pārvaldes
A.Rubli. S.Ņevoļska kandidatūra
vadītāja Gunta Auza
saņēma piecu deputātu atbalstu.
spriež, ka šis skaits vēl
Līdz ar vietnieku ievēlēšanu
varētu palielināties.
pirmā domes sēde vēl nebeidzās,
Izglītības pārvaldei
jo A.Rāviņš ierosināja vēl viena
un izglītības iestāžu
jautājuma izskatīšanu – no izvadītājiem paliek divi
pilddirektora vietnieka amata
mēneši, lai risinātu
līdz ar ievēlēšanu domē atbrīvot
situāciju un 1. sepV.Ļevčenoku. Deputāti vienbalsīgi
tembrī visās pilsētas
šo priekšlikumu atbalstīja.
skolās mācību proJau nākamnedēļ varētu tikt sacess varētu sākties
saukta domes ārkārtas sēde, kurā
sekmīgi.
tiktu lemts par domes komiteju un
komisiju sastāva apstiprināšanu,
Saeima 16. jūnijā pieņēma
līdz tam deputāti aicināti iesniegt likumu, kas paredz strādājosavus priekšlikumus.
šo pensionāru pensiju sama-

zināšanu par 70 procentiem
– tas nozīmē, ka faktiski strādājošs pensijas vecuma skolotājs šajā gadījumā kļūst gluži
vai par brīvprātīgo, kurš gatavs strādāt par velti.
Līdz ar šo likumu valstī sākās
atlūgumu rakstīšanas vilnis
– strādājošie pensionāri, izkalkulējot radušos situāciju, saprata, ka turpināt darba attiecības
vairs nav finansiāli izdevīgi.
Masveidā atlūgumus raksta
arī pensijas vecuma skolotāji,
kuriem valsts taupības nolūkā
jau tā gatava samazināt algu līdz
minimumam un tad vēl atņemt
70 procentus pensijas.
Izņēmums nav arī Jelgava – mūsu pilsētā jau šobrīd
darba attiecības izvēlējušies
pārtraukt 38 pensijas vecuma
skolotāji.
(Turpinājums 3.lpp.)

Braukšanas maksas atvieglojumus no valsts budžeta vēl turpina segt
 Sintija Čepanone

Pasažieru kategorijas,
kuras līdz šim varēja
izmantot braukšanas
maksas atvieglojumus
sabiedriskajā transportā, to drīkstēs darīt
arī turpmāk.
Jau pirms laba laika dažādu pārvadātāju starppilsētu
autobusos bija izlikts paziņojums, kurā vēstīts, ka vairākas
pasažieru kategorijas, kas sabiedrisko transportu drīkstēja

izmantot ar braukšanas maksas
atvieglojumiem, no 1. jūlija to
vairs nevarēs darīt. Taču šo noteikumu projektu valdība neapstiprināja, tādējādi pasažieriem
vēl nav pamata satraukties.
Tiesa gan – maršrutos, ko
apkalpo SIA «Jelgavas Autobusu parks» (JAP), šāda
paziņojuma par gaidāmajām
izmaiņām nebija, jo, kā norādīja JAP komercdirektore
Viktorija Ļubļinska, tas būtu
nelikumīgi – noteikumu projekts vēl nebija apstiprināts.
Un otrdien notikušajā Minis-

tru kabineta sēdē valdība vēl
nesamazināja to pasažieru
kategoriju skaitu, kurām ir
tiesības izmantot sabiedrisko transportu ar atvieglojumiem.
Jāpiebilst, ka Satiksmes ministrijas iesniegtie priekšlikumi paredzēja, ka atvieglojumi
vairs nebūs paredzēti vai tiks
samazināti vairākām pasažieru kategorijām, piemēram,
bērniem vecumā no septiņiem
līdz desmit gadiem, bērniem
ar īpašām vajadzībām, sociālās
aprūpes iestādēs dzīvojošām

personām, 1. un 2. grupas invalīdiem, bērniem invalīdiem
un personām, kuras pavada
1. grupas invalīdu vai bērnu
invalīdu.
«Ministru kabinets noteikumus pieņēma iepriekšējā redakcijā, un tas nozīmē, ka pašlaik tiek saglabāta līdzšinējā
kārtība – braukšanas maksas
atvieglojumus sabiedriskajā
transportā drīkst izmantot
visas iepriekš noteiktās pasažieru kategorijas. Tiesa gan
– šī kārtība būs spēkā ne ilgāk
kā divus mēnešus,» norāda

JAP valdes loceklis Pēteris
Salkazanovs. Viņš skaidro,
ka divu trīs nedēļu laikā Satiksmes ministrija, konsultējoties ar citām atbildīgajām
ministrijām un pasažieru pārvadātājiem, sagatavos jaunus
priekšlikumus, kas tiks skatīti
valdībā. «Tie neapšaubāmi paredz budžeta samazinājumu,
jo valstij fiziski nav naudas,
lai pārvadātājiem segtu izdevumus par pasažieru, kam
pienākas braukšanas maksas
atvieglojumi, pārvadāšanu,»
tā P.Salkazanovs.

Pašvaldības preses sekretāre Līga Klismeta atgādina, ka
pašvaldība turpina nodrošināt
braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā
transportā noteiktām pasažieru kategorijām. Kopumā, lai
JAP kompensētu zaudējumus,
kas radušies, pārvadājot pasažierus, kam saskaņā ar domes
lēmumu pienākas braukšanas
maksas atvieglojumi pilsētas
sabiedriskajā transportā, pašvaldības budžetā šim mērķim
paredzēti vairāk nekā 400
tūkstoši latu.
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Kūleņu kūleņiem ūdens bumbā
 Anna Afanasjeva

Pirmsjāņu nedēļā ne
viens vien jelgavnieks
Lielupē Pasta salā ievērojis caurspīdīgas bumbas, kurās iespējams
kūleņot un velties vai
vienkārši baudīt ūdens
virsmu. Šo atrakciju
pilsētniekiem piedāvā
trīs jauni puiši no Rīgas – Ņikita Gnotovs,
Dmitrijs Sotskovs un
Antons Golubcovs. Viņi
šogad uzsākuši pirmās
biznesa gaitas. Par piedāvāto izklaidi ūdens
bumbās un pirmajiem
soļiem biznesā vairāk
stāsta Ņikita.
Kas īsti ir ūdensbumbas un
kur tās radušās?
Ūdensbumbas ir viens no bumbu atrakcijas paveidiem. Sākotnēji izklaidēm brīvajā laikā bija
radītas bumbas ar dubultu apvalku atpūtai kalnos. Tajās atšķirībā Ņikita Gnotovs domā, ka pievēršanās savam biznesam puišus padarījusi nopietnākus un mērķtiecīno ūdensbumbām cilvēkus pirms gākus gan vecāku acīs, gan pēc būtības. Kārtojot formalitātes, dažkārt nācies piedzīvot ne to labāko
Foto: no jauniešu personīgā arhīva
atrakcijas piestiprina. Vēlāk pa- attieksmi: sak’, tik jauni cilvēki nav nopietni uztverami.
rādījās dažāda izmēra bumbas
izklaidēm uz ūdens. Tehnoloģija četras ūdensbumbas darbojas jau ni izlēmām pirms Jaunā gada. vājām, katru mēnesi bija jākārto
mēnesi. Jūrmalā atrakcija atrodas Kontaktu, variantu meklējumi daudz papīru. Ne viens vien
radusies Jaunzēlandē.
Lielupē izvietotās bumbas pretī Dzintaru koncertzālei. Lai un sagatavošanās prasīja visu noteikti zūdās, ka šī iemesla dēļ
šajā valstī arī iegādājāmies. To gan vēss laiks izklaidēm ūdens pusgadu. Bijām pie bumbu ražo- viņam trūkst laika, kurā pilnvērdiametrs ir divi metri. No lielā- bumbās netraucē, tomēr esam tājiem Jaunzēlandē, izvēlējāmies tīgi nodoties tiešajiem darbiem.
kām atturējāmies, jo šis izmērs atkarīgi no laika apstākļiem – siltā sev piemērotāko variantu. Pirms Jautājumus ar Valsts ieņēmumu
šķiet optimāls. Pieaugušais, un saulainā laikā apmeklētāju ir atrakcijas atvēršanas visur paši dienestu kārtojam elektroniskā
kurš izmēģina atrakciju, pret ievērojami vairāk. Pirmās nedēļas vispirms pārbaudījām bumbas. veidā. Esam izauguši ar jaunajām
Vienlaikus jāatzīst, ka cil- tehnoloģijām – mūsu vecuma cilbumbas malām var pieturēties liecina, ka apmeklētāji ir patiešām
un censties noturēt līdzsvaru gan apmierināti. Ar laiku Jūrmalas vēkiem bez pieredzes biznesa vēkiem vienkāršāk ir darboties ar
ar rokām, gan kājām. Bumbas pludmalē domājam atrakcijai uzsākšana nav vienkārša. Prak- datoriem, nevis papīriem.
tiskajai pieredzei uzņēmējdarbīir no izturīga materiāla, iztur uzstādīt atsevišķu baseinu.
bā, šķiet, ir lielāka nozīme nekā
Kā savā starpā esat sadalīlīdz 200 kilogramiem lielu smaCik viegli vai sarežģīti vei- skolas diplomam. Mums tās nav. juši pienākumus?
gumu, kaut ieteicamais svars ir
cās ar biznesa Sākumā nebija ne jausmas, kurā
Es un Dmitrijs nodarbojavirs simts kilouzsākšanu un dienas laikā vai nedēļas dienā mies un sekojam līdzi bumbu
gramiem. Tāpat
Ūdensbumbas f o r m a l i t ā š u apmeklētāju būs vairāk. Tagad apkalpošanai Rīgā un Jūrmalā.
bumbā cilvēks
daudz ko esam apguvuši.
Jelgavā cilvēku algojam. Trešais
diametrs ir divi kārtošanu?
nejūt temperaUzskata, ka
Mūsu jaunības dēļ (Ņikitam partneris Antons Golubcovs
tūras svārstības
metri. Bumbas mūsu valstī tas un Dmitrijam ir 20 gadu – red.) vairāk orientējas uz tehnisko
un aukstumu,
citviet pasaulē
ir no izturīga nav vienkārši, bija brīži, kad ierēdņu attieksme pusi – vietas noskatīšanu un
tomēr, ja piespie- pret mums kā uzņēmējiem nebija piemērošanu.
pa ūdeni veļas
materiāla, iz- žas, nav tik tra- nopietna, uztvēra kā puikas, kas
pat ledusaukstā
Pašlaik valstī paši grib tikai paspēlēties.
Cik lieli kapitālieguldīūdenī.
tur līdz 200 ki- ki.
jūtama zināma
Jaunzēlandē un citviet Eiropā jumi bija vajadzīgi biznesa
Bumbā cilvēki
logramiem lie- pretimnākšana pret sevi nejutām tādu neticību sākšanai?
var būt gan aktīun kā Latvijā.
Bumbas ir samērā dārgas
vi – censties nolu smagumu. uzņēmējiem,
būtisku šķēršļu
Domāju, ka skolās jauniešiem – viena maksā vairāk nekā tūkturēt līdzsvaru,
iet, skriet, gan
Tajā cilvēki var nebija. Rīgā pa jāpaplašina iespējas apgūt bizne- stoš latu. Jārēķinās ar īres makkanālu šovasar sa pamatus, lai pēc iespējas agrāk su par bumbu atrašanās vietu.
pasīvi atpūsties
būt gan aktīvi kursē jahtas, rastos saprašana par savu uzņē- Arī šīs summas, kaut saprāta
sēžot vai apgunācās at- mējdarbību, pašnodarbinātības robežās, tomēr ir samērā lielas.
ļoties.
– censties no- tāpēc
teikties no sākot- iespējām. Ar esošo programmu Visām pašvaldībām esam lūguši
nomas maksājumus samazināt.
turēt līdzsvaru, nējās vietas pie nepietiek.
Kā nonācāt
Bastejkalna. NeGrāmatvedības un nodokļu Pēc pasūtīšanas mēnesi gaidīlīdz šim darbīiet, skriet, gan kādas aizmugu- jautājumi ir sarežģīti. Mana jām, kamēr bumbas izgatavos
bas veidam?
Par šīm iespēpasīvi atpūsties res vai ietekmīgu mamma ir grāmatvede, viņa kār- un atsūtīs. Arī piegādes izdevuvecāku mums to finanšu dokumentus un uztur mi bija pieklājīgi. Psiholoģiski
jām bijām redzēsēžot vai apgu- nav. Gribējās sakarus ar nodokļu uzraugiem. pašiem nebija vienkārši sagaidīt,
juši internetā un
nodarboties ar Tagad apmeklējam kursus, lai kamēr pasūtījumu izpildīs, jo
spriedām, ka arī
ļoties.
kaut ko savu. arī paši vismaz vispārējos vilcie- visas atļaujas darbības sākšanai
pie mums neŠogad iegūšu nos pārzinātu šos jautājumus. jau bija saņemtas.
nāktu par ļaunu
Pie pašreizējām vietām nedopaplašināt izklaides iespējas un at- programmētāja diplomu. Pirms Piekrītu tiem, kas uzskata, ka
tīstīt tās jaunā līmenī. Tas ir mūsu četriem gadiem, kad izvēlējos mazajiem uzņēmumiem norēķi- mājam apstāties. Līdz ziemai
pirmais bizness. Likās interesanti skolu, šī profesija saistīja vairāk. nu procedūras ar valsti vajadzētu iegādāsimies kalniem domātās
un saistoši, jo pašiem patīk aktīva, Tagad manas intereses kļuvušas padarīt vienkāršākas un saprota- bumbas, sadarbosimies ar slēponevis dīka atpūta, bet ar izvēles ie- dažādākas, esmu sapratis, ka mākas, lai nav jāraksta tik daudz šanas trasēm. Līdzekļus biznesa
spējām lepoties īpaši nevar. Esam nepatīk rutīna. Dators tomēr atskaišu un jāpārzina tik daudz uzsākšanai mums aizdeva vecāki.
normatīvo aktu. Jau laikā, kad Viņi seko līdzi mūsu gaitām. Ir
rīdzinieki. Galvaspilsētā Kronval- nozīmē zināmu vienveidību.
Par biznesa uzsākšanu nopiet- vēl neko apmeklētājiem nepiedā- mainījusies attieksme. Līdz ar
da parkā līdzās brīvostas teritorijai

Rušināšos pa dārzu
Došos uz ārzemēm
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Braukšu pie lauku radiem
Atvaļinājums jau garām
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Paceļošu pa Latviju

Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv jautājam:

Ko jūs sagaidāt no Jelgavas
jaunās domes?
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Atpūtīšos tepat pie ūdeņiem

Savu viedokli paud –

1

Šogad atpūsties vispār neplānoju
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Ko jūs sagaidāt
no jaunās
domes?

savu biznesu paši esam kļuvuši
nopietni, izauguši, vecāki redz,
Marija, viesoka kaut ko jau varam.
jas pie vecmāKāda varētu būt pirmā miņas:
– Esmu no
mēneša bilance?
Par apmeklētāju trūkumu Maskavas, lai
nevaram sūdzēties. Sevišķi pie- a p c i e m o t u
vakarēs ir liels pieplūdums. vecmāmiņu.
Izklaide ļoti patīk ģimenēm ar Pārrunājam arī
bērniem. Jelgavā par atrakciju viņai aktuālos
pagaidām informācija nav iz- jautājumus, un pašlaik svarīgākais
platījusies. Vasaras nometnēs ir pensija. Tieši tāpēc gribas, lai
pieprasīta ir bumbu izīrēšana uz jaunā dome turpinātu atbalstīt
pāris dienām. Iespējams, jau šo- pensionārus. Protams, pensijas apvasar ūdens atrakciju ieviesīsim mēru pašvaldība nevar ietekmēt,
arī citās pilsētās – Daugavpilī, tomēr atvieglot vecāku cilvēku
ikdienu gan.
Ventspilī.
Protams, zinājām, ka tagad Va l e n t ī n a ,
biznesam nav tas labākais laiks, strādā:
jo cilvēki nopietnāk seko izde- – Jaunas darba
vumiem. Bažījāmies, vai maz ir vietas un lanozīme sākt ko jaunu. Tomēr bāku atalgojuriskējām. Un tas, šķiet, attais- mu. Tas pašlaik
nojies – cilvēki labprāt izmēģina jelgavniekiem
ko jaunu, ar aktīvo atpūtu sais- ir svarīgākais,
tītu. Citi teikuši, ka bumbās ir tāpēc arī no
interesantāk nekā boulingā vai deputātiem sagaidu ieinteresētību
pilsētnieku labklājības celšanā. Vikinoteātrī.
Piedāvāto cenu uzskatām par ņiem ir jāatbalsta ikviens lēmums,
pieņemamu. Tā ir vienāda visās kas kaut nedaudz to var uzlabot,
pilsētās, lai gan Jūrmalā ārval- piemēram, atbalstot jaunos uzstu tūristu pieplūduma ietekmē ņēmējus, viņi varētu panākt, ka
parasti liek lielākas cenas. No šīs mums nebūtu jābrauc strādāt uz
ārzemēm.
taktikas atteicāmies.
Žanna, sekretāre:
Kādi ir secinājumi?
Mūsu valsts pieder pie iespēju – Gribas tizemēm – ja vien ir vēlēšanās un cēt, ka depumērķtiecība, šeit ir iespējas un tāti turpinās
neapgūtas jomas, lai nodarbotos īstenot visas
ar savu biznesu. Ir jāpārskata iesāktās idesavi uzskati un izvirzītajam jas. Piemēram,
mērķim savā veidā jāpakārto do- atbalstīt uzņēmāšana, savas intereses, dzīves mējus, jo tieši viņi ir garants tam,
filosofija. Pievēršoties uzņēmēj- ka jelgavniekiem būs jaunas darba
darbībai, pats esmu mainījis at- vietas. Noteikti jāatbalsta arī ikvietieksmi, sekoju līdzi vispārējām na iniciatīva pilsētas sakārtošanā.
norisēm, apgūstu juridiskos, Judīte, auklīlikumdošanas, ekonomikas un te speciālajā
virkni citu jautājumu, analizēju skolā:
kopsakarības. No malas kādam – Pirmais, kas
tas var likties neinteresanti, nāk prātā, ir
bet, tiklīdz sāc to darīt un ie- k o m u n ā l o
dziļināties visā, kas skar tiešo pakalpojumu
darbību, kļūst saistoši. Ikvienas maksas pazejaunas zināšanas noder. Esmu mināšana. Deizstudējis pasaulē pazīstamā putātiem ir jādomā, kā to panākt,
Japānas izcelsmes biznesmeņa jo aizvien vairāk kļūst to cilvēku,
miljardiera Kiasaki grāmatas. kas vairs nespēj norēķināties par
Tās tik tiešām palīdzējušas sevi komunālajiem pakalpojumiem.
Otrai prioritātei jābūt veselībai – ir
attīstīt, iegūt pārliecību.
Ja neieguldīsi savā mērķī laiku jārod iespējas, lai šie pakalpojumi
un pūles, nevienā jomā nekas kļūtu lētāki.
labs nesanāks. Nācies atteikties Alla, šuvēja:
no klubu apmeklēšanas, tusiņiem – Sagaidu deun nopietni nodoties darbam. putātu ieinteDarba režīms ir septiņas dienas resētību jaunu
nedēļā. Rīta pusē nodarbojamies darba vietu
ar dokumentiem, pēc tam strā- radīšanā, lai
dājam izklaides vietās – praktiski jelgavniekiem
būtu iespēja
līdz pēdējam klientam.
Esmu pateicīgs, ka līgava mani strādāt savā
atbalsta, bez tā būtu grūtāk, ne- pilsētā, turklāt par normālu atalgobūtu tāda stimula. Esam domāju- jumu. Būtu labi, ja tiktu turpināts
ši arī par darbības paplašināšanu, arī iepriekšējā sasaukuma iesāktais
neapmierinoties ar ūdens bumbu ceļu labošanā. Domei arī jārūpējas
atrakciju vien, bet dažādojot at- par komunālo pakalpojumu makrakcijas un atpūtas iespējas papil- sas pazemināšanu.
dinot ar atspirdzinošu dzērienu
«Jelgavas Vēstnesis»
veikaliņiem, vakara diskotēkām.
Metiens – 28000 eks.
Vēl ir kur izvērsties!
Iznāk ceturtdienās
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Optimizācijas rezultātā
atbrīvo darbiniekus un
samazinās tarifus
(No 1.lpp.)
Tas, ka tiek optimizēts uzņēmuma ražošanas process, varētu
ietekmēt arī jauno siltuma tarifu.
«Jaunais tarifs būs zemāks nekā
pašreizējais, jo tajā atspoguļosies
arī tas, ka samazinājušās darbaspēka uzturēšanas izmaksas,»
piebilst uzņēmuma pārstāve.
Šobrīd tiek veikti pēdējie grozījumi, ko «Fortum Jelgava»
tuvākajās dienās plāno iesniegt
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. «Ceram, ka
mūsu priekšlikums tiks izskatīts
jūlijā. Ja tiks apstiprināti mūsu

sagatavotie tarifi, paredzam,
ka kopējais siltuma ražošanas,
pārvades un realizācijas tarifs
Jelgavā nākamajā sezonā varētu
samazināties līdz 12 procentiem.
Papildus, protams, var rēķināties
ar tarifa samazinājumu saistībā
ar prognozējamo gāzes cenu kritumu,» piebilst A.Bataraga.
Jāpiebilst, ka gada sākumā
SIA «Fortum Jelgava» bija 120
strādājošo, bet ražošanas optimizācijas rezultātā darbinieku
skaits uzņēmumā šī gada laikā
būs samazinājies līdz 87 darbiniekiem.
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Skolēni strādā, vēl
var piedāvāt darbu

pienākumus,» saka G.Auza.
Situācija nav vienkārša un,
visticamāk, pilsētā būs izjūtams
zināms pedagogu trūkums – Izglītības pārvaldei un izglītības
iestāžu vadītājiem jūlijā un augustā būs jādara viss, lai no
septembra nodrošinātu sekmīgu
mācību procesu. «Es prognozēju, ka problēmas varētu būt ar
matemātikas, ķīmijas un fizikas
skolotājiem, kas varētu trūkt. Citos priekšmetos situācija ir labāka
un nostabilizējusies pēdējo gadu
laikā, kad notikusi skolotāju paaudžu maiņa,» uzsver G.Auza.
Pagaidām interesi sākt strādāt kādā no pilsētas skolām
nav izrādījis arī neviens jaunais
pedagogs, kurš tikai šogad saņēmis diplomu. «Tomēr ir cita
tendence – darbu Jelgavā sāk
meklēt skolotāji no tuvākiem
un tālākiem pagastiem. Tur
pedagogi ir vēl neapskaužamākā situācijā – lauku skolās
audzēkņu skaits sarūk, algas
arī un pedagogiem praktiski nav
iespējas nopelnīt. Šie skolotāji ir
gatavi nāk uz Jelgavu, īrēt šeit
dzīves vietu un strādāt. Katrā
ziņā šādi piedāvājumi mums ir
un tagad tos nāksies izsvērt,»
atzīst G.Auza.

Rīt – Jelgavas kora
atlase šovam
«Koru kari 2»
 Ritma Gaidamoviča

TV3 sācis gatavoties
otrās sezonas šovam
«Koru kari 2», kurā šogad veidos arī Jelgavas
kori. To vadīs dziedātājs Žoržs Siksna. Jau
rīt, 3. jūlijā, pulksten
11 visi, kas vēlas būt
Jelgavas kora sastāvā,
aicināti uz šova atlasi Jelgavas kultūras
namā.
Mākslinieks Ž.Siksna «Jelgavas Vēstnesim» atklāj, ka pērn
no piedalīšanās šovā kopā ar
dobelniekiem atteicies, turklāt
koncertu dēļ nav arī redzējis
iepriekšējo «Koru karu» šovu,
taču kolēģi to vērtējuši atzinīgi.
Tas arī bijis viens no iemesliem,
kāpēc viņš šoreiz tomēr piekritis
startēt kopā ar jelgavniekiem.
«Es tik tiešām mīlu savu dzimto
pusi – Zemgali, tāpēc nolēmu, ka
jāpiedalās. Jelgavā palikuši strā-

dāt arī mani kolēģi, kas solīja
palīdzēt, tāpat no Jelgavas mūsu
korim būs arī diriģents, kura
vārdu vēl pagaidām neatklāšu.
Nezinu gan, kādu krāsu mūsu
korim piešķirs, bet es labprāt
gribētu zaļo. Taču līdz tam, protams, priekšā vēl smags klausīšanās darbs 3. jūlijā. Ļoti ceru,
ka dziedāt gribētāju netrūks, jo
Jelgava taču ir tāda enerģiska
pilsēta ar enerģiskiem un dziedošiem cilvēkiem. No šejienes
nākusi Nora Bumbiere, «Prāta
vētra» un citi pazīstami mūziķi. Domāju, ka mums izdosies
sapulcināt labu kori,» aicinot
jelgavniekus piedalīties atlasē,
teic Ž.Siksna.
Labāko dziedātāju atlase dažādu pilsētu koriem notiks visu
jūliju. Šobrīd vēl nav precīzi
zināmas visas pilsētas, kurās
būs kori, taču jau skaidrs, ka jelgavniekiem vajadzēs sacensties
ar Rīgas kori, ko vadīs Jolanta
Gulbe, un Madonas kori, kuru
vadīs Ieva Kerēvica.

 Sestdien, 4. jūlijā, pulksten
11 norisināsies Ebreju tautas
genocīda upuru piemiņas dienai
veltīts atceres brīdis pie piemiņas
akmens Zālītes ielā. Jelgavas Pašvaldības preses sekretāre Līga Klismeta
informē, ka piemiņas pasākumā ziedus
pie akmens noliks arī Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

 Grāmatvedības un juridiskā
kompānija «Fortress» sadarbībā
ar Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociāciju 8. jūlijā rīko semināru,
kura laikā interesentiem būs
iespēja iepazīties ar maksātne
spējas un tiesiskās aizsardzības
procesa aktualitātēm. Kompānijas

Saeima skolotājus
piespiež rakstīt
atlūgumus
(No 1.lpp.)
G.Auza, minot kā piemēru,
saka: «Tas būtu apmēram tā it
kā visi Vakara (maiņu) vidusskolas skolotāji būtu pārtraukuši
darba attiecības, jo šajā skolā
strādā 37 pedagogi. Šis ir piemērs, kas ļauj saprast situācijas
nopietnību,» uzsver G.Auza.
Taču ar šo skaitu, visticamāk,
darba attiecību pārtraukšana
neapstāsies. «Pieļauju, ka būs
vēl tādi pensijas vecuma skolotāji, kuri darba attiecības vēlēsies
pārtraukt no jūlija beigām vai
augusta. Tāpat daļa noteikti vēl
nogaida, līdz būs skaidri zināma
pedagoga algas likme, ko šobrīd
vēl nespēj pateikt neviens – to
nav apstiprinājusi valdība, tā
nav zināma ne skolu direktoriem, ne mums – Izglītības
pārvaldei,» uzsver G.Auza.
Vairumā gadījumu šie pensijas vecuma skolotāji, kas tagad
gatavi no darba aiziet, tā nerīkotos, ja viņus nepiespiestu
Saeimas pieņemtais likums.
«Daudzi skolotāji ir atzinuši, ka
būtu gatavi strādāt vismaz vēl
pāris gadu. Katrā ziņā es saku
lielu paldies šiem pedagogiem,
kuri gadu desmitiem ir godprātīgi, radoši pildījuši savus darba

Īsi

Skolēnu atsaucība uz pašvaldības piedāvājumu strādāt jūlijā un augustā bija necerēti liela
– darbam pieteicās aptuveni 1000 dažāda vecuma jaunieši.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Jau vakar 100 pil sētas skolēni sākuši
izmantot pašvaldības piedāvāto iespēju strādāt dažādās
pašvaldības iestādēs
un pilsētas uzņēmumos, par darbu saņemot 80 latu lielu
stipendiju no pašvaldības līdzekļiem.
Taču vēl šodien un
rīt uzņēmējiem ir iespēja pieteikties, lai
piedāvātu skolēniem
darbu augustā.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza stāsta, ka
skolēnu atsaucība bijusi ļoti
liela un vēlmi strādāt izteikuši
aptuveni 1000 dažāda vecuma
pilsētas skolēni. «Mēs varam
piedāvāt 200 darba vietas,
un, manuprāt, tas ir daudz
– jūlijā strādās 100 bērni, tik
pat arī augustā. Pieteikumus
izvērtēt un noteikt, kuriem
bērniem darbs ir visnepieciešamākais, palīdzēja Sociālo
lietu pārvaldes darbinieki,»
stāsta G.Auza.
Vadītāja stāsta, ka vakar,
1. jūlijā, strādāt sākuši jau

85 skolēni, bet 8. jūlijā darbu
uzsāks tie 15, kuri jūlijā darbosies aģentūrā «Zemgales
EKO». «Šomēnes četri skolēni
strādās Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā, Miezītes bibliotēkā
un bibliotēkā «Pārlielupe»,
SIA «Larus L» darbu nodrošinās diviem jauniešiem, privātais bērnudārzs «Zvaigznīte»
– sešiem skolēniem, radošo
domu un darbu centrs «Svētelis» – trim jauniešiem, SIA
«Tefkon» strādā divi puiši,
aģentūrā «Kultūra» – viens,
aģentūrā «Pilsētsaimniecība»
– desmit bērni, akciju sabiedrībā «Jelgavas dzirnavas» – četri, SIA «Media Jelgava» – divi,
SIA «Jelgavas Lielā aptieka»
– trīs skolēni, Svētās Annas
katedrāles draudzē septiņi
Amatu vidusskolas audzēkņi
gatavos un pasniegs pusdienas
maznodrošinātajiem zupas
virtuvē. Tāpat darbs skolēniem nodrošināts arī septiņās pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs – «Lācītī»
trijiem, «Kamolītī» diviem,
«Sprīdītī» trijiem, «Vārpiņā» diviem, «Rotaļā» diviem,
«Pasaciņā» četriem, savukārt
«Zemenītē» trijiem. Divi skolēni sākuši strādāt Jelgavas
Speciālajā internātpamat-

skolā, divi puiši – Jelgavas 2.
pamatskolā, četri – Jelgavas
6. vidusskolā, divi – Jelgavas
5. vidusskolā, četri – Jelgavas
1. ģimnāzijā, bet astoņiem
skolēniem darbs nodrošināts
Jelgavas 4. pamatskolā, lai
palīdzētu iekārtot skolu pirms
tās nodošanas ekspluatācijā,»
stāsta G.Auza.
Pirmajā dienā, vakar, skolēni darbu uzsākuši pulksten
deviņos. Katru dienu viņiem
jānostrādā četras stundas.
G.Auza min, ka to, cikos skolēni sāk strādāt, viņi izlemj ar
iestādes vadītājiem atkarībā
no uzņēmuma specifikas.
Izglītības pārvaldes vadītāja skaidro, ka šobrīd jau
zināmi arī tie 100 skolēni,
kuri darbu sāks augustā,
taču vēl šodien, 2. jūlijā, un
rīt, 3. jūlijā, pārvalde gaida
pieteikumus no uzņēmējiem
un iestādēm, kas vēlas piedāvāt darbu skolēniem augustā.
Jāpiebilst, ka uzņēmumam ir
tikai jānodrošina darba vieta,
bet samaksu par padarīto darbu stipendijas veidā maksās
pašvaldība.
Darba devēji pieteikties
var pa e-pastu: gunta.auza@
izglitiba.jelgava.lv, kā arī pa
tālruni 63012461.

Nojauks graustu Kungu ielā
 Sintija Čepanone

Jau tuvākajās nedēļās tiks nojaukts pašvaldībai piederošās
ēkas Kungu ielā 9 2.
korpuss. Tas, pēc tehniskās apsekošanas
atzinuma, ir neapmierinošā tehniskā
stāvoklī un ekspluatācijai ir bīstams. Tādējādi pilsētā būs
par vēl vienu graustu
mazāk.
«Kungu ielā 9 pašvaldībai
pieder divstāvu mūra ēka ar
pagrabu, kurā iepriekš bija
izmitinātas divas ģimenes.
Tiesa gan – ēkas tehniskais
stāvoklis bija tāds, ka to apdzīvot kļuva bīstami, tādēļ
pieņemts lēmums par šīs mā-

jas nojaukšanu,» stāsta pašvaldības Īpašumu konversijas
pārvaldes vadītājas vietnieks
Edijs Mercs, norādot, ka pašlaik šīm ģimenēm jau ir ierādīta cita dzīvojamā platība.
Kaut arī iepriekš apsvērta
doma Kungu ielas 9. nama 2.
korpusu atjaunot, šī iecere
noraidīta. «Diemžēl namu
pārbūvēt izmaksā krietni
dārgāk nekā uzbūvēt jaunu,»
paskaidro E.Mercs. Tieši tādēļ
arī izsludināts iepirkums par
mājas nojaukšanu, un demontāžas darbi uzticēti SIA
«Mītavas būvserviss», kas to
apņēmusies nojaukt un sakārtot teritoriju par 3642,67
latiem, ieskaitot pievienotās
vērtības nodokli.
«Saskaņā ar līgumu šim
graustam jābūt nojauktam
mēneša laikā. Līdz jūnija

beigām uzņēmums izstrādāja
nojaukšanas projektu. Pēc tā
apstiprināšanas tiks saņemta
būvatļauja, un darbi varēs
sākties,» tā Īpašumu konversijas pārvaldes vadītājas
vietnieks, piebilstot, ka jūlijā
graustam Kungu ielā 9 jābūt
nojauktam. Taujāts par demontāžas veidu, viņš norāda,
ka šajā situācijā jāņem vērā
apstāklis, ka turpat līdzās
ir dzīvojamā māja, tādēļ nojaukšana, visticamāk, noritēs
pakāpeniski.
Jāatgādina, ka pašvaldība
jau līdz šim pievērsusi lielu
uzmanību tam, lai īpašumā
esošās ēkas neapdraudētu
apkārtējo drošību un pilsēta
tiktu atbrīvota no graustiem.
Iepriekš jau nojaukti grausti
Tērvetes ielā 37 un Pulkveža
Brieža ielā 25.

eksperts Jāzeps Ločmelis informē, ka
seminārā par tēmu «Juridisko un fizisko
personu maksātnespējas un tiesiskās
aizsardzības procesu aktualitātes, tiesiskie un praktiskie aspekti» referēs lektors zvērināts advokāts Gaidis Bērziņš.
Savukārt lektors SIA «Lursoft» pārstāvis
Ainars Brūvelis stāstīs par juridisko un
fizisko personu maksātspējas novērtējuma praktiskajiem aspektiem, informācijas ieguves iespējām fiziskām un
juridiskām personām. Seminārs notiks
8. jūlijā no pulksten 14 līdz 18 viesnīcas
«Zemgale» 2. stāva konferenču zālē.
Firmas «Fortress» klientiem un Jelgavas
Ražotāju un tirgotāju asociācijas biedriem seminārs ir bez maksas, pārējiem
interesentiem maksa – Ls 20 + PVN.
Papildu informācija un pieteikšanās – pa
tālruni 63027823 vai 29240232 vai pa
e-pastu: info.fortress@inbox.lv.

 No rītdienas, 3. jūlija, līdz 30.
jūlijam Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā jelgavnieki aicināti apskatīt pasaules latviešu mākslas izstādi «Tēvu
zemei – Latvijai», kurā eksponēti to
mākslinieku darbi, kas savulaik aizbraukuši no Latvijas un tagad dzīvo ārzemēs.
Tostarp skatāmas arī vairāku bijušo jelgavnieku mākslinieku gleznas. Izstādes
katalogā minēts, ka šī izstāde ir iespēja
ieskatīties latviešu izcelsmes mākslinieku
radošajā darbībā ārpus Latvijas.

 Dažos pilsētas kapos kapu
svētki jau notikuši, taču daži
vēl gaidāmi šīs nedēļas nogalē. Jelgavas Romas katoļu katedrālē

«Jelgavas Vēstnesi» informē, ka kapu
svētki Zanderu kapos gaidāmi 5. jūlijā
pulksten 15.30, Miera kapos – 12. jūlijā
pulksten 15.30, bet Meža kapos – 19.
jūlijā pulksten 15.30. 19. jūlijā pulksten
14 – Kalnciema kapos, 26. jūlijā pulksten
16 – Teteles kapos, 2. augustā pulksten
16 – Svētes kapos, 9. augustā pulksten
15.30 – Līvbērzes kapos, 16. augustā
pulksten 16 – Sesavas kapos. Savukārt
Jelgavas Svētā Sīmaņa un Svētās Annas
pareizticīgo draudze kapu svētkus organizē 12. jūlijā pulksten 11 Meža kapos
un 26. jūlijā pulksten 11 Zanderu kapos.
SIA «Velis - A» informē, ka uz kapu svētkiem cilvēki gaidīti 4. jūlijā Jaunsvirlaukā
– pulksten 11 Ciemaldu kapos, pulksten
12 – Apšūtu, pulksten 13 – Vanču, pulksten 14 – Slimpju, pulksten 15 – Vimbu,
pulksten 16 – Bērzu kapos. Savukārt 5.
jūlijā kapu svētki notiks Glūdā. Pulksten
12 – Loņu kapos, pulksten 13 – Rozīšu,
pulksten 14 – Spāru, pulksten 15 – Kaž
meru kapos.

 Jau trešo vasaru pēc kārtas
biedrība «Homo ecos», SIA «Latvija Statoil» un VAS «Latvijas
valsts meži» rīko sociālu akciju
«Paņem papīra maisu!». Tās laikā
Latvijā vairākās vietās izvietoti
speciāli stendi, kuros piknikotāji
var paņemt bezmaksas papīra
maisus atkritumu savākšanai.
Bezmaksas papīra maisi Jelgavā pieejami «Statoil» degvielas uzpildes stacijā Brīvības bulvārī 1. Biedrības «Homo
ecos» komunikācijas konsultants Krišjānis Lamberts informē, ka pavisam šādi
stendi izveidoti 23 vietās visā Latvijā,
turklāt pirmo reizi papīra atkritumu
maisi ir izgatavoti mūsu valstī – Līgatnes
Papīrfabrikā. Ne mazāk svarīgs ir fakts,
ka arī paši maisi ir videi draudzīgi – CO2
neitrāli un to ražošanā nav izmantots
fosilais kurināmais. Tie arī ir izgatavoti
no atkārtoti pārstrādāta papīra jeb,
vienkāršāk sakot, makulatūras.
Ritma Gaidamoviča
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«Centrs man palīdzēja atsperties
jaunai dzīvei»
 Sintija Čepanone

«Ja ir kāds cilvēks, kurš palīdz saņemties un cīnīties,
tad visu izturēt un sasniegt
mērķi ir vieglāk. Vienmēr
man bijusi pārliecība, ka
tikšu galā viena, ka visu varu
pati, taču, izrādās, nevaru
viss... Bail pat domāt, kā
būtu, ja man nepalīdzētu
pašvaldība,» teic gandrīz 35
gadus vecā Ilga Žuža, kas
viena audzina trīsgadīgo
Raimondu.
Bērnu un ģimenes atbalsta centrā
viņa nonāca pērn. «Līdz tam es lēti
īrēju nelielu istabiņu ar malkas apkuri,
taču saimnieki man to uzteica – vienā
jaukā dienā paziņoja, ka jāizvācas no
mitekļa, kur biju dzīvojusi sešus gadus.
Kur iet? Kur meklēt? Mazajam Raimondam bija tikai divi gadi, es strādāju
slimnīcā par sanitāri,» stāsta Ilga. Teju
visa alga tika tērēta, lai Raimondam
segtu maksu par privāto bērnudārzu, jo
atļauties nestrādāt viņa nevarēja, bet,
kur atstāt bērnu, nebija – mazais vēl
gaidīja rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi. «Vienīgā nauda, ar
kuru varēju rēķināties, bija tiesas ceļā
iegūtie uzturlīdzekļi no Raimonda tēva.
Tā aizgāja iztikai, tāpēc par dzīvokļa
īrēšanu nevarēju pat domāt – cenas bija
milzīgas. Jau tā visu centos izaudzēt
mazdārziņā, bet apģērbu palīdzēja sadabūt labi cilvēki,» atceras Ilga, kurai
paziņas pēc palīdzības ieteica vērsties
Bērnu un ģimenes atbalsta centrā.

Uzklausot Ilgas smago stāstu, viņai
tika ierādīta viena no Krīzes ģimeņu
istabiņām. Savukārt sociālā darbiniece
Juta Bumbiere gādāja par to, lai Ilga
izdara visu nepieciešamo, kas pavērtu
iespēju kaut nedaudz, tomēr mainīt
dzīvi. «Man bija jāatskaitās sociālajai
darbiniecei par katru darbību, ko biju
veikusi: kur esmu bijusi, ko uzzinājusi,
ko panākusi. Izpildīju katru viņas norādījumu,» atceras Ilga, kura neslēpj, ka
no tā visa sākumā nav sapratusi neko.
«Es neesmu beigusi augstas skolas,
tādēļ nemaz nepretendēju uz milzīgu
gudrību šajās lietās. Es patiesi jutos
bezspēcīga visu likumu un noteikumu, nepieciešamo izziņu priekšā, jo
vairs nezināju, kur vērsties, ko darīt,»
tagad viņa teic paldies J.Bumbierei,
kas pacietīgi vienmēr stāvējusi klāt un
norādījusi ceļu, pa kuru iet.
Krīzes ģimeņu istabā viņa pavadīja
sešus mēnešus. «No vienas puses, biju
pateicīga par to, ka man un manam
dēlam ir jumts virs galvas, no otras
– es vienkārši biju neizpratnē par cilvēkiem, ar kuriem man sociālajā mājā
bija jādzīvo kopā. Es skaidri redzēju, kā
daļa tur izmitināto cilvēku vispār nenovērtē pašvaldības sniegto palīdzību
– viņi bija gatavi tikai ņemt, bet paši
iesaistīties savas situācijas uzlabošanā
nemaz negrasījās...» piedzīvoto atceras
Ilga, neslēpjot, ka tolaik bijis ļoti sāpīgi,
tomēr viņa ticējusi, ka katra tuneļa
galā ir gaisma.
Un 10. janvārī viņai tika ierādīts pašvaldības dzīvoklis Katoļu ielā. «Par spīti neskaitāmiem noraidījumiem, kurus
nācās piedzīvot, es beidzot ieguvu savu

Ilga Žuža kopā ar trīsgadīgo dēliņu Raimondu šī gada sākumā, kā pati teic, sāka jaunu dzīvi. Viņa pat iedomāties
nespēj, kas būtu noticis, ja palīdzīgu roku nesniegtu Bērnu un ģimenes atbalsta centra speciālisti, uz laiku piedāvājot mitināties Krīzes ģimeņu istabā. «Izrādās, ir neskaitāmas iespējas, kā atgūt normālu dzīvi, taču no debesīm
Foto: Ivars Veiliņš
nekas nekrīt – jāiegulda pašam savs laiks un darbs,» tā Ilga.
dzīvokli. Pavisam neliels vienistabas
dzīvoklītis, taču beidzot es atkal esmu
ieguvusi mājas, beidzot es atkal varu
dzīvot savu dzīvi,» teic Ilga.
Atskatoties uz pārdzīvoto, viņa teic –
labi, ka bija Bērnu un ģimenes atbalsta
centrs, kurš ļāva atsperties. «Es nekad
neesmu baidījusies no darba – strādāju
jau kopš 13 gadu vecuma, kad mazgāju
traukus internātskolā, kur pati dzīvoju

un mācījos. Nu jau 14 gadus esmu sanitāre Jelgavas slimnīcas Neiroloģijas
nodaļā. Zinu, kad Raimonds paaugsies,
meklēšu vēl papildu darbu, lai viņam
nekā netrūktu,» apņēmīgi teic I.Žuža.
Dzīves laikā viņa iepazinusi neskaitāmus cilvēkus, tostarp tādus, kas
savās problēmās vienmēr vaino citus
un nesaprot, kāpēc neviens nenāk un
tās nerisina. «Bet pašam vien jādara.

Patiesībā ir neskaitāmas iespējas, kā
atgūt normālu dzīvi, taču no debesīm
nekas nekrīt – jāiegulda pašam savs
laiks un darbs,» tā Ilga, piebilstot, ka
nekad savās problēmās nav vainojusi
citus. Sākumā arī viņai svešiem cilvēkiem atzīt savu bezspēcību un lūgt
palīdzību bijis grūti, taču tagad viņa ir
pārliecināta, ka ikvienu problēmu var
atrisināt – vajag iet un darīt.

Patvērums no skarbās ikdienas
 Sintija Čepanone

Bērnu un ģimenes atbalsta centrā šogad palīdzība
sniegta vairāk nekā 20 bērniem vecumā no diviem līdz
18 gadiem, pašlaik centrā
uzturas seši plus vēl četras
mammas ar astoņiem bērniem, kas izmanto iespēju
patverties Krīzes ģimeņu
istabās. Diemžēl kopš pagājušā gada nogales cilvēku,
kuriem nepieciešami centra
pakalpojumi, kļuvis krietni
vairāk.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Bērnu un ģimenes atbalsta centrs, kā
stāsta tā vadītāja Anda Juberte, izveidots 2006. gadā. «Līdz tam atbalsts
ģimenēm tika sniegts Krīzes centrā,

taču tad nolēmām startēt Bērnu un
ģimenes lietu ministrijas projektu
konkursā, lai centra darbību varētu
paplašināt, tādējādi nodrošinot vēl
kvalitatīvākus pakalpojumus,» stāsta
vadītāja. Projekts tika atbalstīts, un
Bērnu un ģimenes atbalsta centrs
no savas agrākās mājvietas Pulkveža
O.Kalpaka ielā pārcēlās uz daudz plašākām un šim mērķim piemērotākām
telpām Zirgu ielā.

Rada ģimenes atmosfēru

Centra prioritāte ir ģimenes, kurās
aug bērni. Tajā tiek sniegta diennakts
sociālā rehabilitācija bērniem, kuru
vecāki dažādu apstākļu dēļ par viņiem
neliekas ne zinis. Novārtā atstāšana,
vecāku alkoholisms, dažāda veida vardarbība pret bērnu – tie ir tikai daži
no iemesliem, kāpēc bērns uz laiku
nonāk Bērnu un ģimenes atbalsta

Vienlaicīgi Bērnu un ģimenes atbalsta centrā var uzturēties desmit bērni,
kas no ģimenes izņemti vecāku nolaidības vai citu iemeslu dēļ. Šeit viņi ir
drošībā, turklāt ik dienu ar viņiem kopā ir sociālais darbinieks, aprūpētājs
un psihologs. Psiholoģe Dace Vaišļa neslēpj, ka diemžēl ir ļoti daudz vecāku,
kam ģimenes emocionālā veselība ir vienaldzīga.

centrā. Uz laiku – tas nozīmē, kamēr
vecāki tiek galā ar savām problēmām
un atkal ir gatavi uzņemties atbildību
par savām atvasēm. «Diemžēl pieredze
apliecinājusi, ka tikai pavisam neliela
daļa vecāku apzinās savus pienākumus
– neraugoties uz mūsu speciālistu
pūliņiem, nereti bērni, kas pie mums
reiz pabijuši, atgriežas atkal,» neslēpj
A.Juberte.
Vienlaicīgi centrā var uzturēties un
speciālistu palīdzību saņemt 10 bērni.
Ņemot vērā faktu, ka ilgākais laiks, ko
šeit drīkst pavadīt, ir seši mēneši, klientu loks ir mainīgs. Kamēr lielākie bērni
apmeklē skolu vai bērnudārzu, mazākie
laiku pavada kopā ar aprūpētāju. «Protams, bērniem, šeit uzturoties, jāievēro
virkne noteikumu, taču mēs patiesi
cenšamies radīt ģimenisku atmosfēru,» stāsta centra vadītāja, piebilstot,
ka nu izveidojusies laba sadarbība ar
jauniešu organizāciju «Minerva», kas
bērnus regulāri apciemo, lai ar viņiem
parotaļātos un palutinātu ar nelielām
dāvaniņām.
Viena no telpām atvēlēta kopīgām
sarunām vai, gluži pretēji, pabūšanai
vienatnē – ik pēcpusdienu tajā sapulcējas visi Bērnu un ģimenes centra
iemītnieki, lai pārrunātu dienā piedzīvoto. «Tā viņi iemācās runāt par savām
jūtām,» paskaidro vadītāja. Savukārt
citā istabā mazie var zīmēt, skatīties
televizoru vai kā citādi pavadīt laiku.
«Man patīk multenes, īpaši par Džekiju Čanu,» teic piecgadīgais Edgars,
stāstot, ka vislabāk viņam patīkot
multfilmas varoņa drosme – cīnīties un
uzveikt dažādus briesmoņus. Todien
kopā ar citiem mazajiem viņš bijis arī
zooveikalā. «Es redzēju oranžas zivtiņas, arī zirnekļi tur bija,» iespaidos par
dienā piedzīvoto dalās Edgars, kura
labākais draugs, kamēr viņam nākas
uzturēties centrā, ir trīs gadus vecākais
brālis, bet karstākā vēlēšanās – atkal
būt kopā ar tēti un mammu.

Šeit patvērumu var saņemt arī viens
vecāks ar bērniem, ja ģimenē cietuši no
vardarbības.

Pajumte krīzes
situācijā nonākušajiem

Viens no Bērnu un ģimenes atbalsta
centra pakalpojumiem ir arī Krīzes
ģimeņu istabas, kas izvietotas sociālajā mājā Pulkveža O.Kalpaka ielā.
A.Juberte skaidro, ka tur centram
atvēlētas trīs telpas, kuras paredzētas
ģimenēm ar bērniem, kas nonākušas
smagos krīzes apstākļos, piemēram,
ugunsgrēkā zaudējuši savu mitekli, bet
citas vietas, kur uzturēties līdz jauna
atrašanai, nav. «Arī Krīzes ģimeņu
istabās vecāki ar bērniem drīkst uzturēties ne ilgāk par sešiem mēnešiem,
turklāt, sākot ar ceturto mēnesi, tām
jāsedz arī maksa par komunāliem
pakalpojumiem. Pašlaik tur uzturas
četras mammas ar kopumā astoņiem
bērniem,» teic vadītāja.
Jāpiebilst, ka patvērums Krīzes ģimeņu istabās ģimenēm ir tikai uz laiku
– līdz atrod citu dzīvesvietu. Diemžēl
netrūkst cilvēku, kas šo palīdzību vēlas izmantot ļaunprātīgi. «Lai varētu
izmantot šo pašvaldības palīdzību,
klientam ir jābūt ieinteresētam problēmu risināt pašam, tostarp jāveic virkne
līdzdarbības pienākumu. Daudzi to
vienkārši ignorē, tādēļ arī uzlabot dzīves apstākļus viņiem neizdodas vispār
vai arī tas prasa krietni ilgāku laiku,»
skaidro vadītāja.

Izglīto vecākus

Katras ģimenes, kas nokļuvušas Bērnu un ģimenes atbalsta centra rūpju
lokā, problēmu risināšanā iesaistās
arī sociālais darbinieks un psihologs.
Speciālisti uzsver, ka būtiski ir ne tikai
sniegt palīdzību, kad problēmas jau
samilzušas, bet arī gādāt, lai no tām
ģimenes spētu izvairīties. Šim nolūkam
centrā tiek organizētas atbalsta grupas

Bērnu un ģimenes atbalsta centra
vadītāja Anda Juberte
un apmācības vecākiem.
Psiholoģe Dace Vaišļa stāsta, ka šeit
reizi mēnesī tiekas audžuvecāki, lai
kopā risinātu problēmas, ar kurām
nākas saskarties ikdienā. Savukārt
vecāki, kas vēlas labāk izprast savu
pirmsskolas vecuma bērnu, var iesaistīties programmā «Bērna emocionālā
audzināšana». Pašlaik to beigušas jau
divas grupas, rudenī tiks organizēta
trešā. «Šīs nodarbības paredzētas cilvēkiem, kuri vēlas būt veiksmīgi vecāki,
un mēs viņiem palīdzam izprast savu
bērnu, viņa uzvedību, apzināties savu
audzināšanas pieredzi,» stāsta D.Vaišļa.
Diemžēl šie kursi atsaucību neradīja
vecākos, kam tie būtu nepieciešami
pirmām kārtām – tiem, kuru bērni
viņu vainas dēļ nonākuši Bērnu un
ģimenes atbalsta centrā. «Acīmredzot
viņiem pietrūkst motivācijas rūpēties
par savas ģimenes emocionālo veselību,» tā psiholoģe, neslēpjot, ka darāmā
šajā jomā vēl daudz, taču speciālisti ir
apņēmības pilni arī turpmāk sniegt
atbalstu tiem bērniem un vecākiem,
kam tas nepieciešams visvairāk.

vēsture
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Sola gals, zvans un leģendas
Pavisam drīz Svētās Trīsvienības baznīcas torņa vēsturē tiks
pāršķirta jauna lapa, jo sākušies torņa atjaunošanas darbi un
jau nākamgad tas pilsētnieku acīm atklāsies jaunā veidolā.
Tāpēc laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā kopā pāršķirstīt
vēstures liecības un iepazīties gan ar torņa tapšanas gaitu, gan
tā nozīmīgumu pilsētā, gan citām lietām.
 Ilze Knusle-Jankevica

Nupat uzsākti Svētās Trīsvienības torņa rekonstrukcijas
darbi, un jau nākamgad tas,
kas palicis pāri no senākās
zināmās Jelgavas mūra ēkas,
būs pārvērsts par modernu,
daudzfunkcionālu celtni.

celt vienā laikā, tikai Svētās Trīsvienības
baznīca pabeigta agrāk. Tāpēc daudzās senajās vēstures liecībās nav īsti saprotams,
par kuru no abām baznīcām runāts. Pēc
Svētās Trīsvienības baznīcas bojāejas par
senāko saglabājušos Jelgavas mūra ēku
uzskatāma Annas baznīca.
Tāpat, kad Annas baznīcai 1682. gadā
iebruka griesti un notika remontdarbi,
Annas baznīcas draudzes dievkalpojumi
notika Svētās Trīsvienības baznīcā. Tā
tas turpinājās veselus desmit gadus, līdz
Annas baznīcas jumtu atjaunoja.
A.Barševskis norāda, ka starp abu
baznīcu draudzēm 20. gadsimta sākumā
notika tāda kā neoficiāla sacensība par
labākajām ērģelēm.

Līdz mūsdienām ir saglabājies Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis, kas saskaņā
ar vēstures avotiem celts no 1686. līdz
1688. gadam. Vēlāk, 1862. gadā, tas tika
paaugstināts, bet vēl pēc gada arhitekts
Ādolfs Vinbergs baznīcas torņa ārējā sienā
izveidoja ieejas portālu. Tornis ir vienīgais,
kam izdevās pārdzīvot Otro pasaules karu
– pati baznīca tika nopostīta.
Valstiski svarīga vieta
Latvijas brīvvalsts laikā senākā Jelgavas
Baznīca vāciešiem
baznīca bija ne tikai pilsētas domes bazVēstures avotos minēts, ka 16. gadsimtā nīca, kurā tika noturēti dažādi piemiņas
vietā, kur šobrīd atrodas Svētās Trīsvienī- brīži, piemēram, Lāčplēša dienā, 18. nobas baznīcas tornis, atradusies neliela koka vembrī, notika koncerti. Tā bija arī valsbaznīca. To 1527. gadā sagāza vējš, tomēr tiski svarīga vieta – vienmēr, kad toreizējā
tās zvanu tornis palika un tika izmantots valsts galva Kārlis Ulmanis viesojās Jelgavēl ilgus gadus.
vā, viņš apmeklēja
1574. gadā Kurzemes
Svētās Trīsvienības
baznīcu.
– Zemgales hercogs Got
hards Ketlers pavēlēja
Atmodas laika
blakus vecajai ēkai, ko vēvēsturē tornis ielāk izmantoja kā kapsētas
rakstīts zelta burbaznīcu, celt jaunu mūra
tiem – te 1988.
dievnamu, bet līdzekļu,
gada 18. novemlai pabeigtu baznīcas celtbrī studenti jumniecību, nebija, tāpēc darbi
ta mastā uzvilka
ieilga. Pēc hercoga nāves
pirmo atgūtās
būvniecība turpinājās, jo
brīvvalsts sarkanhercogiene Meklenburgas
baltsarkano karoAnna šim mērķim atvēlēja
gu pilsētā. Jāpiepersoniskos līdzekļus (darbilst, ka tajā pašā
bi atsākās 1592. gadā).
dienā svinīgi tika
Jaunuzceltais dievnams
uzvilkts karogs arī
tika iesvētīts 1615. gadā.
Jelgavas muzeja
Latvijas arhitektūras vēstornī. Tāpat Atturē celtne iegājusi kā Hercogienes baznīcas sola gala at- modas laikā, 1993.
viens no vērienīgākajiem tēls ir veidots kokgriezumā un tajā gadā, tika aizsākta
sava laika būvprojektiem. redzams hercogienes Elizabetes rokmūzikas konPar projekta autoru tiek Magdalēnas, kas nāk no Pomerā- certtradīcija «Mēs
uzskatīts holandiešu būv- nijas Štetinas dzimtas, ģerbonis. – Tornim». 1995.
meistars Jonīss Jorisons Hercoga krēsli, kura fragments gadā pašvaldība torFrēze. Savukārt jaunu aplūkojams Ģederta Eliasa Jelga- ņa atjaunošanā iemūra torni koka vietā vas Vēstures un mākslas muzejā, guldīja 39 000 latu,
sāka celt 17. gadsimta 80. baznīcā iekārtoti 1738. gadā.
nostiprinot torņa
gados. Tas bija 163 pēdas
iekšējās konstrukgarš, četrstūrains ar četrstūru piramīdas cijas. Baznīcas tornis kā valsts nozīmes
jumtu. Dažus gadus vēlāk nojauca torņa kultūras piemineklis kopš 1994. gada
jumtu un tā vietā izveidoja astoņstūrainu, ir iekļauts Valsts kultūras pieminekļu
bet pašu torni – pagarināja. Šī bija lielākā sarakstā. Valsts kultūras pieminekļu
un svarīgākā baznīca visā Kurzemes aizsardzības inspekcijas Jelgavas rajona
– Zemgales hercogistē, un tajā atradās valsts inspektore Gunta Skulte piebilst,
superintendanta krēsls.
ka baznīcas nozīmīgums novērtēts jau
Kopš iesvētīšanas baznīca piederēja padomju laikos, jo tā 1967. gadā iekļauta
vācu draudzei. 1940. gada 4. maijā diev- Latvijas PSR valsts aizsargājamo kultūnams juridiski nonāca latviešu draudzes ras pieminekļu sarakstā.
pārziņā, jo vācbaltieši, karam sākoties,
Nu Trīsvienības baznīcas torni pamaizceļoja no Latvijas. Baznīcā notika gan toti var uzskatīt par vienu no Jelgavas
dievkalpojumi, gan laulību, kristību un simboliem. «Trīsvienības baznīcas tornis
bēru ceremonijas.
ir neatņemama Jelgavas pilsētas silueta
daļa. Kaut arī tā smaili neatjaunos 19.
Likteņa līkloči
gadsimta veidolā, torņa sākotnējais 17.
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un gadsimta teltsveida kupols, kas veidots
mākslas muzeja speciālists Aldis Baršev- stiklā, aizgūstot modernās arhitektūras
skis stāsta, ka Svētās Trīsvienības un pieeju vēsturisko ēku trūkstošo daļu apSvētās Annas evaņģēliski luteriskās baz- rišu renovācijā, kalpos par skatu laukumu
nīcas likteņi ir cieši savijušies – tās sāka uz rītdienas Jelgavu mums pašiem un

Šādi Svētās Trīsvienības baznīcas tornis izskatījās vēl 20. gadsimta pirmajā pusē,
līdz to skāra pasaules karu postaža. Pēc tam, kad torni pagarināja, tas sasniedza
244 pēdas jeb 74,37 metrus un bija augstākā ēka pirmskara Jelgavā.
pilsētas viesiem,» pārliecināts Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja speciāliste
pašvaldības izpilddirektors Gunārs Kur- Inese Stikute. Vēstures avoti vēsta, ka
lovičs.
greznie hercoga krēsli baznīcā iekārtoti
1738. gadā. Šis unikālais priekšmets šobrīd
Baznīcas bojā eja
ir apskatāms Ģederta Eliasa Jelgavas VēsOtrais pasaules karš negāja secen arī tures un mākslas muzejā. Baznīcas solu
Jelgavai, turklāt kara laikā praktiski visa izmantošanā pastāvēja stingra hierarhija,
pilsēta tika nopostīta. 1944. gada jūlijā vācu kas bija cieši saistīta ar sociālo stāvokli.
un krievu karaspēku kaujās par pilsētu cie- «1678. gadā Jelgavā vairākkārt izcēlās strīta arī Svētās Trīsvienības dievnams – tas di dažādu kārtu sieviešu starpā par vietām
tika sašauts un nodedzināts. Jau pēc kara baznīcas solos, kuru laikā dāmas nekautrēbeigām padomju vara konstatēja, ka baz- jās grūstīties un pat sist viena otrai. Tādēļ
nīcas ēka ir ļoti sliktā stāvoklī un to nav ie- rāte izdeva rīkojumu, ka ķesterim jāuzrāda
spējams
strīdnieces biratjaunot,
ģermeistaram,
tāpēc
lai varētu uz1954.
likt tām naug a d ā
das sodu,» savā
armijas
referātā raksta
sapieri
vēsturniece
saspriMārīte Jakovdzināja
ļeva.
a u s A.Barševskis
trumu
zina stāstīt, ka
zelmini,
Polijā atrodas
apsīdu ar
Svētās Trīsviezvaigžņu
nības baznīcas
velvēm
lasāmpults, ko
un baz- 1989. gadā tagadējās LLU studenti Trīsvienības baznīcai 1617.
nīcas sie- baznīcas gruvešos atraka torņa zvana fragmentu. gadā uzdāvinas. Līdz Tas tagad atrodas pils pagalmā.
nāja Jelgavas
m ū s u
galma galddienām saglabājies tikai tornis. Tiesa, nieks Tobiass Heincs. Tā kā Eiropas
daļa speciālistu tomēr uzskatīja, ka ēku ir Savienības likumdošana paredz, ka
iespējams glābt.
vēsturiskās vērtības, kas kara laikā noŠobrīd par Jelgavas
laupītas, jāatgriež to dzimtenē, Latvija
vēsturē nozīmīgo
Sola gals un leģendas
ir uzsākusi procedūru, lai saņemtu savā
ēku liecina vien
Līdz mūsdienām ir saglabājies viens īpašumā šo reto vēstures liecību. Tomēr
no sarkanajiem
vēsturiskā interjera priekšmets – hercogie- tas nav tik vienkārši, jo saistīts ar sarežķieģeļiem mūrētās
nes baznīcas sola gals –, savukārt Latvijas ģītām juridiskām problēmām un citiem
torņa sienas, kuras
Lauksaimniecības universitātes pagalmā jautājumiem. Pārējā baznīcas inventāra
pavisam drīz – jau
atrodas arī baznīcas zvana fragments, ko liktenis nav zināms.
nākamā gada nogaBaznīcas vārti celti 1660. gadā par
lē – iegūs jaunu elpu. universitātes studenti baznīcas teritorijā
Foto: no Ģederta Elia- izrakuši 1989. gadā. «Sola galā ir redzams kāda bagāta pilsoņa baznīcai ziedotiem
hercogienes Elizabetes Magdalēnas, kas līdzekļiem.
sa Jelgavas Vēstures
nāk no Pomerānijas Štetinas dzimtas, ģerPirmo altāri baznīcai dāvāja hercoga
un mākslas muzeja,
Guntas Skultes perso- bonis. Viss attēls ir veidots kokgriezumā, Frīdriha sieva, bet to zviedri, 1621. gadā
tajā nav izmantotas nekādas krāsvielas,» iebrūkot Jelgavā, atņēma un aizveda uz
nīgā arhīva,
par retumu stāsta Ģederta Eliasa Jelgavas Rīgu. Divus gadu desmitus baznīca iztika
Ivars Veiliņš

5
Interesanti fakti
• Zīmīgi, ka Svētās Trīsvienības baznīca
bija pirmā jaunuzceltā luterāņu mūra
baznīca tā laika Eiropā, jo parasti protestanti izmantojuši bijušās katoļu baznīcas.
Turklāt baznīca uzskatāma arī par pirmo
mūra celtni Jelgavā.
• Pēc celtniecības darbu pabeigšanas
tornis slējās 163 pēdu jeb 49,68 metru
augstumā. Vēlāk, 1862. gadā, baznīcas
tornis tika paaugstināts – arhitekta Emīla
Strausa vadībā tika uzcelta augstāka
torņa smaile. Tādējādi Svētās Trīsvienības
baznīca kļuva par augstāko ēku pirmskara
Jelgavā – torņa augstums sasniedza 244
pēdas jeb 74,37 metrus.
• Lai gan nav precīzu ziņu par to, ka baznīcas tornis ticis izmantots ģeogrāfisku
novērojumu pierakstīšanai, ir zināms, ka
torni izmantoja ģeodēzisko mērījumu
veikšanai, proti, Trīsvienības baznīcas
tornis tika pieņemts par triangulācijas
sākuma punktu, kas izmantots koordinātu noteikšanai ar matemātisku aprēķinu
palīdzību.
• Latvijas Lauksaimniecības universitātes
pagalmā atrodas Svētās Trīsvienības
baznīcas zvana fragments. Zvans izgatavots 1696. gadā un to kādā Jelgavas
darbnīcā darinājis zvanu lējējs Gerhards
Meijers. Zvans bija vienu metru augsts un
tā kupola lejasdaļas diametrs bija 1,39
metri. Šis bija lielākais no 35 zvaniem,
ko darinājis G.Meijers.

Pēdējo vērienīgo remontdarbu laikā
tika atjaunotas Trīsvienības baznīcas
torņa velves jumta dzegā.
bez altāra, bet tad izdevās tikt pie jauna,
un to iesvētīja Juris Mancelis.
Savulaik torņa lepnums bija arī pulkstenis. Pirmais pulkstenis baznīcas tornī
uzstādīts 1611. gadā, bet to jau 1692.
gadā nomainīja ar jaunu, kura ciparnīcā
tika iegravēts tiesas fogta Josta Vilhelma
Mellera un Katrīnas Šīricas vārds (gadu
vēlāk pie baznīcas tika izbūvēta viņu ģimenes kapene). Savukārt Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
speciālistam zināma kāda leģenda tieši
par pulksteni. «Kāds cilvēks man izstāstīja, ka senos laikos tornī bijis pulkstenis,
kuram cipars viens bija apzeltīts. To licis
apzeltīt kāds kungs, kas bija pamatīgi
aizrāvies ar azartspēlēm. Viņš lūdzis
Dievam laimestu un solījis visu vinnēto
ziedot baznīcai. Tā nu sagadījies, ka kungam laimests kritis vienos naktī. Viņš turēja savu solījumu – atmeta šo netikumu
un apzeltīja torņa pulksteņa ciparnīcā
ciparu viens,» stāsta A.Barševskis. Jāpiebilst, ka torņa renovācijas projektā ir
paredzēts atjaunot arī pulksteni, bet vai
tas būs ar apzeltītu vieninieku?

2004. gadā tika veikti vairāki pasākumi, lai saglabātu kultūras un vēstures
pieminekli. Viens no tiem – teltsveida
piramidālā stikla jumta uzlikšana.

6., 7.

pilsētvide

Vispirms risinās satiksmes jautājumus
«Jelgavas Vēstnesis» jau vairākkārt
rakstījis par autoostas pārcelšanu un
jauna satiksmes termināla izveidi pie
dzelzceļa stacijas Zemgales prospektam
piegulošajā kādreizējā muitas punkta
teritorijā. Pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte atklāj, ka satiksmes
termināls līdzināsies galvaspilsētas
centru «Origo» vai «Stockman» būvēm
ar apakšzemes vai virszemes autostāvvietām, tirdzniecības un pakalpojumu
iespējām. Tā kā pagaidām nav atrisināts jautājums par zemes īpašuma
tiesībām, pašvaldība vispirms realizēs
transporta organizācijas projektu. Šim
nolūkam SIA «3C» jau izvērtējusi esošo
situāciju un iespējamos transporta
organizācijas risinājumus teritorijā
starp Zemgales prospektu, Sporta ielu
un dzelzceļu.

Projektu paredzēts īstenot, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības
fonda infrastruktūras un pakalpojumu
programmas līdzekļus, kas domāti
nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanai.
Satiksmes projekta gaitā paredzēts
atjaunot Pasta ielu posmā no Jāņa ielas
līdz rotācijas aplim, Stacijas ielu posmā
no rotācijas apļa līdz dzelzceļa stacijai
un izbūvēt uz tā divlīmeņu gājēju pāreju, lai pašreizējā pāreja netraucētu
satiksmes plūsmai noslogotajās rīta
un vakara stundās. Tāpat rekonstruēs
Zemgales prospektu posmā no stacijas
līdz Jāņa ielai, pretī terminālam izbūvējot gājēju tuneli, pie stacijas izbūvēs
mazo rotācijas apli, atjaunos Sporta
ielas segumu un komunikācijas, Jāņa
ielu posmā no Zemgales prospekta līdz
Jāņa ielai, izbūvēs luksoforu Zemgales

prospekta un Sporta ielas krustojumā.
Tiek apsvērta iespēja izbūvēt Sporta
ielas turpinājumu posmā no Zemgales
prospekta līdz Pasta ielai.
Kamēr vērienīgais projekts pamazām gaida savu attīstību, «Jelgavas
Vēstnesis» piedāvā uz to paraudzīties
no citas puses – proti, nupat Latvijas
Lauksaimniecības universitātes Lauku
inženieru fakultātē savu diplomdarbu
ainavu arhitektu programmā aizstāvējis jelgavnieks Aleksandrs Beļikovs,
kurš kā jaunais speciālists piedāvā savu
redzējumu šīs teritorijas attīstībai.
Viņa darbu kā izcilu novērtējuši gan
mācībspēki, gan nozares profesionāļi.
Protams, darbā ir daudz, kā šobrīd
varētu šķist, utopisku ideju, taču visi
kā viens A.Beļikovu uzsaka par novatoriskām idejām, no kurām noteikti ir
ko smelties arī profesionāļiem.

Pie mums – fantastika,
citviet – realitāte
Jelgavas pilsētvides, zaļās zonas
un upju teritoriju attīstība, kā arī
tālākas nākotnes tehnoloģiju
risinājumi ar ātrgaitas dzelzceļu un vairāklīmeņu satiksmes
risinājumiem. Tie ir galvenie
Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauku inženieru
fakultātes ainavu arhitektūras
un plānošanas bakalaura programmas absolventa Aleksandra
Beļikova pieturpunkti.

«Sākumā diplomdarbu domāju izstrādāt
par citu vietu – Kolku. Bet tad redzēju sapnī
Jelgavu – staciju, vilcienus, ātrgaitas šoseju... un pārorientējos. Kad izvēlējos tēmu,
grupas biedri bija neizpratnē, vai vēl ko
pazīstamāku (lasīt – nepateicīgāku – red.)
nevarēju izvēlēties,» gada sākuma noskaņas
atceras nu jau diplomētais ainavu arhitekts
Aleksandrs. Tagad var teikt, ka intuīcija
viņu nav pievīlusi. Vienīgais diplomdarbs,
kurā attīstīti novatoriski ar mūsu pilsētu
saistīti arhitektoniski redzējumi, izpelnījies
izcilu novērtējumu.
Izstāstīt visu par topošā satiksmes termināla apkaimes attīstību pie dzelzceļa
stacijas nav iespējams. Dzimis jelgavnieks,
Aleksandrs pilsētu jūt ne vien kā jaunais
speciālists, bet arī kā iedzīvotājs ar svaigu
skatījumu uz esošajām lietām, kas apvienots
ar attīstīto valstu tehnoloģiju iepludināšanu
vietējā vidē. Protams, nākotnes vīzijas un

sava redzējuma attīstības koncepcija ģenerēta, ievērtējot esošo un kultūrvēsturisko
situāciju un teritoriālo plānojumu, kā arī
pasaules praksē fiksētos mūsdienīgos tehnoloģiskos risinājumus.
Darbā piedāvātās idejas skar plašu Jelgavas teritoriju no Lielupes krastiem pirms
Sudrabu Edžus ielas, Zemgales prospekta,
Stacijas parka, iecerētā transporta mezgla
teritoriju, dzelzceļa stacijas apkaimi līdz Lietuvas šosejas un Miera ielas krustojumam.
«Galvenā ideja bija novirzīt transporta kustību no Lietuvas šosejas lokā virs dzelzceļa
sliedēm. No 18 esošajiem dzelzceļa sliežu ceļiem esmu saglabājis tikai četrus. Uzskatu,
ka pārējiem pilsētas centrā nevajadzētu būt,
jo ķīmisko vielu uzglabāšana un pārvadāšana tomēr nozīmē lielu risku. Pārējos sliežu
ceļus esmu novirzījis kilometru atpakaļ uz
rietumiem – Depo un Krustpils sliežu ceļa
virzienā,» iepazīstināšanu ar planšetēm sāk
Aleksandrs.
Vilcienu, autotransporta, gājēju un velosipēdistu pārvietošanās risināta novatoriski
– trīs līmeņos. Apakšējā atrodas dzelzceļš,
virs tā augšējā līmenī, kas izveidojas Lietuvas šosejas krustojumā ar Miera ielu, kursē
autotransports. Bet visam pāri šķērseniski
izvietots gājēju un velosipēdistu tuneļtilts
ar zaļo veģetatīvo zonu. «Norobežotie sliežu
ceļi domāti ātrgaitas vilcieniem un aizņem
visu posmu līdz Dalbei. Vilciena maksimālais ātrums pārsniedz 580 kilometrus,
stundā, kas Rīgā pasažieriem ļautu nokļūt

Diplomdarbam nu jau diplomētais ainavu arhitekts Aleksandrs Beļikovs, kura
darbā toni nosaka arhitektoniskie risinājumi, pieķēries janvārī. Lielāko procesa daļu aizņēmusi ideju ģenerēšana. Noformējums veidots pēdējā mēnesī.
Vizuālais materiāls izstrādāts, izmantojot piecas dažādas datorprogrammas,
bet kopumā Aleksandrs pārzina ap 20 noformēšanas, rasēšanas, vizualizēšanas, modelēšanas programmu. Aiju Ziemeļnieci par darba vadītāju izvēlējies,
jo viņa, strādādama ne vien kā pasniedzēja, bet arī kā arhitekte, orientējas uz
būvapjomiem un kompozīciju. Pasniedzēja papildina, ka komisija pārliecinājusies ne vien par Aleksandra spējām ģenerēt idejas, bet arī prasmi iesaistīties
diskusijā, aizstāvēt savas idejas: «Reālam pasūtītājam jāpierāda, ka tieši tavs,
nevis konkurentu projekts ir tas, kuru izvēlēties. Nepietiek ar perfektu grafiku,
tā jāprot pamatot un aizstāvēt.»

Ceturtdiena, 2009. gada 2. jūlijs

Oriģināls un
drosmīgs redzējums
«Ja vien būtu līdzekļi,
drosmīgo vīziju būtu lietderīgi izpētīt dziļāk, lai
izvērtētu, vai iespējama
tālāka attīstība,» tā par
Aleksandra Beļikova diplomdarbu izsakās pašvaldības galvenais ainavu
arhitekts un diplomdarbu
komisijas loceklis Andrejs
Lomakins.
Pašreizējos apstākļos ir skaidrs,
ka diplomdarbā radītās vīzijas praksē nerealizēsies, jo piedāvājumā dominē tālākas nākotnes risinājumi,
nav īsti ņemta vērā esošā apbūve
un plānojums, tā vietā piedāvājot
savu redzējumu.
Tomēr darbā vērojams drosmīgs piegājiens, «savelkot» kopā
satiksmes mezglus – pasažieru
pārvadājumus pa dzelzceļu un ar
autotransportu, aizvirzot no stacijas
apkaimes dzelzceļa kravas transportu. Svaigs skatījums piedāvāts uz
Platones upes krasta risinājumu,
atvēlot to ne vien ūdens iespēju
izmantošanai, bet arī viesnīcas
kompleksam. Pašlaik pat ne visi
pilsētnieki zina par nelielās upītes
eksistenci.
«Katrā ziņā Aleksandrs jāuzteic
par avangardu, drosmi un uzdrīk-

stēšanos. Darbā liela uzmanība pievērsta
detaļplānošanai un arhitektoniskiem risinājumiem. Ne velti A.Beļikovs, būdams
students, kopā ar diplomdarba vadītāju
Aiju Ziemeļnieci jau līdz šim piedalījies
visos pilsētā notikušajos arhitektu plenēros, kur gan darba grupā piedāvājis savu
skatījumu uz centrālās daļas, Vecpilsētas
un Trīsvienības baznīcas torņa apkaimes
risinājumiem, gan smēlies idejas un
pieredzi citu profesionāļu redzējumos,»
vērtēdams diplomdarbu, A.Lomakins
piebilst, ka absolventa redzējums komisijas locekļu vidū oriģinālo ideju un tehniskā izpildījuma dēļ izpelnījies augstāko
novērtējumu – desmit balles.
Komisijas locekļi, kuru vidū līdztekus
LLU un Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēkiem bija profesionāļi no
Rīgas, Ventspils un citām pilsētām,
jautājuši, vai mūsu pašvaldība drosmīgā
risinājuma priekšlikumus atbalstītu.
A.Lomakins atzīst, ka tie ir izskatīšanas
vērti. «Tikai tāpēc, ka piedāvājumi neatbilst mūsu finansiālajām iespējām, tos
nevar noniecināt,» lēš ainavu arhitekts,
piebilzdams, ka studentu risinājumiem
parasti raksturīgs savs, augstāka lidojuma, skatījums, kas konkrētajā brīdī ne
vienmēr atbilst reālajām iespējām.
Šogad LLU Lauku inženieru fakultātes ainavu arhitektūras absolventu
vidū A.Beļikovs bija vienīgais, kurš
diplomdarbam izvēlējās ar Jelgavu
saistītu tēmu. A.Lomakins novērojis, ka
katru gadu parādās kāds ar mūsu pilsētu
saistīts risinājums. Tiesa, ne vienmēr
tie ir pietiekami oriģināli un tehniski
nostrādāti.
Līdz šim fakultātes studenti ik pa
laikam vairāk skatījuši ainavu arhi-

LLU pasniedzēja Aija Ziemeļniece atzīst,
ka Jelgava citu pilsētu vidū savā ziņā ir
izredzēta, jo tajās nav mācību bāzes ainavu arhitektiem. Šī priekšrocība pilsētai noteikti jāizmanto, lai pēc iespējas Jaunā ainavu arhitekta Aleksandra Beļikova vilcienu un autotransporta plūsmas, kā arī gājēju un velosipēdistu pārvietošanās risinājums trīs līmeņos pie dzelzceļa stacijas. Diplomdarba planšetēs
lielākām teritorijām studenti izstrādātu skatāms arī piedāvājums rekreācijas zonas izveidei pie Platones upes, kā arī iedzīvotāju drošas pārvietošanās risinājums pie iecerētā transporta termināla.
diplomdarbus un kursa darbus, piedāvājot savu redzējumu. Ne viena vien
gaitā, piemēram, fiksēts, ka netālu no
pašvaldība izteikusi priekšlikumus, lai
teritorijas ir ornitoloģiskais liegums,
topošie speciālisti savu darbu tēmām
kas nekādi neiet kopā ar industriālo
izvēlētos viņu teritorijas ainavisko risiteritorijas attīstības virzienu. Tāpēc pieUz dzelzceļa
nājumu. Daudzi atzinuši, ka jauniešu
dāvājis savu redzējumu. Tāpat, izpētot
stacijas apkaimi
skatījumā netrūkst ideju, ko apaudzēt
pašvaldībā saņemtos datus, konstatējis,
Zemgales prosun īstenot praksē. Ķekavas pašvaldība,
ka dzelzceļš it kā nekādus paaugstinātus
pekta sākumā pēc
piemēram, ar visiem studentu izstrātrokšņus un traucējumus pilsētā nerada.
satiksmes termināla
dātajiem projektiem iepazīstinājusi
«Noorganizēju speciālistus, kas mērīja
uzbūvēšanas pāriedzīvotājus un organizējusi publisko
decibelus, un izrādījās, ka ir zonas, kur
cels autoostu, tādēapspriešanu.
cilvēkiem nevajadzētu uzturēties. Tātad
jādi nodrošinot, ka
jādomā ne vien par skaņas barjerām,
vienuviet atradīsies
trīs minūtēs. Braucējiem tas būtu superīgi.
bet arī citiem risinājumiem. Racionāgan dzelzceļa, gan
Realitātē tādu varētu sagaidīt pēc gadiem
lākais – sliežu skaita samazināšana, ko
autotransporta
50. Par pamatu ņēmu nākotnes dzelzceļa
arī piedāvāju,» darba tapšanas gaitu
mezgli un pasasatiksmes projektu, kur plānots savienot
skaidro Aleksandrs, uzsvērdams, ka
žieri nokļūšanai
Berlīni ar Baltiju un, iespējams, Skandinādarbs orientēts trīs galvenajos virzienos
galvaspilsētā varēs
viju,» stāsta Aleksandrs.
– pievilcīga pilsētvide, zaļās zonas un
izvēlēties tobrīd
Viņš piekrīt, ka pirmajā brīdī ne vienam
upju teritoriju attīstība.
izdevīgāko transvien tas šķiet kaut kas no fantastikas Jelgavas dzelzceļa stacijas 1870. gadā celtā ēka pirms Otrā pasaules kara.
Uz jautājumu, kā sanācis, ka ainavu
porta veidu.
utilitārās arhitektūras vietā izveidojot jau- arhitekta diplomdarbā vairāk dominē
pasaules, bet citviet, attīstītajā pasaulē, tā tas atvēlēts rekreācijai, zaļajai zonai.
Zemgales prospektā neskarta palikusi nu vidi. «Jelgava ir bagāta ar upēm, diemžēl arhitektūra, nevis ainaviski risinājumi,
jau ir šodiena. «Tālab arī mēs pa pilienam
cenšamies pludināt jaunu ideju drumslas vēsturiskā apbūve, bet liektā iebraukšanas pilsētā to iespējas netiek izmantotas,» bilst A.Ziemeļniece uzsver, ka tās ir savstarpēji
valdības, pašvaldību, sabiedrības līmenī un līnija nokļūšanai prospektā un pilsētā no jaunais speciālists. Viņa darbā parādās ne saistītas lietas un ainavu arhitektūra pieder
kausēt stagnāciju. Bez pakāpeniskas klints Lietuvas šosejas otrā līmeņa iztaisnota. Sta- tikai Lielupe un Driksa, bet arī trešā upe pie arhitektūras apakšnozarēm. Aleksandrs
drupināšanas arī citviet nekas nenotiek,» cijas parks saglabāts un attīstīts kā zaļais – Platone. Tās apkaimē, pēc jaunā LLU ab- papildina, ka pēdējos gadus viņam ļoti
raksturo darba vadītāja, LLU pasniedzēja ķīlis. J.Čakstes bulvāri piedāvāts turpināt solventa domām, veiksmīgi iekļautos viesnī- saistoša kļuvusi tieši arhitektūra un viņš
kā gājēju un velosipēdistu ceļu. Aleksandrs cas teritorija ar atpūtas vietām, kafejnīcām, nopietni ar to aizrāvies, sekojis jaunumiem
un arhitekte Aija Ziemeļniece.
Jauna satiksmes mezgla izbūve un auto- atzīst, ka pēc kara, atjaunojot Jelgavu, ig- strūklakām, sporta laukumiem, laipām, un tehnoloģiju attīstībai.
ostas pārcelšana pati par sevi mūsu pilsētai norēts kultūrvēsturiskais moments, zudusi terasēm, kas ved līdz ūdens līmenim, un
Pēc diploma iegūšanas jaunais speciālists
ir nozīmīgs pavērsiens. Līdztekus peroniem, vēsturiskajā pilsētas ielu plānojumā redza- citiem elementiem. «Upes pilsētā ļauj izvei- ar darba gaitu uzsākšanu nolēmis nesaautobusu stāvlaukumiem termināla teri- mā izteiktā linearitāte, izbūve notikusi, kā dot ūdens taksometrus. Ziemā šī apkaime ir steigt. Arī studijas maģistrantūrā atstātas
torijā iekļausies arī biroji, tirdzniecības un nu kuro reizi sanācis. Nākotnē tomēr būtu pateicīga slēpošanas un slidošanas iespēju uz vēlāku laiku, kad būs uzkrāta zināma
nodrošināšanai, makšķerēšanas sacensību pieredze. Pēc ģimenes pieauguma sagaidīpakalpojumu objekti. Savukārt no atseviš- jāatgriežas pie skaidrām līnijām.
Bez transporta risinājumiem viens no rīkošanai,» domā Aleksandrs.
ķām vecās arhitektūras ēkām, piemēram,
šanas šovasar viņš nolēmis pameklēt darba
Viņš atzīst, ka izstrādātais darbs iespējas Eiropā, no kurienes bijuši atsevišķi
cietuma, paredzēts atteikties, tā vietā galvenajiem Aleksandra «funktieriem» bija
uzbūvējot mūsdienīgas celtnes, izmantojot mainīt smagnēji drūmo rūpnieciskās teri- daļēji oponē pilsētas detālplānojumam, piedāvājumi kā projekta vizuālajam noforbetonu, metālu, stiklu un koku. Daudz vie- torijas noskaņu, padomju laika garlaicīgās jo tajā ne viss izdevies ideāli. Darba mētājam no kompozīcijas viedokļa.

tektūras risinājumus pilsētas parkiem,
skvēriem un pagalmiem. Protams, neviens piedāvājums praksē nav iemiesots
izstrādātajā variantā, jo studentiem, kas
vēl nav saskārušies ar konkrētu projektu praktisko pusi, darbi lielākoties
ir «piepacelti», tajos nav ņemta vērā
virkne tehnisku jautājumu. Tā pēc sava
kādreizējā studenta skatījuma spriež
A.Lomakins, piebilstot, ka ikdienā ir
jārēķinās gan ar visu veidu komunikāciju izvietojumu, gan īpašumtiesībām,
gan projekta izmaksām, ieinteresēto
pušu nostāju un citām niansēm. Ainavu
arhitekts atzīst, ka ikdienā ne viena vien
iecere īstenojas pietiekami smagi, kā
piemēru minot iekšpagalma labiekārtošanu Raiņa un Pasta ielas stūrī, kas
prasīja nopietnu darbu ar daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājiem.
Savulaik topošie ainavu arhitekti
krustu šķērsu iztirzājuši Uzvaras parka rekonstrukcijas un labiekārtošanas
nianses, izstrādājuši savus labiekārtojuma risinājumus. Tā kā objekts
vērtējams kā pietiekami nopietns un
sarežģīts, ar ieceres realizēšanu tik
viegli nav gājis arī profesionāliem
projekta izstrādātājiem. Pirms tam
viņi iepazinušies arī ar studentu redzējumu un atsevišķas nianses no skiču
variantiem atzinuši par pieņemamām
reālajam risinājumam.
A.Lomakins atzīst, ka sadarbība ar
topošajiem ainavu arhitektiem katrā
ziņā ir turpināma un atbalstāma netradicionālāku ideju un neparastāka
skatījuma dēļ.
Sagatavoja Anna Afanasjeva,
foto Ivars Veiliņš
Pēc Aleksandra Beļikova domām, satiksmes
termināla apkaime gan
drošības, gan pilsētvides apsvērumu, gan
iedzīvotāju labsajūtas
dēļ ir atslogojama un
pasargājama no dzelzceļa kaitīgās ietekmes.
Viņš stacijā pašreizējo
dzelzceļa sliežu ceļu
vietā piedāvā atstāt
tikai četrus, kas kalpotu caurbraucošajiem
vilcieniem, tranzīta
pārvadājumiem un
ātrgaitas vilcieniem.

Lai regulētu
transporta
plūsmu pie
iecerētā satiksmes termināla dzelzceļa stacijas
tuvumā, ar
Eiropas fondu
līdzfinansējumu Sporta
ielu pagarinās
posmā no
Zemgales
prospekta līdz
Pasta ielai.
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3. jūlijs, piektdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 810.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 116.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5098.sērija.
10.15 «Kā jums pakalpot?» Komēdijseriāls. 55.sērija.
10.45 «Abi labi».*
11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Džungļu orķestris». Dokumentāla filma.
13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.30 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.55 «Tu esi Latvija!»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 810.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5099.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 161. un 162.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.10 «Laiks, ko sauc par dzīvi».
Austrijas un Vācijas melodrāma.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Laiks, ko sauc par dzīvi». Filmas turpinājums.
23.55 «Mikrofona aptaujas koncerti».*

LTV7
7.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 52.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai». Dokumentāla
filma. 26.sērija Sprādziens Puertoriko, 1996.g.
12.00 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 12.sērija.
12.25 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
13.15 «Sporta studija».*
14.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Daugavpilī. 2006.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 52.sērija.
16.50 «SeMS».*
18.10 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 14.sērija.
20.05 «Mutanti X». Seriāls. 8.sērija Ienaidnieka klātbūtnē.
20.50 «Ēnas zona».*
21.20 «Zveja» (ar subt.).
21.50 «Specvienība 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
4.(noslēguma) sērija.
22.45 «SeMS».*
0.05 «112 hronika».*
0.15 «Plēsoņas daba». ASV trilleris.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Skubija Dū 13 spoki».
ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 33.sērija.
10.00 «Policijas stāsts».
Honkongas piedzīvojumu komēdija.
12.05 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 39. un 40.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 32.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
15.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
15.40 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 11.sērija.
16.40 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 95.sērija.
17.40 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 74.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Degpunktā». Speciālizlaidums.
19.20 «Sirdsmīļā Monika 2».
LNT komēdijseriāls. 26.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».
21.45 «Pērkondārds».
ASV, Lielbritānijas un Vācijas piedzīvojumu filma.
23.35 S.Sīgala filmu vakars. «Ārpus likuma».
ASV un Honkongas trilleris.
1.30 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 35.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.30 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
3.25 «Pretizlūkošanas vienība» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 4.sērija.
4.20 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 15.sērija.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 95.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība». Seriāls. 13.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets». Seriāls. 16.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 10». Seriāls. 21.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Kaila kods 2». ASV un Kanādas seriāls. 9.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
10.55 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
11.55 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.55 «Kobra 8». Seriāls. 10.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 3».
ASV animācijas seriāls. 11.sērija.

tv programma
14.10 «Precējies. Ir bērni 7». ASV seriāls. 18. un 19.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 135.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 396. un 397.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dūres spēks».
ASV un Honkongas piedzīvojumu komēdija.
22.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
Humora šovs. 28.sērija.
23.40 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs. 30.sērija.
0.05 «Laipni lūgti mājās». Mākslas filma.
1.55 «Ķermeņa pārveidošana: no cilvēka par dzīvnieku».
Dokumentāla filma.
2.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
12.15 «Izsole» (krievu val.).
12.35 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Zilās asinis» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Medību sezona» (krievu val.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
20.05 «Banderovieši» (ar subt.). Dokumentāla filma.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
22.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Izsole» (krievu val.).
0.50 «Kriminālā Krievija» (krievu val.).
Dokumentāls seriāls.

4. jūlijs, sestdiena
LTV1
7.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Zvejniecības cikls Aiziet jūriņā!
8.25 «Zaļais īpašums».*
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 40.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata».*
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 54.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Laiks, ko sauc par dzīvi».
Austrijas un Vācijas melodrāma.
12.35 «TKKG un prāta mašīnas noslēpums».
Vācijas piedzīovjumu filma ģimenei.
14.30 «Rullē droši!» Producentu grupa
«Televīzijas un video parks».
15.00 «Līdzās» (ar subt).
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 84. un 85.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Sapnis par šokolādi». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Ielas garumā».
18.50 «Tauriņdeja». Rīgas kinostudijas melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.00 «Latloto izloze».
21.05 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī!»
Latvijas šlāgeraptaujas 2008./2009. noslēgums.
23.40 «Nakts ziņas».
23.45 «Oreljēns». Francijas romantiska drāma. 1.daļa.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
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 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 13.sērija.
13.30 «Pērļu vistiņas Londonā». Dokumentāla filma.
14.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Daugavpilī. 2007.g.*
16.00 «Zibens spēriens». Francijas seriāls. 1. un 2.sērija.
17.00 «Krējums… saldais».*
17.35 «Likumīgais skolotājs» (ar subt.).
Krievijas krimināldrāma. 2007.g.
19.10 «Pazudušie bērni». ASV dokumentāla filma. 2007.g.
20.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.30 «Žurnāls Eva». Francijas seriāls. 1. un 2.sērija.
21.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos».
22.00 «Otrā patiesība». Francijas trilleris. 2002.g. 1.sērija.
23.35 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 18.sērija.
0.20 «Bikini meitenes». 14.sērija.
0.50 «Seksa faili». Misters X.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 25.sērija.
7.00 «Vāverpuika». ASV animācijas filma. 9.sērija.
7.30 «Laika komanda». ASV animācijas filma. 13.sērija.
8.00 «Dekstera laboratorija 3».
ASV animācijas filma. 12.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.

9.00 «Rīta mikslis».
9.35 «Māsas Olsenas: Braucam pie vecmammas».
ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
11.30 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
12.00 «Policijas stāsts 3».
Honkongas piedzīvojumu komēdija. 1992.g.
14.00 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».*
14.45 «Ekstrēms tuvplānā».
ASV dokumentāla programma. 16.sērija.
15.45 «Jaunais vilnis 2008». 3.koncerts.
19.00 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 75.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.15 «Četras kāzas un vienas bēres».
Lielbritānijas romantiska komēdija.
23.25 «Un klusums vēršas tevī».
Lielbritānijas un Lietuvas drāma.
1.05 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 36.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.00 «Ārpus likuma». ASV un Honkongas trilleris. 1988.g.
3.40 «Atmksāt ar labu». ASV drāma.
5.40 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.

TV3
5.00 «Lielpilsētu bojāeja». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets». Seriāls. 17.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.20 «Hanna Montana. Dubultā dzīve». Seriāls. 2.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 12». Raidījums. 3.sērija.
9.25 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
10.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.55 «Trakais ceļojums».
Piedzīvojumu spēle. 1. un 2.sērija.
12.00 «Robinsons Krūzo». Lielbritānijas seriāls. 5.sērija.
12.55 «Ādamsoni». Humora seriāls.
13.50 «Pasaules neticamākie video 4».
14.45 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
16.25 «Dūres spēks».
ASV un Honkongas piedzīvojumu komēdija.
18.00 «Burvis Kazams». ASV piedzīvojumu komēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Mans tēvs – varonis». ASV komēdija. 1994.g.
22.05 «Gluži kā debesīs». ASV romantiska komēdija.
24.00 «Bezgalīgā gaisma». Mākslas filma.
1.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.*
10.30 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
10.40 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Viss par kino» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
11.45 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
12.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Seriāls.
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Likvidācija» (ar subt.). Seriāls. 8.-14.sērija.
19.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
20.00 «Idiots» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Taisnības tablete» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
22.00 «Es jums vairs neticu» (ar subt.).
Krievijas melodrāma.
23.45 «Izsole» (krievu val.); «SMS ar iepazīšanos».
24.00 «Erotiskie stāsti. Justīne». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.

5. jūlijs, svētdiena
LTV 1
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 41.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Tu esi Latvija!»*
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 55.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Tas notika Rīgā».
Latvijas TV seriāls. 13. un 14.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes! piedāvā...»*
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 86. un 87.sērija.
16.30 «Ceļā uz brīvību». Dokumentāls ceļojumu seriāls.
Vides filmu studija, 2006.g. 3.sērija.
17.00 «Džungļu orķestris». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».*
19.00 «Zvejnieka dēls». Latvijas drāma. 1939.g.
20.30 «Panorāma».
21.00 «Gaisa pūķi». Francijas mākslas filma.
22.55 «Nakts ziņas».
23.00 «Vasaras elēģija.
Raimonda Paula mūzikas koncerts».*

LTV 7
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 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 14.sērija.
14.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Kārdifā. 2008.g.*
16.00 «Zibens spēriens». Seriāls. 3. un 4.sērija.
17.00 «Veras krīze» (ar subt.). Krievijas melodrāma.
18.40 «Ceļā ar kameru».
Ulda Tīrona ceļojums uz Tibetu. 1.sērija.
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19.10 «Likumīgais skolotājs» (ar subt.).
Krievijas krimināldrāma.
20.45 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 21.sērija.
21.30 «Ģimenes ārsts». Kanādas un ASV krimināldrāma.
23.00 «Specvienība 2» (ar subt.).
Seriāls. 4.(noslēguma) sērija.
23.55 «TV motors».*

LNT
6.05 «Dzīvnieku instinkti».
Dokumentāla programma. 26.sērija.
7.00 «Mājokļa jautājums».* Realitātes šovs.
8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas filma. 14.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā Latvija ‘07». 2.sērija.
10.40 «Betmens atgriežas». ASV piedzīvojumu filma.
13.00 «Āfrika, mana mīla».
Vācijas laikmeta drāma. 1.sērija.
14.50 «Staigulis». ASV un Lielbritānijas krimināldrāma.
16.55 «Baiļu faktors». Realitātes šovs. 9.sērija.
17.50 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 76.sērija.
18.50 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.15 Degpunktā piedāvā... «Pārdotie likteņi».
Dokumentālais pētījums.
20.00 LNT ziņas; laika ziņas.
20.25 Sporta ziņas.
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «Vilciens uz Jūmu». ASV krimināldrāma. 2007.g.
23.15 «Tumšajā dzelmē». ASV piedzīvojumu filma. 1999.g.
1.05 «Latīņamerikāņu mīlnieki». Erotiska filma. 37.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
2.05 «Četras kāzas un vienas bēres».
Lielbritānijas romantiska komēdija.
4.00 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 16. un 17.sērija.
5.10 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 18.sērija.

TV3
5.00 «Noziegumam pa pēdām 10». Seriāls. 21.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets». Seriāls. 18.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.15 «Hanna Montana. Dubultā dzīve». Seriāls. 3.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Simpsoni 18». Seriāls. 11.sērija.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Trakais ceļojums».
Piedzīvojumu spēle. 3. un 4.sērija.
12.00 «Policists – aukle». Indijas komēdija. 2001.g.
15.30 «Smieklīgākie videokuriozi». Raidījums.
16.00 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 22.sērija.
16.55 «Kobra». Seriāls. 46.sērija.
17.55 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 8.sērija.
18.50 «Neiespējamā misija». Dullās sacensības. 9.sērija.
19.50 TV3 ziņas.
19.55 «Es, robots».
ASV un Vācijas fantastikas spraiga sižeta filma.
22.05 «Bīstamie prāti». ASV kriminālfilma.
24.00 «Vienatnē ar likteni». Mākslas filma.
1.40 «Comedy Club» (ar subt.). Humora šovs.
2.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
10.25 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
11.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
12.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.). seriāls.
13.00 «Jaunā paaudze» (ar subt.). Kristīgā programma.
13.30 «Bumbarašs» (ar subt.).
Krievijas muzikāla komēdija. 1970.g.
16.00 «Bēgšanas mēģinājums» (ar subt.). Seriāls.
17.00 «Benito Musolīni. Privātās hronikas» (ar subt.).
Krievijas dok. filma.
18.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
18.30 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
19.00 «Kāda burvīga spēle» (ar subt.).
Krievijas traģikomēdija retrostilā.
20.50 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
22.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
23.05 «Erotiskie stāsti. Meitene pēc izsaukuma».
Erotisks seriāls; SMS ar iepazīšanos.
0.40 «Erotiskie stāsti. Kaislību tīmeklis».
Erotisks seriāls; SMS ar iepazīšanos.

6. jūlijs, pirmdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 811.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 117.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5099.sērija.
10.15 «Kā jums pakalpot?» Komēdijseriāls. 56.sērija.
10.50 «TKKG un prāta mašīnas noslēpums».
Vācijas piedzīovjumu filma ģimenei.
12.55 «Ielas garumā». Laimdotas iela.*
13.25 «Cukura nams». LTV iestudējums. 6.sērija.
14.25 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 811.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5100.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 163. un 164.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!»* TV spēle. Vada S.Freiberga.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 «Galva. PIls. Sēta».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vienas vasaras zieds».

LTV iestudējums. 3. un 4.sērija.

LTV7
7.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.)*.
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 53.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.35 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Prāgā. 2008.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 53.sērija.
16.50 «SeMS».* Raidījuma viesis – I.Busulis.
18.10 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 15.sērija.
20.05 «100 jūdzes Urālu kalnos». 1.sērija.
20.35 «Veras krīze». Krievijas melodrāma.
22.15 «Krējums… saldais».
22.45 «SeMS».*
0.05 «24 stundas 3». Seriāls. 1.sērija.
0.50 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Skubija Dū 13 spoki».
ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 34.sērija.
10.00 «Bagātību sala».
Vācijas piedzīvojumu filma. 1.sērija.
12.00 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 41.sērija.
12.30 «Ražots Latvijā».*
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 33.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
15.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
15.40 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 12.sērija.
16.40 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 96.sērija.
17.40 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 77.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Degpunktā». Speciālizlaidums.
19.20 «Sirdsmīļā Monika 2».
LNT komēdijseriāls. 27.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
22.00 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 12.sērija.
23.00 «Nikita». ASV seriāls. 5.sērija.
23.55 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 16.sērija.
1.00 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 38.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.00 «Vilciens uz Jūmu». ASV krimināldrāma. 2007.g.
4.00 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 18. un 19.sērija.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 96.sērija.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 46.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets». Seriāls. 19.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 10». Seriāls. 22.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Kaila kods 2». ASV un Kanādas seriāls. 10.sērija.
9.50 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 8.sērija.
10.40 «Māmiņu klubs». Raidījums.
11.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.55 «Kobra 8». Seriāls. 11.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 3».
ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 7». ASV seriāls. 20. un 21.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 136.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 396. un 397.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 5.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.).
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 23.sērija.
22.55 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 6.sērija.
23.50 «Vaļsirdīgā atzīšanās» (ar subt.).
0.25 «C.S.I. Ņujorka». ASV seriāls. 15.sērija.
1.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Blondīne aiz stūra» (ar subt.).
Krievijas mākslas filma.
13.55 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.).* Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Dzinēji» (krievu val.). Krievijas seriāls.
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19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.50 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

7. jūlijs, otrdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 812.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 118.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5100.sērija.
10.15 «Kā jums pakalpot?» Komēdijseriāls. 57.sērija.
10.50 «Gaisa pūķi». Mākslas filma.
12.45 «Viss notiek».*
13.15 «Mīlas labirinti». Telefilmas Rīga baletfilma.*
13.40 «Latvija var!»*
14.25 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 812.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5101.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 165. un 166.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 7.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Pārdod mazuli». Kanādas un ASV drāma.
22.40 Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2006».*
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Brāļi un māsas».
Daudzsēriju mākslas filma. 20.sērija.
0.05 «Garīgā dimensija».*

LTV7
7.30 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 54.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.35 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Daugavpilī. 2008.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 54.sērija.
16.50 «SeMS».* Raidījuma viesis – A.Runčis.
18.10 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 16.sērija.
20.05 «Supermedūza». Francijas dokumentāla filma.
21.00 «Ceļā ar kameru».
21.30 «olimpiade.lv»
21.45 «Sporta studija».Tiešraide.
22.35 «Autosporta programma nr.1».
23.05 «Zebra».*
23.20 «SeMS».*
0.40 «24 stundas 3». Seriāls. 2.sērija.
1.25 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 35.sērija.
10.00 «Bagātību sala».
Vācijas piedzīvojumu filma. 2.sērija.
12.00 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 42. un 43.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 34.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
15.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
15.40 «Nopirktā mīla». Seriāls. 13.sērija.
16.40 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 97.sērija.
17.40 «Komisārs Reksis». Seriāls. 78.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Degpunktā». Speciālizlaidums.
19.20 «Sirdsmīļā Monika 2».
LNT komēdijseriāls. 28.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Piecas zvaigznes».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 17. un 18.sērija.
22.50 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 10.sērija.
23.55 «Pasaules pokera turnīrs». 1.sērija.
1.45 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 17.sērija.
2.45 «Latīņamerikāņu mīlnieki».
Erotiska filma. 39.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.40 «Nikita». ASV seriāls. 5.sērija.
4.30 «Kāpēc tā gadījās». Do
kumentāla programma. 20. un 21.sērija.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 97.sērija.

TV3
5.00 «Lielpilsētu bojāeja». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets». Seriāls. 20.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 1.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Kaila kods 2». ASV un Kanādas seriāls. 11.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas». Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
10.55 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
11.55 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.55 «Kobra 8». Seriāls. 12.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 3».
ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 7». ASV seriāls. 22. un 23.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 137.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 398. un 399.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.

18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 6.sērija.
21.00 «Detektīvs Krūzs». Seriāls. 7.sērija.
21.55 «C.S.I. Ņujorka 3». ASV seriāls. 5.sērija.
22.50 «Pulss». ASV mistikas trilleris. 2006.g.
0.30 «C.S.I. Ņujorka». ASV seriāls. 16. un 17.sērija.
2.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Iemīlējies pēc paša vēlēšanās» (ar subt.).
Krievijas mākslas filma.
13.55 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Dzinēji» (krievu val.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.50 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

8. jūlijs, trešdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 813.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 119.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5101.sērija.
10.15 «Kā jums pakalpot?» Komēdijseriāls. 58.sērija.
10.50 «Marks Šagāls». Dokumentāla filma.
11.45 «Zini vai mini!» TV spēle. Vada S.Freiberga.*
12.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.50 «Amats rokā».*
13.45 «Līdzās» (ar subt.).*
14.30 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.55 «Dabas grāmata».*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 813.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5102.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 167. un 168.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 8.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 «Kokaru Dziesmu svētki». Dokumentāla filma.
22.10 «Imanta – Babīte». Zelta izlase.*
22.40 «Zebra».
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Vides fakti».*
23.40 «LTV portretu izlase». *
0.10 «Zaļais īpašums».*

LTV7
7.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 55.sērija.
10.45 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.05 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».*
11.25 «SeMS».*
12.45 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
13.30 «TV motors».
14.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Kopenhāgenā. 2009.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 55.sērija.
16.50 «SeMS».* Raidījuma viesi – grupa PeR.
18.10 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 17.sērija.
20.05 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
20.55 «Donavas ūdenspolicija». Seriāls. 9.sērija.
21.45 «Ātruma cilts».
22.15 «Nākotnes parks».
22.45 Pludmales volejbola apskats.
23.15 «SeMS».*
0.35 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 36.sērija.
10.00 «Visi mēmi – Māmuķītis». Lielbritānijas komēdija.
12.00 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 44. un 45.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 35.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
15.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
15.40 «Nopirktā mīla». Seriāls. 14.sērija.
16.40 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 98.sērija.
17.40 «Komisārs Reksis». Seriāls. 79.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.

9

19.10 «Degpunktā». Speciālizlaidums.
19.20 «Sirdsmīļā Monika 2».
LNT komēdijseriāls. 29.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Mājokļa jautājums». Realitātes šovs.
22.00 «Stopētājs». ASV šausmu filma. 2007.g.
23.45 «Draugi 5». ASV seriāls. 5.sērija.
0.15 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 18.sērija.
1.15 «Holivudas draiskules».
Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
No plkst. 2.00 – raidītāja profilakse.

18.10 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 18.sērija.
20.05 «Skats no ilgu tramvaja».
Francijas dokumentāla filma.
21.00 «Ēnas zona».*
21.30 «Ar makšķeri».
22.00 «Kad uzglūn nāve». Somijas, ASV un Vācijas trilleris.
23.30 «SeMS».*
0.50 Pludmales volejbola apskats.*
1.20 «112 hronika».*

TV3

LNT

5.00 «Lielpilsētu bojāeja». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets». Seriāls. 21.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 2.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Kaila kods 2». ASV un Kanādas seriāls. 12.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas». Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
10.55 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
11.55 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.55 «Kobra 8». Seriāls. 13.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 3».
ASV animācijas seriāls. 14.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 7». ASV seriāls. 24. un 25.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 138.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 400. un 401.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 7.sērija.
21.00 «Miliči» (ar subt.). Krievijas seriāls. 14.sērija.
22.05 «Kamenska» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 9. un 10.sērija.
0.10 «Likums un kārtība» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
1.10 «Dubultspēle 4». Seriāls. 12.sērija.
No plkst. 2.00 – raidītāja profilakse.

Līdz plkst. 13.50 – raidītāja profilakse.
13.50 «Dzīves smieklīgākie brīži».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 36.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
15.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
15.40 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 15.sērija.
16.40 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 99.sērija.
17.40 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 80.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Degpunktā». Speciālizlaidums.
19.18 «Swedbank senioru akcija».
19.20 «Sirdsmīļā Monika 2». Komēdijseriāls. 30.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
22.00 «Pretizlūkošanas vienība» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 5.sērija.
23.00 «Klaidonis» (ar subt.). Krievijas trilleris. 2001.g.
1.10 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 257. un 258.sērija.
2.00 «Latīņamerikāņu mīlnieki». Erotiska filma.
40.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.00 «Pasaules pokera turnīrs».
4.35 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 22.sērija.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 99.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Pirmo reizi precējusies» (ar subt.).
Krievijas mākslas filma.
14.00 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Dzinēji» (krievu val.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.50 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

9. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 814.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 120.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5102.sērija.
10.15 «Kā jums pakalpot?» Komēdijseriāls. 59.sērija.
10.50 Starptautiskais sporta deju festivāls
«GE Money Grand Prix Latvija».
Rīgas domes kausa izcīņa standartdejās.*
11.45 Projekts «Vizuālā Latvija». *
12.00 «Zebra».*
12.15 «Province».*
12.45 «Tuksneša dakteris». Dokumentāla filma.
13.40 «Vertikāle».*
14.25 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.55 «Juniors TV».*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 814.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5103.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 169. un 170.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 9.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Savvaļas rozes».
Daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
21.55 «Abi labi».
22.35 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Astoņas stundas».
23.20 «Tikai seši». Daudzsēriju mākslas filma. 9.sērija.
0.05 «LTV portretu izlase». Scenogrāfs Andris Freibergs.*

LTV7
7.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 56.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Televeikala skatlogs». «Acīmredzamais».
11.30 «Supermedūza». Dokumentāla filma.
12.25 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
13.15 «olimpiade.lv»*
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Kārdifā. 2009.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 56.sērija.
16.50 «SeMS».*

TV3
Līdz plkst. 13.55 – raidītāja profilakse.
13.50 «Smieklīgākie videokuriozi». Raidījums.
14.15 «Precējies. Ir bērni 7». ASV seriāls. 26. sērija;
«Precējies. Ir bērni 8». ASV seriāls. 1.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 139.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 402. un 403.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 8.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 2.sērija.
21.55 «Šakālis». ASV trilleris. 1997.g.
0.20 «Lasvegasa 2». Seriāls. 12.sērija.
1.10 «Dzīvības glābēji». Seriāls. 10.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Apprecēt kapteini» (ar subt.).
Krievijas mākslas filma.
14.00 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Dzinēji» (krievu val.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.50 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

10. jūlijs, piektdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 815.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 121.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5103.sērija.
10.15 «Kā jums pakalpot?» Komēdijseriāls. 60.sērija.
10.45 «Abi labi».*
11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Kečvu mežs briesmās». Dokumentāla filma.
13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.30 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.55 «Tu esi Latvija!»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 815.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5104.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 171. un 172.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 10.sērija.

20.30 «Panorāma».
21.10 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī». *
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī». Turpinājums.*
24.00 «Mūsu mīlestības noslēpums». Vācijas drāma.

LTV7
7.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 57.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
11.35 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
12.25 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
13.15 «Sporta studija».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā Osakā.
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas,
Kanādas un ASV seriāls. 57.sērija.
16.50 «SeMS».* Raidījuma viesis – M.Rēdlihs.
18.10 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 19.sērija.
20.05 «Mutanti X». Seriāls. 9.sērija
20.50 «Ēnas zona».*
21.20 «Zveja» (ar subt.).
21.50 «Pazudušie 4». ASV seriāls. 1. un 2. sērija.
23.20 «SeMS».*
0.40 «112 hronika».*
0.50 «Prāta spēles». ASV trilleris.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 37.sērija.
10.00 «Policijas stāsts 2».
Honkongas piedzīvojumu komēdija.
12.05 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 46. un 47.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 37.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
15.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi».
ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
15.40 «Nopirktā mīla». ASV un Venecuēlas seriāls.
16.sērija.
16.40 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 100.sērija.
17.40 «Komisārs Reksis». Seriāls. 81.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Degpunktā». Speciālizlaidums.
19.20 «Sirdsmīļā Monika 2». 31.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».
21.45 «Krokodils Dandijs».
Austrālijas piedzīvojumu komēdija.
23.40 S.Sīgala filmu vakars. «Neglābjami ievainots».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2001.g.
1.40 «Latīņamerikāņu mīlnieki». Erotiska filma.
41.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.40 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
3.35 «Pretizlūkošanas vienība» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 5.sērija.
4.30 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 23.sērija.
5.10 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 100.sērija.

TV3
5.00 «Lielpilsētu bojāeja». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets». Seriāls. 22.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 3.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Kaila kods 2». ASV un Kanādas seriāls. 13.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
10.55 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
11.55 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.55 «Kobra 8». Seriāls. 14.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 3».
ASV animācijas seriāls. 15.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 8». ASV seriāls. 2. un 3.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 140.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 404. un 405.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Beverlihilsas lauķi». ASV komēdija. 1993.g.
22.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.10 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs. 31.sērija.
0.45 «Nemirsti viens». Mākslas filma.
2.10 «Tīnis transseksuālis». Dokumentāla filma.
3.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Divas biļetes uz dienas seansu» (ar subt.).
Krievijas mākslas filma.
14.00 «Izsole» (krievu val.).

10

tv programma

14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.).
15.30 «Beslana» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
18.30 «Makšķerēšanas noslēpumi» (krievu val.).*
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
20.50 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.).
0.20 «Kriminālā Krievija» (krievu val.).
Dokumentāls seriāls.

11. jūlijs, sestdiena
LTV1
7.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.25 «Zaļais īpašums».*
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 42.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata». Pavasaris dzīvnieku
pasaulē; Zviedru priede.*
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 56.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mūsu mīlestības noslēpums». Drāma.
12.35 XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki
un XIV Deju svētki. Atklāšanas koncerts
Dziedot dzimu, dziedot augu.*
16.05 «Neprāta cena». LTV seriāls. 88.sērija.
16.35 «Vides fakti».
17.05 «Tuksneša dakteris». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «100 g kultūras». *
19.00 «Nakts bez putniem».
Rīgas kinostudijas drāma. 1979.g.
20.30 «Panorāma».
21.00 «Latloto izloze».
21.05 Starptautiskais folkloras festivāls
«Baltica». Dienasgrāmata.
21.20 «Teātra žurka 2009 jeb Kornēlijas atgriešanās». Latvijas Nacionālā teātra izrāde.
23.35 «Nakts ziņas».
23.40 «Oreljēns». Romantiska drāma. 2.daļa.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».

8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs».
«Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «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 Pludmales volejbola apskats.*
13.00 «Gorbačovs. Pēdējais imperators».
Dokumentāla filma.
14.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā
Osakā. 2007.g.*
16.00 «Zibens spēriens».
Francijas seriāls. 5. un 6.sērija.
17.00 «Krējums… saldais».*
17.30 «Skats no ilgu tramvaja».
Dokumentāla filma.
18.25 «Bezpajumtniece» (ar subt.).
Krievijas melodrāma.
20.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.30 «Žurnāls Eva». Francijas seriāls. 3. un
4.sērija.
21.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 2.sērija.
22.00 «Otrā patiesība». Francijas trilleris. 2.sērija.
23.35 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 19.sērija.
0.20 «Bikini meitenes». 15.sērija.
0.50 «Seksa faili». Baudu pasaule.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
7.00 «Vāverpuika». ASV animācijas filma.
7.30 «Laika komanda».
ASV animācijas filma. 14.sērija.
8.00 «Dekstera laboratorija 3».
ASV animācijas filma. 13.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls.
9.00 «Rīta mikslis».
9.35 «Māsas Olsenas: Caurlaide uz Parīzi».
ASV ģimenes komēdija. 1999.g.
11.30 «Ķeriet Smārtu!» Komēdijseriāls. 3.sērija.
12.00 «Lielās ielu cīņas». Honkongas un ASV
spraiga sižeta piedzīvojumu komēdija.
13.55 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu
Auziņu».*
14.45 «Ekstrēms tuvplānā».
15.45 «Jaunais vilnis 2008». 4.koncerts.
19.00 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 82.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.

Bērnu dienas nometne Jelgavā
«Varavīksne 2009»
! Vēl ir brīvas vietas !
Kad: Katru nedēļu no 29. jūnija līdz 31. jūlijam
darba dienās no pulksten 8.30 līdz 17.30
Kur: Jelgavā, Vaļņu ielā 6, PII «Varavīksne» telpās
Ko darīsim: Izpētīsim sevi un apkārtni, iesim ekskursijās, iepazīsimies
ar interesantiem ciemiņiem, pavadīsim laiku izzinošās un
izklaidējošās nodarbībās
Ēdināšana: Brokastis, pusdienas un launags ar veselīgu
un sabalansētu uzturu
Dalības maksa: Ls 6 dienā
Detalizēta informācija nometnes mājas lapā:
Varaviksne2009.wordpress.com, tālr.: 630 21000

21.15 «Labāk vēlu nekā par vēlu».
ASV romantiska komēdija.
23.40 «Pirmdzimtais». ASV drāma. 2007.g.
1.30 «Latīņamerikāņu mīlnieki». Erotiska
filma. 42.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.30 «Krokodils Dandijs».
Austrālijas piedzīvojumu komēdija.
4.10 «Neglābjami ievainots». ASV spraiga
sižeta piedzīvojumu filma.
5.45 «Džordža dēļ». Komēdijseriāls. 13.sērija.

TV3
5.00 «Lielpilsētu bojāeja».
Dokumentāla filma. 5.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 1.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.20 «Hanna Montana. Dubultā dzīve».
Seriāls. 4.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 12».
9.25 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls.
10.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.55 «Trakais ceļojums».
12.00 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 6.sērija.
12.55 «Ādamsoni». Humora seriāls.
13.50 «Smieklīgākie videokuriozi 12». 4.sērija.
14.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.15 «Sarežģītais bērns». ASV komēdija.
17.50 «K-9». ASV detektīvkomēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Vidusskolas mūzikls 2». ASV mūzikls.
22.25 «40 dienas un 40 naktis». ASV,
Lielbritānijas un Francijas komēdija.
0.15 F-1 Vācijas Grand Prix izcīņa.
Atlases brauciens.
1.35 «Baiļu klubs». Mākslas filma.
3.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Jūsu tiesības» (ar subt.). *
10.30 «Nevad» (ar subt.).
10.40 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.).
13.30 «Buratino piedzīvojumi» (ar subt.).
Krievijas muzikāla pasaka.
16.00 «Bēgšanas mēģinājums» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
17.00 «Glābēji. Kritiskā masa» (ar subt.).
Krievijas mākslas filma.
19.00 «K-19» (latv. val.). Dokumentāla filma.
20.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriāls.

23.00 «Erotiskie stāsti. Miesaskāre». Erotisks
seriāls; SMS ar iepazīšanos.
0.45 «Erotiskie stāsti. Izmanīgais mīlnieks».
Erotisks seriāls; SMS ar iepazīšanos.

12. jūlijs, svētdiena
LTV 1
8.10 «Garīgā dimensija».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 43.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Tu esi Latvija!»*
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2». Seriāls.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Tas notika Rīgā». Seriāls. 15. un 16.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.35 «Maharals». Piedzīvojumu filma bērniem.
15.30 «Neprāta cena». Seriāls. 89. un 90.sērija.
16.30 «Ceļā uz brīvību». Dokumentāls seriāls.
17.00 «Kečvu mežs briesmās».
Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.15 «Province».*
18.45 «Ceplis». Rīgas kinostudijas
satīriska drāma. 1972.g.
20.30 «Panorāma».
21.00 «Vienīgi mīlestība». ASV drāma. 1.sērija.
22.30 «Nakts ziņas».
22.35 VIII Siguldas opermūzikas svētki. Viesu
koncerts. 2000.gada ieraksts.
23.55 Starptautiskais folkloras festivāls
«Baltica». Dienasgrāmata.*

LTV 7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Agro 2009. Reģionālā attīstība Latvijā».
8.50 «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Nedēļas apskats».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Neparastās lietas». Seriāls. 2.sērija.
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.35 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 19.sērija.
14.00 Pasaules meistarsacīkstes
vieglatlētikā Osakā. 2007.g.*
16.00 «Zibens spēriens». Seriāls. 7. un 8.sērija.
17.00 «Slepkavība vasarnīcā» (ar subt.).
Krievijas un Ukrainas melodrāma.

Ceturtdiena, 2009. gada 2. jūlijs
18.35 «Ceļā ar kameru». Ulda Tīrona ceļojums
uz Tibetu. 2.sērija.
19.05 «Bezpajumtniece» (ar subt.).
Krievijas melodrāma.
20.40 «Ēnu čuksti 2». ASV seriāls. 22.sērija.
21.25 «A, B, C… Manhetena». ASV drāma. .
23.05 «Netīrā dzīve». Seriāls. 2007.g. 1.sērija.
23.55 «TV motors».*

LNT
6.05 «Dzīvnieku instinkti».
7.00 «Mājokļa jautājums».* Realitātes šovs.
8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas filma.
8.30 «Džordža dēļ». Komēdijseriāls. 17.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā Latvija ‘07». 3.sērija.
10.40 «Betmens uz mūžu».
ASV fantastikas piedzīvojumu filma.
12.55 «Āfrika, mana mīla». Laikmeta drāma.
14.45 «Džordžijas likums». ASV komēdija.
16.55 «Baiļu faktors».
17.50 «Komisārs Reksis». Seriāls. 83.sērija.
18.50 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.15 LNT dokumentāla filma.
20.00 LNT ziņas; laika ziņas.
20.25 Sporta ziņas.
20.35 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «Aplaupīšana». Lielbritānijas kriminālfilma.
23.10 «Noslēpumu upe». ASV krimināldrāma.
1.40 «Latīņamerikāņu mīlnieki». Erotiska
filma. 43.sērija; SMS ar iepazīšanos.
2.40 «Labāk vēlu nekā par vēlu».
ASV romantiska komēdija.
4.40 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 24.sērija.
5.10 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls.

TV3
5.00 «Noziegumam pa pēdām 11». 3.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 2.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.15 «Hanna Montana. Dubultā dzīve».5.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Simpsoni 18». Seriāls. 14.sērija.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Trakais ceļojums».
12.00 «Reiz dzīvoja skaista meitene».
Indijas romantiska kriminālfilma.
14.50 F-1 Vācijas Grand Prix izcīņa.
17.00 «Kobra». Seriāls. 47.sērija.
17.55 «Dinozauru mednieki 3». 9.sērija.
18.50 «Neiespējamā misija». 10.sērija.
19.50 TV3 ziņas.

19.55 «Sliktā kompānija». Trilleris.
22.00 «Vaniļas debesis». ASV mistikas trilleris.
0.40 «Ziemeļaustrumi». Francijas, Spānijas,
Argentīnas un Beļģijas drāma.
2.25 «Comedy Club» (ar subt.).
Humora šovs.
3.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Benija Hila šovs» (latv. val.).
Humora šovs.
10.40 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
Humora raidījums.
12.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.).
Humora šovs.
13.00 «Jaunā paaudze» (ar subt.).
Kristīgā programma.
13.30 «Petrova un Vasečkina parastie un
neticamie piedzīvojumi» (ar subt.).
Krievijas komēdija bērniem. Režisors
V.Aļeiņikovs. Lomās: J.Družiņins,
M.Poļanskis, A.Kaņevskis, I.Aļeiņikova,
L.Ivanova, T.Božoka, V.Pavlovskis,
J.Medvedevs, A.Kuzņecovs.
16.00 «Bēgšanas mēģinājums» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
17.00 «Trešais reihs. Operācija NLO» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
18.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.).
Informatīvs raidījums.*
18.30 «Jūsu tiesības» (ar subt.).
Informatīvs raidījums.
19.00 «Vienīgā» (ar subt.). Krievijas drāma.
1975.g. Režisors J.Heifics. Lomās:
J.Proklova, V.Zolotuhins, L.Gladunko.
Taņa strādā par oficianti kafejnīcā, audzina meitu un gaida vīru atgriežamies
no armijas. Kad vīrietis atgriežas, viņš
sāk strādāt par šoferi. Šķiet, ka abiem
gaidāma laimīga nākotne, bet liktenis ir
lēmis citādāk...
20.50 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.).
Humora raidījums.
22.40 «Benija Hila šovs» (latv. val.).
Humora šovs.
23.05 «Erotiskie stāsti. Jutekliskie grēki».
Erotisks seriāls; SMS ar iepazīšanos.
0.45 «Erotiskie stāsti. Striptīzdejotāja».
Erotisks seriāls; SMS ar iepazīšanos.

Meklē darbu

Aizsaulē aizgājuši

Santehniķis ar pieredzi. Apkures
sistēmas montāža, ūdens apgādes
sistēmas, kanalizācija.
Tālrunis 29681585.

KAZIMIERE
SAKALAUSKIENE (dz. 1934. g.)
VASILIJS PAVLOVS (dz. 1927. g.)
MĀRIS PRIEDNIEKS (dz. 1938. g.)
GENĀDIJS GRJAZNOVS
(dz. 1930. g.)
LEONARDS JEDČIKS (dz. 1957. g.)
MĀRTIŅŠ KRAUJA (dz. 1934. g.)
ĒRIKS DŪRĒNS (dz. 1947. g.)
NIKOLAJS ŠELOBŅOVS
(dz. 1935. g.)
JEĻENA ČUBAREVA (dz. 1924. g.)
JĀNIS LEILANDS (dz. 1938. g.)
BIRUTA ROZĪTE (dz. 1922. g.)
VALĒRIJS KOVAĻENKO
(dz. 1952. g.)
MILDA DAUBURE (dz. 1925. g.)
EMMA MAURIŅA (dz. 1923. g.)
DMITRIJS VATČENKO
(dz. 1929. g.)
DZIDRA SIŅEVIČA (dz. 1939. g.)
SVETLANA GURBANSKA
(dz. 1968. g.)
FJODORS KOZUĻINS (dz. 1927. g.)
LŪCIJA ŠUNDRIKA (dz. 1962. g.)
GRIETIŅA KLUBURE (dz. 1935. g.)
ŅINA SOKOLOVA (dz. 1924. g.)
LILIJA HAUKA (dz. 1911. g.).
Izvadīšana 2.07. plkst.11 Bērzu
kapsētā.
MIRDZA ŠMITE (dz. 1938. g.).
Izvadīšana 2.07. plkst.13 Baložu
kapsētā.
EDMUNDS MUŠKEVICS
(dz. 1940. g.). Izvadīšana 2.07.
plkst.14.30 Baložu kapsētā.

Steidzami – jebkādu darbu. Ir B
kategorijas autovadītāja apliecība.
Stāžs – 19 gadi.
Tālrunis 25924185.
Sieviete (37) – auklītes darbu. Ir
pieredze. Var piedāvāt veca cilvēka
aprūpēšanu. Var piedāvāt arī citu
darbu. Tālrunis 25935092.
Mēbeļu tapsētājs, antīko mēbeļu
restaurators, galdnieks ar pieredzi.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 63027358, 29659962.
Sieviete (26) – pārdevējas, pavāra
palīga vai kādu citu darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 29749238.

Aicina darbā
frizieri un manikīri
ar darba pieredzi,
klientūru.
Raiņa iela 18, Jelgava.
Tālrunis 63025322; 20220533.

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
«Saulītes rakari»
uzņem 1,5 – 7 gadus vecus bērnus
grupās ar latviešu valodas apmācību.
Pieteikšanās Skautu ielā 1a, Jelgavā.
Tālrunis 29379286, e-pasts: p.i.i.rakari@inbox.lv

JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJA
Turpina skolēnu uzņemšanu
vispārējās vidējās izglītības matemātikas,
dabaszinību un tehnikas virziena programmā
ar inženierzinātņu ievirzi.
Skolēniem, mācoties šajā programmā, iespēja iegūt padziļinātas zināšanas
matemātikā, fizikā. Ievads inženierzinātnēs un datorizētās projektēšanas
pamati tiks mācīti sadarbībā ar LLU, dodot iespēju programmas beidzējiem
veiksmīgi turpināt studijas LLU Tehniskajā fakultātē.

Sports

Ceturtdiena, 2009. gada 2. jūlijs

Mūsējie pieveic «Audu»
Mūsu futbola klubs izbraukumā tikās ar «Audu» un ar 4:2 pretinieku
uzveica. Pirmos vārtus spēlē guva
mājinieki, tad mūsējie revanšējās un
pirmajā puslaikā iesita divus golus.
Otrajā puslaikā – vēl divi vārtu guvumi
mūsējiem, bet pašās spēles beigās
«Auda» vienus vārtus atguva. Mūsu
komandā rezultatīvi nospēlēja Kārlis
Kinderēvičs, Artjoms Lonščakovs, Valērijs Redjko un Andrejs Zaharčukovs.
«Esmu apmierināts ar komandas
spēli. Labi izdevās pieturēt bumbu un
nomierināt pretinieku. Bija zināmas
bažas pirms šī mača, jo «Auda» ir labi
nokomplektēta. Ļoti slikti nospēlēja
abi vārtsargi,» tā mūsu treneris Dainis
Kazakēvičs.

Jelgavā – starptautiska
nometne
No 4. līdz 14.
jūlijam Jelgavas Ledus hallē
notiks starptautiska nometne
daiļslidotājiem.
Tajā piedalīsies
ne tikai Jelgavas
Ledus sporta skolas sportisti un treneri,
bet arī pārstāvji no Krievijas, Igaunijas un,
iespējams, arī Lietuvas, pavisam ap 50
cilvēku. Nometnes organizators Andrejs
Brovenko skaidro, ka šī būs nometne ne
tikai daiļslidotājiem, bet arī mācību stunda
treneriem, jo nometnē piedalīsies un ar
padomu palīdzēs augstas klases treneris
no Krievijas Jevgeņijs Rukavicins.
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Balvas sadalītas

Līgo uz Lielupes

Noslēgušies pilsētas strītbola un minifutbola vasaras čempionāti, un balvas
– kausi un dāvanu kartes sporta inventāra iegādei – sadalītas. Pēc aizvadītām
trīs sacensību kārtām noteikti un apbalvoti labākie strītbola un minifutbola
spēlētāji. Strītbola čempionātā tika apbalvotas četras komandas, kas uzvarēja
katra savā grupā: «Nē» (puiši, dzimuši
1995. gadā un jaunāki), «Zutis» (puiši,
dzimuši 1994. gadā un vecāki), «Abi
divi» (MIX) un «Dullās» (meitenes). Pie
kausa un dāvanu kartes tika arī minifutbola uzvarētāji «Power Puff Boys», kas
startēja jauniešu grupā (1994. – 1997.
dzimšanas gads). Šī komanda uzvaru
turnīrā sev bija nodrošinājusi jau pēc
otrās sacensību kārtas.

Tieši Līgo dienā
Lielupē notika
Līgo regate,
ko organizēja
Jelgavas Jaht
klubs. Regatē
piedalījās sešas jahtas, visas – no vietējā jahtkluba.
Maršruts: no
jahtu bāzes netālu no pils līdz
Svētes upei un atpakaļ. Lai veiktu šo
distanci, pagāja aptuveni trīs stundas.
Pirmo vietu ieguva jahta «Nord» ar kapteini Aleksandru Jakovļevu. Otrā – jahta
«Nimfa», bet trešā – «Pingvīns».

Slidotājiem –
sagatavošanas kursi
Jelgavas Ledus sporta skolā divreiz
nedēļā notiek sagatavošanas kursi
dažāda vecuma bērniem. Jelgavas
Ledus sporta skolas direktors Andris
Kudurs norāda, ka nodarbības notiek
pirmdienās un trešdienās no pulksten
18.30 un ilgst apmēram stundu. Tās
ir bezmaksas nodarbības un domātas
bērniem, kas, sākot ar nākamo mācību gadu, vēlas trenēties hokejā vai
daiļslidošanā. A.Kudurs piebilst, ka
sagatavošanas kursi notiks gan jūlijā,
gan augustā. Vecākiem, kas vēlas
savus bērnus pieteikt sagatavošanas
kursiem Jelgavas Ledus sporta skolā,
lūgums iepriekš zvanīt pa tālruni skolas direktoram 29153770.

Viena no veiksmīgākajām olimpiādēm
 Ilze Knusle-Jankevica

No Latvijas Jaunatnes vasaras
olimpiādes, kas notika Valmierā, mūsu sportisti atgriezušies
ar 11 zelta medaļām, 13 sudraba un 18 bronzas medaļām.
Tas mūsu komandai kopvērtējumā ļāvis ierindoties 6.
vietā 33 pašvaldību komandu
konkurencē.
«Šī mūsu jauniešiem ir viena no veiksmīgākajām olimpiādēm, jo izvirzītie mērķi
izpildīti vismaz par 80, ja ne visiem 90,
procentiem. Mums ir ne tikai 42 medaļas
bet arī daudz vietu olimpiskajā sešiniekā,
īpaši ceturtās,» norāda Sporta servisa
centra direktors Juris Kaminskis.
Visvairāk medaļu Jelgavai atnesa peldētāji – viņu kontā 17 medaļas, no kurām
četras – zelta, piecas – sudraba un astoņas –
bronzas. «Iznākums ir ļoti pozitīvs! Sevišķi
par meiteņu kombinēto stafeti, kas mums
ir negaidīts panākums. Komanda bija ļoti
saliedēta, nebija ne mazāko problēmu. Šo
sacensību rezultāti kā uz delnas parāda

mūsu treneru ilgu gadu darba lietderīgumu,» norāda Specializētās peldēšanas
skolas direktore Zelma Ozoliņa.
Pa divām zelta medaļām ieguva airētāji
un vieglatlēti. Kopumā smaiļotājiem un
kanoe airētājiem septiņas medaļas, bet
vieglatlētiem – trīs. «Septiņos veidos no
divpadsmit mūsu sportisti ieguva medaļas.
Turklāt daudzas ekipāžas ierindojās uzreiz aiz pirmā trijnieka. Jāpiebilst, ka pat
Jelgavas otrā sastāva sportisti iekļuva sešiniekos, tādēļ mums nav ko sūkstīties par
iznākumu,» tā airētāju trenere Ilze Bome.
Savukārt vieglatlētikas treneris Austris
Cīrulis uzteic vieglatlētu sniegumu: «Trīs
medaļas mums ir. Ņemot vērā, ka Jelgavā
nav kārtīga stadiona, kur trenēties, tas ir
labi. Pavisam maz līdz medaļai pietrūka
mūsu zēnu komandai, kas skrēja 4x400
metru stafeti. Lai gan mūsu puiši palika
sestie, rezultāti stafetē bija ļoti blīvi un
līdz medaļai pietrūka pavisam maz. Trešo,
ceturto, piekto un sesto vietu šķīra vien
sekundes simtdaļas.» Trenere Maija Ukstiņa piebilst, ka teju visi vieglatlēti šajā
olimpiādē sasniedza augstus personīgos
rezultātus.

Jelgavnieku medaļu guvums
Sporta veids Vieta Sportists
Peldēšana
1. Agnese Gedrovica
1. Agnese Gedrovica
1. Agnese Gedrovica, Zane Tīrumniece,
		Elīna Smilgaine, Gundega Jankovska
1. Agnese Gedrovica, Zane Tīrumniece,
		Elīna Smilgaine, Gundega Jankovska
2.	Elīna Smilgaine
2.	Elīna Smilgaine
2.	Elīna Smilgaine
2. Kārlis Liepiņš, Artēmijs Barbotjko,
		
Dmitrijs Žigunovs, Kaspars Podnieks
2. Kārlis Liepiņš, Artēmijs Barbotjko,
		
Dmitrijs Žigunovs, Kaspars Podnieks
3. Zane Tīrumniece
3. Zane Tīrumniece
3. Zane Tīrumniece
3. Artēmijs Barbotjko
3. Artēmijs Barbotjko
3. Gundega Jankovska
3. Dmitrijs Žigunovs
3. Kārlis Liepiņš
Airēšana
1. Inga Staņuna, Anita Staņuna
1. Inga Staņuna, Anita Staņuna,
		
Lāsma Zaķīte, Karīna Laure
2. Anita Staņuna
2.	Turams Manafovs, Vadims Kurčanovs
3.	Turams Manafovs, Vadims Kurčanovs
3. Artjoms Zīverts, Gints Aļhimovičs,
		
Gundars Kalns, Aleksandrs Ļebedevs
3.	Turams Manafovs
Vieglatlētika 1. Ritvars Dombrovskis
1. Ritvars Dombrovskis
2. Jeļizaveta Osovija
Džudo
1. Andrejs Rebrovs
2. Vadims Terentjevs
2. Aleksandrs Dobrjanskijs
2. Nikolajs Lapšins
3. Armands Blekte
Bokss
1. Gvido Kleins
2. Jānis Plāsiņš
2. Andrejs Makreckis
3. Vadims Terentjevs
3. Deniss Dovnarovičs
3. Vitālijs Starostenkovs
3. Jānis Grandovskis
3.	Eduards Platačs
3. Mārtiņš Vikštrems
Brīvā cīņa
1.	Tomass Vdovs

Disciplīna
100 m brasā
200 m brasā

Pa vienam čempionam arī džudistiem,
bokseriem un cīkstoņiem. Jelgavas džudistu kontā ir viena zelta medaļa, trīs sudraba
un viena bronzas medaļa. «Ar džudistu
sniegumu esmu apmierināts, jo kopumā
esam izcīnījuši diezgan daudz medaļu. Protams, gribētos, lai čempionu ir vairāk, bet
vairākās cīņās par šo titulu neuzvarējām,»
teic treneris Guntis Malējs.
Savukārt bokseriem, iespējams, gāja
secen viena zelta medaļa, jo ringā cīņā
par čempiona titulu tikās divi jelgavnieki
– Jānis Plāsiņš un Gvido Kleins. Šajā derbijā pārāks izrādījās Gvido. Bokseri kopā
izcīnīja deviņas medaļas, tostarp divas
sudraba un sešas – bronzas. «Jelgavas
komanda nostartēja izcili! Visi, kam bija jāizcīna godalgas, to arī paveica. Šīs deviņas
godalgas ir kā mūsu pateicība visiem, kuri
mūs atbalstīja,» ar gandarījumu piebilst
treneris Aleksandrs Zaharovs.
Jelgavai čempions arī brīvajā cīņā – Tomass Vdovs. Nepaveicās Tomasa brālim
Markam, kurš arī pretendēja uz medaļu
– viņš guva traumu, salauza roku. «Ja ne
šīs traumas, Marks cīnītos finālā, jo brāļi
Vdovi savā svara kategorijā bija visspēcīgākie,» tā treneris Vladimirs Smirnovs.
Diemžēl bez medaļas palika arī Latvijas
čempions jelgavnieks Tomass Mateiko.

4x50 m stafete brīvajā stilā
4x50 m kombinētā stafete
100 m uz muguras
50 m brīvajā stilā
200 m uz muguras
4x50 m stafete brīvajā stilā
4x50 m kombinētā stafete
50 m brīvajā stilā
200 m kompleksais peldējums
200 m uz muguras
100 m brasā
200 m brasā
100 m brīvajā stilā
200 m uz muguras
100 m tauriņstilā
smaiļošana, divnieki
smaiļošana, četrinieki, 1000 m
smaiļošana
kanoe airēšana, divnieki
kanoe airēšana, divnieki

Ritvars Dombrovskis ir vienīgais mūsu vieglatlēts, kuram izdevās izcīnīt zeltu,
turklāt divus – 1500 metru skrējienā un 200 metru kavēkļu skrējienā. Līdz
ar to viņš ieguva ceļazīmi uz Eiropas Jaunatnes olimpiādi, kas notiks no 18.
līdz 21. jūlijam Somijas pilsētā Tamperē, kur skries kavēkļu skrējienu.
Jāpiemin, ka mūsu
BMX riteņbraucējs Ro- Medaļu sadalījums pa pašvaldībām
berts Bāriņš izcīnīja 4.
Vieta Pašvaldība
Zelts Sudrabs Bronza Kopā
vietu. Savukārt olimpi1.
Rīga
79
49
39
167
ādē Jelgavu nepārstāvēja 2.
Daugavpils
21
19
24
64
neviens tenisists – lai 3.
Rīgas rajons
20
18
18
56
gan bija plānots, ka uz 4.
Valmieras rajons
13
10
7
30
Valmieru brauks Signe 5.
Jūrmala
12
14
17
43
Lazdiņa, viņa nebija at- 6.
Jelgava
11
13
18
42
griezusies no ārzemēm.
7.
Ventspils
8
6
11
25
Uz Latvijas Jaunatnes 8.
Dobeles rajons
7
3
6
16
olimpiādi Valmierā devās 9.
Bauskas rajons
5
6
9
20
94 Jelgavas sportisti: 19 10.	Talsu rajons
5
2
5
12
bokseri, 3 cīkstoņi, 11
džudisti, 13 peldētāji, viens BMX braucējs, atlēti. Pavisam olimpiādē jaunieši sacentās
23 smaiļotāji un kanoe airētāji un 13 viegl- 22 sporta veidos.

No smaiļotājām meitenēm
visātrāk 1000
metru distanci pieveica
jelgavnieces
māsas Inga un
Anita Staņunas, Lāsma
Zaķīte un
Karīna Laure.
Foto: Ivars
Veiliņš, no
I.Bomes personīgā arhīva

Jeļizaveta Osovija 2000 metru kavēkļu skrējienā spēja apsteigt gandrīz
visas savas pretinieces, izņemot vienu. Līdz ar to mūsu sportiste izcīnīja
sudraba godalgu.

smaiļošana, četrinieki
kanoe
1500 m skrējiens
2000 m kavēkļu skrējiens
2000 m kavēkļu skrējiens

Sporta pasākumi

Cīņa par čempiona titulu svara kategorijā līdz 54 kilogramiem izvērtās par derbiju starp diviem jelgavniekiem, kas
pārstāv katrs savu klubu. Jānis Plāsiņš (no labās) trenējas
pie Aleksandra Knoha, bet Gvido Kleins – pie Aleksandra
Zaharova. Šoreiz pārāks izrādījās Gvido.

 2. jūlijā – Jelgavas amatieru futbola čempionāta 5.
etaps. Pulksten 19 – «Olaine» – «LDZ»; pulksten 20.20
– «TPRNN» – «Brankas» (stadionā Brankās).
 4. jūlijā pulksten 10 – Jelgavas čempionāts biljardā,
7. kārta (Jelgavas 6. vidusskolā).
 6. jūlijā – Jelgavas amatieru futbola čempionāta 6.
etaps. Pulksten 19 – «Olimps» – «FK.87»; pulksten
20.20 – «Jelgavas Blice» – «Pārlielupe» (stadionā Ānē).
 7. jūlijā – Jelgavas amatieru futbola čempionāta
6. etaps. Pulksten 19 – «Ozolnieki» – «LDZ»; pulksten
20.20 – «Batonini» – «Brankas» (stadionā Brankās).
 8. jūlijā – Jelgavas amatieru futbola čempionāta 6.
etaps. Pulksten 19 – «Olaine» – «Blice»; pulksten 20.20
– «TPRNN» – «JSFB-RAF» (stadionā Ānē).
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notikumi

Es lepojos, ka esmu jelgavniece
Ina Ivanova, auklē bērniņu:
«Kā var nelepoties ar pilsētu, kurā esmu
dzimusi pati, kurā piedzimis mans pirmais
un pagaidām vienīgais bērns – meitiņa
Jūlija, kurā dzīvo mani draugi un radinieki?! Mēs visi esam palikuši uzticīgi
Jelgavai. Pat domās negribas pieļaut, ka
kādu dienu šo pilsētu nāksies atstāt. Šī ir
mana pilsēta, kura iet līdzi laikam, – redz,
arī te ir daudzi moderni veikali, arī te gādā
par skaistu vidi, sakārtotiem ceļiem un
atpūtas vietām. Jelgava man ir gluži kā
galvaspilsēta, tikai mazāka un mīļāka.
Īpašs notikums mūsu ģimenei bija karotītes pasniegšana mazajai Jūlijai – to domes
priekšsēdētājs viņai uzdāvināja pērn. Tas
bija ļoti personisks, patīkams un priecīgs
mirklis mums visiem. Ir patiess prieks, ka
Jelgavu par savu pilsētu izvēlas aizvien vairāk jauno ģimeņu – pēdējos gados esmu
ievērojusi, ka šeit ir ļoti daudz bērnu, un tas priecē. Laikam jau tāpēc, ka šī kļūst
par mums, mammām, un mūsu bērniem draudzīgu pilsētu. Ļoti gribas cerēt, ka arī
mazie jelgavnieki, kad izaugs, paliks Jelgavā.»

Ceturtdiena, 2009. gada 2. jūlijs

Top pirmais smilšu bārs
Baltijā un pilsētas Alnis
Mākslinieks
Krists Zariņš
atzīst, ka darbs
nav viegls, jo
jādomā, ka šo
objektu – smilšu
bāru, kas jau
ieguvis pirmās
aprises, – ne
tikai skatīs, bet
arī izmantos.
Smilšu bārs būs
ar senatnīgas
arhitektūras
pieskaņu. Tas tāpēc, ka Jelgava
ir tā pilsēta,
kurā atrodas
greznā Jelgavas
pils.
Foto: Kristaps
Hercs

Kultūras pasākumi
Smilšu skulptūru festivāls

 No 10. līdz 12. jūlijam – 3. Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls «Summer
Signs 2009». Skulptūru parks atvērts no pulksten 11 līdz 24 (Uzvaras parkā).
 10. jūlijā pulksten 19 – 3. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla atklāšana.
Piedalās «Opus pro» un «Otra puse», īpašie viesi – Lietuvas labākā grupa «Skamp»,
kas vairākas reizes nominēta MTV Eiropas mūzikas gada balvai. Ap pusnakti – «Fire
spirit» un «Pulse effect» ugunsšovs (Uzvaras parkā).
 12. jūlijā – Ģimenes diena ar aktivitātēm pašiem mazākajiem – «SEB bankas»
smilšu rotaļu laukums, Jūrmalas teātra izrādes: pulksten 13 – «Kas zaķīti pasargās?»,
pulksten 15 – «Reiz bija...» (Uzvaras parkā).
 11. jūlijā – «Baltica 2009» diena Jelgavā. Pulksten 12 – bērnu un jauniešu folk
loras konkurss «Teci, teci, valodiņa», «Anekdošu virpulis», «Dziesmu dziedu, kāda
bija» un Klaberjakte laureātu koncerts «Es mācēju, es mācēju, ko tie citi nemācēja
jeb Kā mežā sauc, tā atskan». Scenārijs, režija – Māra Mellēna, koncertu vada – Gita
Lancere. Pulksten 14.30 – svinīgā «Baltica 2009» Jelgavas dienas atklāšana pie
Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa. Pulksten 15 – koncerti Jelgavas
parkos un skvēros: Jelgavas pils parkā, Jelgavas Pils salā, Hercoga Jēkaba laukumā,
skvērā aiz kultūras nama, gājēju ielā pie kafejnīcas «Silva», Raiņa parkā, pie muzikālās
kafejnīcas «Cepuri nost». Saraksts ar ielu koncertu dalībniekiem pieejams portālā
www.jelgavasvestnesis.lv. Pulksten 15.30 – koncerts (Uzvaras parkā). Pulksten 18
– dižkoncerts (Uzvaras parkā). Scenārija autore – Helmī Stalte, režisore – Anna Jansone. Pulksten 20.30 – danči un dalībnieku vakars. Pulksten 20.30 – Kurzemes un
Skotijas stāstnieki (muzikālajā kafejnīcā «Cepuri nost»). Koncertus Jelgavas dažādās
vietās visas dienas garumā sniegs vairāk nekā 60 folkloras ansambļi un kopas no
Latvijas un ārzemēm, kopā 1000 dalībnieki.

«Baltica 2009» folkloras
festivāls piestās arī Jelgavā
 Ritma Gaidamoviča

No 9. jūlija Latvijā norisināsies pasaulē pazīstamākie
tradicionālās kultūras svētki
Baltijas valstīs, kas gādā par
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību
– XXII starptautiskais folkloras
festivāls «Baltica 2009», kas
11. jūlijā ar koncertiem piestās
arī Jelgavā, bet 12. jūlijā arī
Jelgavas rajonā – Līvbērzē un
Staļģenē.
Folkloras kopas «Dimzēns» vadītāja
Velta Leja informē, ka festivāls sāksies jau
ceturtdien Siguldas novadā un galvaspilsētā, sestdien, 11. jūlijā, dažādi koncerti
notiks Jelgavā, savukārt svētdien folkloras kopas dosies uz Zemgales novadiem.
«Festivālā piedalīsies kopas un etnogrāfiskie ansambļi no visiem Latvijas reģioniem
un viesi no 15 ārvalstīm. Šā gada festivāla
tēma – «Zīmes»,» stāsta V.Leja.
Jelgavā ar festivālu saistītie pasākumi sāksies sestdien no pulksten 10 ar
amatnieku tirgu un demonstrējumiem
Uzvaras parkā. Pulksten 12 visi lūgti
uz Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeju, kur noritēs Latvijas
bērnu un jauniešu folkloras konkursu
laureātu koncerts. Koncerta režisore un
rīkotāja – filosofe Māra Mellēna, koncertu vadīs Gita Lancere, etnomuzikoloģe,
radio «Klasika» programmu veidotāja
un vadītāja. Jāpiebilst, ka šajā koncertā
piedalīsies arī Suitu sievas, Otaņķu un
Rogovkas etnogrāfiskie ansambļi, kā
arī citu Latvijas reģionu pārstāvji. Bet
pulksten 13.30 Svētās Annas katedrālē
dažādu tautu dziesmas dziedās viesi no
Vācijas «Skanošie tilti». Svinīgs dienas
atklāšanas pasākums paredzēts pulksten
14.30 pie pirmā prezidenta Jāņa Čakstes
pieminekļa. Visus klātesošos sveiks arī

Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.
Savukārt pulksten 15 pils parkā, Pasta
salā, Hercoga Jēkaba laukumā, skvērā
aiz kultūras nama, gājēju ielā pie kafejnīcas «Silva», Raiņa parkā, pie muzikālās
kafejnīcas «Cepuri nost» un Uzvaras
parkā sāksies «Baltica 2009» dalībnieku
koncerti. Sarakstu ar folkloras kopām un
to uzstāšanās vietām iespējams apskatīt
portālā www.jelgavasvestnesis.lv, sadaļā
«Svarīgi». «Šajās vietās Latvijas grupām
dota iespēja parādīt sevi un izdziedāt
festivāla tēmu līdz 15 minūtēm garos
priekšnesumos. Bet pulksten 16 varēsim
iepazīties ar ārzemju viesu grupām – pie
kafejnīcas «Silva» koncertēs Baltkrievijas grupa, Raiņa parkā – Zviedrijas
grupa, Pils salā – dejotāji un muzikanti
no Amerikas, Hercoga Jēkaba laukumā
– Igaunijas folkloras kopa, bet skvērā aiz
kultūras nama tiksimies ar «Baltica 2009»
dalībniekiem no Lietuvas. Savukārt
pulksten 16 Jelgavas Ukraiņu biedrība
un visi interesenti laipni aicināti Uzvaras
parkā tikties ar viesiem no Ukrainas, bet
Jelgavas pils parkā skanēs Gruzijas viesu
priekšnesums,» informē V.Leja.
Svētku izskaņā pulksten 18 – dižkoncerts «Nameja zīmē» Uzvaras parkā.
Koncerta scenārija autore ir Helmī Stalte, režisore – Anna Jansone. Piedalīsies
Tērvetes «Zemgaļi», vīru kopa «Vilki»,
folkloras un seno cīņu kopa «Vilkači»,
folkloras draugu kopa «Skandinieki»,
folkloras kopas «Grodi», «Delve», «Abra»,
«Lāns» un vēl citas. «Protams, šeit redzēsim arī visas ārzemju viesu grupas,»
piebilst vadītāja. Bet pulksten 20.30 tepat
sāksies danči. «Muzikantu apvienības un
kapelas sola spēlēt līdz pat pēdējam dejot
gribētājam,» tā V.Leja.
Savukārt muzikālajā kafejnīcā «Cepuri
nost» no pulksten 20.30 sāksies Kurzemes
un Skotijas stāstnieku vakars, kuru vadīs
folklorists Guntis Pakalns.

 Ritma Gaidamoviča

Jau pagājušajā nedēļā Uzvaras
parkā parādījās dažas smilšu
kaudzes, bet šonedēļ aprises
ieguvis pirmais smilšu bārs
Baltijā. Tas nozīmē, ka 3. Starptautiskais Smilšu skulptūru
festivāls jeb «Summer Signs
2009» ar devīzi «Brīnumu
pasaule» ir pavisam tuvu. Plānots, ka mākslinieki ieradīsies
jau svētdien, lai pirmdien, 6.
jūlijā, sāktu darbu pie 15 konkursa skulptūrām. Apmeklētāji viņu veikumu varēs novērtēt
10. jūlijā no pulksten 11, taču
līdz tam Uzvaras parks apmeklētājiem būs slēgts.

māju jeb Latvijas meistariem – skulptūras
veidos tie mākslinieki, kas līdz šim savu
darbu mums parādījuši ledū, piedaloties
Ledus skulptūru festivālā, piemēram,
Sandis Kondrāts, Uldis Zariņš, Ģirts
Burvis, kā arī Kārlis Īle, kurš piedalījies
arī Smilšu skulptūru festivālā,» atzīst
projektu vadītājs. Arī šoreiz pie mums
viesosies pirmā Smilšu skulptūru festivāla uzvarētājs Andrejs Molokovs no
Krievijas – Čuvašijas.

Taps pirmais smilšu bārs Baltijā un
pilsētas simbols Alnis

«Brīnumu pasauli» veidos 15 smilšu
skulptūras, turklāt katru no tām darinās
viens mākslinieks. Jāpiebilst, ka šajā gadā
festivālā nebūs demo skulptūras – tās
vietā jau pagājušajā nedēļā sākts darbs
pie pirmā smilšu bāra Baltijā, kur nākaTrešais Smilšu skulptūru festivāls mās nedēļas nogalē strādās īsti bārmeņi
šogad norisināsies ar devīzi «Brīnumu un ikviens apmeklētājs varēs izmantot
pasaule», kurā 15 mākslinieki aicināti iespēju atveldzēties. «Šobrīd īpašu uzmaskulptūrās atveidot kādu pasaules stāstu, nību pievēršam tam, kā šo ideju īsti reateiku, pasaku, mītu. «Rosinājām māksli- lizēt, jo tas būs ne tikai apskates, bet arī
niekus mūs iepazīstināt ar kādu tieši viņu praktiski izmantojams objekts,» piebilst
valstij raksturīgu leģendu. Tāda tēmas I.Pirvics. Tāpat šoreiz no smiltīm taps
izvēle arī tālab, ka festivāla laikā Jelgavā pilsētas simbols Alnis, pie kura ikviens
notiks folkloras festivāls «Baltica 2009», varēs nofotografēties. Šos abus objektus
kura tēma šogad ir «Zīmes». Viņiem veidos «Frostiart Baltic» mākslinieki,
zīmes, mums – akcents uz tautu mītiem kuri Ledus skulptūru festivālam gādājuši
un teikām,» atzīst aģentūras «Kultūra» ledu. Jāpiebilst, ka Uzvaras parkā jau no
projektu vadītājs Ivars Pirvics. Jāteic, piektdienas darbosies arī «SEB bankas»
ka, pateicoties šāgada tēmai, Uzvaras smilšu rotaļu laukums.
parkā mākslinieki mums sola lielus un
Jau pagājušajā nedēļā CBS «Igate»,
mazus brīnumus. «Spriežot pēc skicēm, kas tāpat kā pērn bez maksas atbalsta
ko iesūtījuši mākslinieki, te būs redzami ar tehniku, cilvēkresursiem un pašu
skulptūrās atveidoti skati, sākot no Puš- galveno – skulptūrām nepieciešamo
kina pasakām līdz pat mūsdienu ironijai materiālu, palēnām uz Uzvaras parku
sāka gādāt daļu no
«Lāčplēsis pret Lāč
plēsi», kā arī daudz Festivāla dalībnieki
400 tonnām smilšu,
aprunātā gaismas
ko plānots izmantot
pils jeb, kā māksli- Kārlis Īle (Latvija)
festivālam. Tās sabnieks to nodēvējis, Ģirts Burvis (Latvija)
lietēja īpašās formās,
«Latviešu brīnums» Sandis Kondrāts (Latvija)
ko sagādājusi SIA
ar visu Antiņu,» stās- Uldis Zariņš (Latvija)
«Ramirent», lai tās,
Andrius Petkus (Lietuva)
ta I. Pirvics.
atbraucot māksliTanya Kuznetcova (Krievija)
niekiem, būtu pilRudolf Pylaev (Krievija)
Puse mākslinieku Andrey Molokov (Krievija)
nībā sagatavotas.
pie mums brauc Kimmo Frosti (Somija)
«Jāpiebilst, ka atšķipirmo reizi
rībā no pērnā gada
Eva Suzuko-McGrew (ASV/Japāna)
«Skices kopumā Anique Kuizenga (Nīderlande/Indonēzija) mēs māksliniekiem
bija iesnieguši 46 Charlotte Catharina Koster (Nīderlande) nācām pretī un ļāmākslinieki, un jā- Jakub Zimaček (Čehija)
vām pašiem izdomāt
atzīst, ka šoreiz viņu Niall Magee (Īrija)
formu kombināciju.
vidū nebija vienkārši Michela Ciappini (Itālija)
Tas nozīmē, ka forlaimes meklētāji, bet
mu komplektus mēs
gan sava aroda lietpratēji, līdz ar to bija devām vienādus, taču mākslinieks pats
daudz grūtāk izvērtēt, kuri 15 brauks noteica, kādā kārtībā un kombinācijās
pie mums. Protams, pirmām kārtām tās novietot – kuram vajag torņa veidā
to noteica iesūtītās skices un pati ideja, augstāk, kuram vairāk uz aizmugutāpēc sanāk tā, ka šajā reizē mēs varēsim res pusi, kuram uz sāniem,» skaidro
vērot jau pasaulē pazīstamu mākslinieku I.Pirvics. Jāpiebilst, ka tieši tas, ka
veikumu, turklāt apmēram puse no tiem visiem bija vienāds izejas punkts, pērn
Jelgavā savu rokrakstu rādīs pirmo reizi, vairākiem māksliniekiem apgrūtināja
piemēram, mākslinieki no ASV, Japānas, īstenot viņu ieceres, tāpēc jācer, ka šajā
Indonēzijas un Somijas. Runājot par paš- gadā šādas problēmas vairs nebūs.

Viss atkarīgs no laika
apstākļiem un blietēšanas

«Jāteic, ka situācija ar smiltīm ir
tāda pati kā ar ledu – viss atkarīgs no
laika apstākļiem, smilšu kvalitātes un
sablietēšanas: jo tas būs izdarīts kvalitatīvāk, jo sīkākas nianses varēsim
redzēt mākslinieku skulptūrās. Ceram,
ka laiks nepievils, smiltis būs labas,
taču līdz tam darbiniekiem vēl jāveic
smags darbs – blietēšana formās,» stāsta
I.Pirvics.
Šī festivāla laikā sestdien, 11. jūlijā, Jelgavā notiks arī folkloras festivāls «Baltica
2009», tieši tāpēc šogad nedaudz mainīta
skulptūru izvietojuma koncepcija, jo
Uzvaras parkā notiks arī lielais festivāla
dižkoncerts, kurā piedalīsies vairāki tūkstoši cilvēku.
Runājot par skulptūru vērtēšanu,
I.Pirvics atzīst, ka šogad pārņemta
daudzu ārzemju festivālu pieredze – uzvarētājs būs jānoteic ne tikai žūrijai, bet
arī pašiem dalībniekiem tiks izdalītas
īpašas anketas, kurās nebūs iekļauta
viņu skulptūra, lai nevarētu balsot par
savu darbu. Naudas balvas festivāla uzvarētājiem tiks, pateicoties atbalstītājiem
– «SEB bankai».

Parks atvērts no piektdienas

Oficiālā atklāšana paredzēta 10.
jūlijā pulksten 19 Uzvaras parkā, taču
skulptūras būs apskatāmas šajā dienā
jau no pulksten 11. Atklāšanas pasākumā, domājot par dažādām gaumēm
un vēlmēm, uzstāsies grupas «Opus
pro», «Otra puse» un īpašie viesi
– Lietuvas labākā grupa «Skamp»,
kas vairākas reizes nominēta MTV
Eiropas mūzikas gada balvai. Plānots,
ka godalgas tiks sadalītas ap pulksten
20.30. Bet ap pusnakti visi aicināti
vērot «Fire spirit» un «Pulse effect»
ugunsšovu. Parku no pulksten 11
varēs apmeklēt arī sestdien, 11. jūlijā,
kad mūsu pilsētu pieskandinās vairāk
nekā 1000 folkloristi no Latvijas un
citām valstīm. Pulksten 18 šajā dienā
Uzvaras parkā notiks Jelgavas folkloras dienas dižkoncerts.
Savukārt, domājot par to, lai vasarā
ģimenes pavadītu vairāk laika kopā, svētdien jelgavnieki ar bērniem aicināti uz Ģimenes dienas pasākumiem. Mazākajiem
te būs iespēja uzcept kādu smilšu kūku
«SEB bankas» smilšu rotaļu laukumā,
kā arī varēs noskatīties Jūrmalas teātra
izrādes bērniem: pulksten 13 – «Kas zaķīti pasargās?», bet pulksten 15 – «Reiz
bija...». Smilšu skulptūru parks šajās
dienās būs atvērts līdz pulksten 24.
Atgādinām gan – ņemot vērā, ka šobrīd
norit gatavošanās darbi festivālam, Uzvaras parks apmeklētājiem līdz 10. jūlijam
ir slēgts. Aģentūra «Kultūra» atvainojas
par sagādātajām neērtībām.

