Ja jūsu pastkastītē reizi nedēļā – ceturtdienā – nenonāk laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam
informēt redakciju pa
tālruni 63048800
vai e-pastu:
redakcija@info.jelgava.lv.

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

+TV

Ceturtdiena, 2010. gada 1. jūlijs

Nr.25 (159)

www.jelgavasvestnesis.lv

Vecpilsēta atgūst vēsturisko
ieliņu

BEZMAKSAS

ISSN 1691-4201

Var iegādāties vienoto biļeti
autobusam un vilcienam
 Ilze Knusle-Jankevica

Kopš šīs nedēļas «Pasažieru vilciena» kasēs
var iegādāties vienoto
piecu kalendāro dienu abonementa biļeti
braukšanai vilcienā un
Jelgavas pilsētas nozīmes maršruta tīkla
autobusos. Tas pasažieriem ļaus ietaupīt
ne tikai līdzekļus, bet
arī laiku, jo biļeti var
iegādāties arī desmit
dienas iepriekš.
Šādu iespēju nodrošina starp
SIA «Jelgavas Autobusu parks»
(JAP) un VAS «Pasažieru vilciens» noslēgtais sadarbības
līgums. Tādējādi Jelgava kļuvusi
par otro pašvaldību valstī, kura
piedāvā vienoto piecu dienu

biļeti. Tā paredzēta braukšanai
vilcienā visā Latvijas teritorijā,
ne tikai virzienā Jelgava – Rīga,
bet arī ar pārsēšanos, ja tas
nepieciešams, un Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā
jebkurā maršrutā neierobežotā
daudzumā.
Abu uzņēmumu pārstāvji
uzsver, ka jaunais produkts ir
veids, kā piesaistīt pasažierus sabiedriskajam transportam. «Mēs
domājam jaunus un atraktīvus
veidus, kā piesaistīt pasažierus
sabiedriskajam transportam.
Iespējams, līdz ar jaunā produkta
parādīšanos tirgū daļa cilvēku,
kas līdz šim pārvietojās ar personīgo automašīnu, izšķirsies par
labu sabiedriskajam transportam,» ideju izklāsta «Pasažieru
vilciena» valdes priekšsēdētājs
Andulis Židkovs.
(Turpinājums 3.lpp.)

Vēl var pieteikties mācībām
1. un 10. klasē
 Ritma Gaidamoviča

Jau tuvākajās dienās pēc rekonstrukcijas transporta kustība tiks atklāta Krišjāņa Barona ielas posmā no Jāņa Asara līdz Vecpilsētas ielai. Lai vecpilsētā radītu īpašu atmosfēru, rekonstruētajos ielu posmos ieturēts vienojošs stils, ko papildina arhitektūrai
Foto: Krišjānis Grantiņš
atbilstoši akcenti.
 Sintija Čepanone
gājēju ietves un to labiekārtojot, tā- rekonstrukcija tika uzsākta pagā- jauni koki – turpmāk tur zaļos
dējādi vecpilsēta ieguva arī arhitek- jušā gada rudenī, un darbus veica divpadsmit Holandes liepas.
Šodien noslēdzas retūrai atbilstošus akcentus – soliņus akciju sabiedrība «Ceļu pārvalde».
Kopumā K.Barona ielas rekonskonstrukcijas darbi Krišun laternas. Lai šajā pilsētas daļā I.Lediņa piebilst, ka saskaņā ar līgu- trukcija no J.Asara līdz Vecpilsētas
jāņa Barona ielas posradītu vienojošu vidi, līdzīgi tiks mu tie bija jāpabeidz līdz 1. jūlijam ielai izmaksājusi 81 592 latus,
mā no Jāņa Asara līdz
sakārtota arī J.Asara iela, savukārt un tas arī izdevies – visticamāk, ieskaitot PVN.
Vecpilsētas ielai, un jau
jau pašlaik rekonstrukcijas darbi jau šonedēļ šis posms tiks atklāts
Tādējādi, lai vecpilsētu pielāgotu
šajā nedēļā tur tiks atnoslēgušies apmēram 110 metrus transporta satiksmei. «Darbu laikā tūrisma attīstībai, atlicis rekonsklāta satiksme. Tādējādi
garajā K.Barona ielas posmā no sakārtotas visas komunikācijas, truēt vēl tikai J.Asara ielu. Pašlaik
vecpilsētā jau sakārtoti
J.Asara līdz Vecpilsētas ielai,» stāsta atpakaļ ieklāts vēsturiskais apaļak- tur notiek komunikāciju izbūve,
divu ielu posmi, kas šo
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaim- mens bruģis un abpus brauktuvei un, kā stāsta I.Lediņa, arī tur tiks
pilsētas daļu padara saisniecība» projektu vadītāja Ilona Le- izbūvētas gājēju ietves,» būtiskākos atjaunots vēsturiskais apaļakmens
tošāku iedzīvotājiem un
diņa, akcentējot, ka šie darbi norit darbus ieskicē projektu vadītāja. bruģis, abās brauktuves pusēs izbūperspektīvā ļaus pielāgot
Eiropas Reģionālās attīstības fonda Tāpat kā Vecpilsētas ielā, arī šeit vētas ietves, apgaismojums un teritūrisma attīstībai.
līdzfinansētā projekta «Jelgavas izvietotas vecpilsētas arhitektūrai torija labiekārtota, tostarp izvietoti
vecpilsētas atjaunošana un pielāgo- pieskaņotas laternas, kopumā soliņi un atkritumu urnas. Plānots,
«Pērn tika pabeigta Vecpilsētas šana tūrisma attīstībai» gaitā.
piecas, un līdztekus citiem labie- ka rekonstrukcijas darbi vecpilsētā
ielas rekonstrukcija, izbūvējot
K.Barona ielas posma vecpilsētā kārtošanas darbiem iestādīti arī noslēgsies septembrī.

Sācies inovatīvo biznesa plānu konkurss
 Ilze Knusle-Jankevica

Sācies ceturtais inovatīvo biznesa ideju
konkurss «Ideju kauss
2010». Lai popularizētu konkursu un veicinātu uzņēmējdarbību
dažādos Latvijas reģionos, sadarbībā ar
pašvaldībām šogad
notiks arī vairāki reģionālie pasākumi. Jelgavā tikšanās ar konkursa
rīkotājiem paredzēta
6. jūlijā pulksten 10
Jelgavas reģionālajā
Pieaugušo izglītības
centrā.
Projekta «Ideju kauss 2010»
sabiedrisko attiecību koordinatore Eva Skujiņa stāsta, ka
reģionālajā pasākumā klātesošie
tiks iepazīstināti ar konkursa

nolikumu un reģiona priekšrocībām, kā arī varēs uzdot sev
interesējošos jautājumus. Savu
veiksmes stāstu atklās arī kāds
no vietējiem uzņēmumiem – šoreiz ar savu pieredzi, strādājot
Jelgavā, iepazīstinās polimēra
cauruļu ražotāja SIA «Evopipes»
valdes priekšsēdētājs Edgars
Viļķins.
Savu biznesa ideju var iesniegt
jebkurš pilngadīgs Latvijas iedzīvotājs. Tās visas novērtēs profesionāla žūrija un paziņos uzvarētājus, kuri saņems finansiālu atbalstu idejas īstenošanai. Šogad
konkursa naudas balvu fonds ir
10 000 latu. Pirmās vietas ieguvējs saņems 5000 latu, 2. vietas
ieguvējs – 3000 latu, 3. vietas
ieguvējs – 1000 latu. Pirmo reizi
konkursa vēsturē tiks nominēta
«Inovatīva eko-inovācijas ideja»,
kuras autors saņems 1000 latu.
Īpašas simpātiju balvas piešķirs

arī dažādi uzņēmumi.
Konkurss norisināsies divās
kārtās. Labākās biznesa idejas
tiks virzītas konkursa 2. kārtai,
kuras dalībniekiem būs iespēja
apmeklēt izglītojošus biznesa
vadībai veltītus seminārus, kā
arī saņemt individuālas konsultācijas biznesa plāna izstrādei. Pieteikumus var iesniegt
līdz 31. jūlijam, bet uzvarētāji tiks paziņoti konkursa no
slēguma pasākumā 6. oktobrī.
Konkursu «Ideju kauss» rīko
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Studentu
parlamentu, un tas tiek īstenots
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda un Eiropas Savienības
līdzfinansētā projekta «Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas
programma» gaitā. Sīkāka informācija par konkursu pieejama
mājas lapā: www.idejukauss.lv.

Pilsētas izglītības iestādēs uzņemšanas rādītāji
1., 7. un 10. klasēs ir labi
un atsevišķās skolās klases jau nokomplektētas,
taču skolēni mācībām
vēl var pieteikties. Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta
Auza tos, kuri šobrīd
vēl domā, kur stāties,
aicina izvēli izdarīt pēc
iespējas ātrāk, lai skolas laicīgi varētu plānot
savu darbu.
G.Auza atzīst, ka saskaņā ar
Jelgavas pilsētas domes noteikto
uzņemamo skolēnu skaitu uzņemšana norit salīdzinoši labi
un jau pašlaik ir skolas, kuras
uzņemšanu pārtraukušas un
jaunus skolēnus vairs nereģistrē.
«Vieta kādā no pilsētas skolām,

protams, tiks nodrošināta pilnīgi
visiem bērniem, kas vēlas uzsākt
vai turpināt mācības,» tā G.Auza.
Kaut arī pieteikšanās mācībām
1. klasē sākās jau janvārī, uzņemšana turpinās visās izglītības
iestādēs, kurās ir 1. klase, izņemot
Jelgavas 4. pamatskolu, Jelgavas
4. un 5. vidusskolu. Tiesa, daudz
brīvu vietu vairs nav atlicis arī 3.
pamatskolā – mācībām jau pieteikušies ap 150 bērnu, bet uzņemt
plānots kopumā 165. Savukārt
visas 7. klases vēl nav nokomplektētas tikai Jelgavas 1. ģimnāzijā.
Pašlaik arī turpinās izglītojamo
uzņemšana 10. klasēs – ir klases,
kurās pieteikties vairs nevar, un ir
tādas, kurās vidusskolēni tiek ļoti
gaidīti. Piemēram, mācībām Jelgavas 6. vidusskolā pieteikušies tikai
15 pamatskolas absolventi, taču
tur uzņemšana turpināsies līdz 7.
jūlijam, bet papildu uzņemšana
būs no 23. līdz 25. augustam.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Šodien Jelgavas Pašvaldības policija atzīmē 20. gadadienu. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» aicināja ilggadējo iestādes vadītāju
Fēliksu Jasenu un pašreizējo vadītāju Viktoru Vanagu izvērtēt paveikto un ieskicēt nākotnes vīziju, savukārt Patruļpolicijas nodaļas
vadītājs Māris Velve ir viens no tiem darbiniekiem, kuri Pašvaldības
policijā strādā jau vairāk nekā desmit gadu. Kopā tādu ir 21.

Jelgava – Pašvaldības
policijas šūpulis

Fēlikss Jasens, Pašvaldības
policijas priekšnieks no 1991.
septembra līdz 2007. gada
novembrim:
«Laikā, kad radās dažādas nacionālās kustības, Latvijā izveidojās arī pirmās kārtības sargu
vienības. Tās bija kā pretreakcija
pastāvošajai padomju iekārtai,
jo tā laika milicija galvenokārt
tika komplektēta no gruzīniem,
tadžikiem, baltkrieviem, krieviem.
Vienā brīdī izveidojās situācija,
kad cittautieši atteicās strādāt
iedzīvotāju interesēs, tāpēc radās
nepieciešamība izveidot jaunu
struktūru. Pirmā pilsēta, kurā
tika izveidota Municipālā policija,
bija Jūrmala, bet tajā pašā 1990.
gadā arī Jelgavā tika dibināts
Kārtības sargu vienības štābs, kurā
biju priekšnieka Edija Putnieka
vietnieks. Šāds nosaukums bija
nepieciešams tāpēc, ka likumdošana neparedzēja tādas struktūras
kā policija eksistenci, bet darbs pie
likuma «Par policiju» tikai nupat
kā bija sācies. Mēs ar Augstākās
padomes deputātu Imantu Geidānu pat piedalījāmies diskusijā,
lai pārliecinātu deputātus, ka
Pašvaldības policija ir vajadzīga.
Tas nostrādāja, un topošajā likumā
tika iekļauts 19. pants, kas nosaka
Pašvaldības policijas pienākumus
un tiesības. 1991. gada septembrī
izveidojās zemessardze, uz turieni
pārgāja toreizējais Pašvaldības
policijas priekšnieks, un iestādes
vadību pārņēmu es.
Tika izveidota iecirkņu sistēma:
pilsēta tika sadalīta trīs iecirkņos,
un inspektori strādāja tikai darba
dienās no pulksten 8 līdz 17. Vēlāk
pēc iedzīvotāju lūguma darbs tika
nodrošināts arī nakts stundās –
tika izveidota dežūrgrupa, iecirkņi
pārveidoti par patruļām, bet vēlāk,
reaģējot uz notiekošo, izveidojās arī
citas struktūrvienības: Bērnu un
jaunatnes lietu nodaļa, ko vadīja
Oksana Ignatova, Apsardzes nodaļa, ko vadīja Uldis Beikmanis,
Autotransporta uzraudzības nodaļa, kuru vēl joprojām vada Inga

Stepāne, Ūdenspolicija un citas.
Tas apliecina, ka Pašvaldības policija spēj mainīties un pielāgoties
situācijai ātri un efektīvi. Turklāt
daudzas lietas iespējams regulēt,
pieņemot pašvaldības saistošos
noteikumus.
Policijas risināmās problēmas
lielā mērā nosaka laiks, kādā dzīvojam. Daudzas «izmirst» pašas no
sevis, bet ar citām esam tikuši galā.
Piemēram, uzsākot aktīvu kampaņu, izskausta automašīnu novietošana invalīdu stāvvietās. Tomēr šo
gadu laikā nav izdevies tikt galā
ar alkohola lietošanu sabiedriskās
vietās, kas jo populāra ir tieši jauniešu vidū. To nav viegli izskaust,
bet ar sabiedrības atbalstu tas ir
izdarāms. Tiesa gan – sabiedrība
ir kūtra un neiesaistās. Vai bieži
nācies dzirdēt, ka veikalā pie kases
pircēji pārdevējam atgādinātu, ka
jaunietim jāuzrāda personu apliecinošs dokuments?
Runājot par iedzīvotāju attieksmi pret policiju, uzskatu, ka ir trīs
iedzīvotāju kategorijas. Pirmā, kam
policija ir palīdzējusi – viņu attieksme ir pozitīva. Otrā, kurus policija
ir nosodījusi un kuru attieksme ir
negatīva. Trešā un lielākā daļa ir
tādu, kam ir vienalga līdz brīdim,
kad viņi pāriet pie pirmajiem vai otrajiem. Pašvaldības policijas un arī
jebkuras citas iestādes vadītāja uzdevums ir panākt, lai tiem, kuriem
ir vienalga, tomēr rodas pozitīvs
iespaids. Vienlaikus uzskatu, ka
arī policijas nebūšanas ir jāatklāj.
Ja iedzīvotājiem ir informācija par
policistu neatbilstošu uzvedību vai
rīcību, ir jāinformē policijas vadība,
jo neviens fakts nepaliek nepamanīts, turklāt vadības interesēs
nav neko nedarīt – tā ir cieņa pret
iestādi, kuru vada. Ir gadījumi, kad
policists, uzvelkot formas tērpu,
sāk uzvesties neadekvāti, bet tas
nav pieļaujams. Policisti strādā iedzīvotāju labā, un forma viņiem ir
tāpēc, lai viņus varētu atšķirt citu
vidū un zinātu, ka viņi ir cilvēki, pie
kuriem var vērsties pēc palīdzības
jebkurā laikā.»
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«Gods kalpot Jelgavai!»
Māris Velve, Patruļpolicijas nodaļas vadītājs, Jelgavas Pašvaldības policijā
strādā no 2000. gada:
«Kad sāku strādāt Pašvaldības policijā, man bija 18 gadi.
Tolaik mans tēvs strādāja
Valsts ieņēmumu dienestā,
bet brālis dienēja armijā, tāpēc man bija interese par šīm
lietām. Pēc vidusskolas gribēju
strādāt kādā no policijas struktūrām un izvēlējos Jelgavas
Pašvaldības policiju. Tad nu
ierados Pašvaldības policijā un
teicu: «Gribu te strādāt.»
Kā kārtībnieks nostrādāju
kādus divus trīs gadus. Strādājām tikai darba dienās no pulksten 8 līdz 17 un pārvietojāmies kājām. Mana darba diena
galvenokārt pagāja Pārlielupē.
Vēlāk izveidoja Patruļdienestu, kurā divu cilvēku ekipāžas
strādāja maiņās. Aptuveni pēc
trim gadiem izveidoja Satiksmes uzraudzības nodaļu, kurā
darbu sākām trīs cilvēki. Mēs
kontrolējām apstāšanās un
stāvēšanas aizliegumu ievērošanu. Vēlāk uz atvaļinājuma
laiku aizvietoju arī vairāku
nodaļu priekšniekus, līdz ap-

mēram pirms diviem gadiem
man piedāvāja kļūt par Patruļpolicijas nodaļas vadītāju.
Savu izvēli neesmu nožēlojis ne mirkli. Sāku no pašas
apakšas – biju Iecirkņu inspektoru nodaļas kārtībnieks.
Lielāko daļu laika esmu strādājis uz ielām un saskāries ar
dažādām situācijām un dažādiem cilvēkiem. Darbs iemāca
disciplīnu, jo esmu policists
24 stundas diennaktī un nevaru atļauties, piemēram, atrasties piedzēries sabiedriskā
vietā, turklāt daudzi uz ielas

mani atpazīst. Es tomēr radu
priekšstatu ne tikai par sevi,
bet arī par policiju kopumā.
Darbs ir interesants, jo
Pa š v a l d ī b a s p o l i c i j a s a v ā
pilsētā nodarbojas ar visu
– gan kontrolē saistošo noteikumu ievērošanu, gan
palīdz nelaimes gadījumos
un dabas stihijās. Pats esmu
jelgavnieks, tāpēc negribētu
strādāt citā pilsētā. Te man
ir pazīstama vide un cilvēki,
turklāt varu strādāt savas
pilsētas labā. Man ir gods
kalpot Jelgavai!»

Lai runā darba rezultāti

Viktors Vanags, Pašvaldības policijas priekšnieks
no 2008. gada februāra:
«Pašvaldības policija pilda
ļoti dažādas funkcijas, no kurām nozīmīgākā ir sabiedriskās
kārtības nodrošināšana. Vidēji
diennaktī saņemam 20 – 30
izsaukumus, un tas ir ievērojams skaits, turklāt izsaukumu
raksturs ir visdažādākais – no
ikdienišķiem sīkumiem līdz
cilvēku evakuācijai plūdu laikā. Visvairāk nākas risināt ģimenes un kaimiņu konfliktus,
kas nereti rodas pēc alkoho-

la lietošanas.
Saņemam arī
daudz izsaukumu par
trokšņošanu,
bet pēdējā
laikā aug arī
tādu izsaukumu skaits, ko
izraisa cilvēku neadekvāta
uzvedība un
rīcība. Tomēr
Pa š v a l d ī b a s
policijas galvenais uzdevums ir un
būs palīdzēt
iedzīvotājiem.
Nākotnē
plānojam pilnveidot Ūdenspolicijas nodaļas darbu. Kad
būs pabeigta
Lielupes aizsargdambja būvniecība un ierīkota atpūtas
zona, aktivitāte uz ūdens neapšaubāmi palielināsies. Lai
sasniegtu šo mērķi, nākamgad
kopā ar Jelgavas reģionālo
Pieaugušo izglītības centru
plānojam īstenot policijas darbinieku apmācības programmu. Tajā viens no blokiem
būs tieši darbs saskarsmē ar
cilvēkiem un administratīvā
lietvedība, bet kopumā tās būs
vērstas uz to, lai policijas darbiniekos attīstītu spriestspēju,
kas nepieciešama, izanalizējot

saņemtos izsaukumus un izvēloties piemērotāko rīcības
modeli. Pēdējos divos gados ir
izveidotas jaunas štata vietas
– Sūdzību un iesniegumu izskatīšanas grupa, kura izskata
iedzīvotāju sūdzības un palīdz
atrisināt viņu savstarpējās
nesaskaņas, kā arī iekšējās
drošības galvenais inspektors.
Šis cilvēks izvērtē policijas darbinieku rīcību, īpaši pie personu aizturēšanas, piemēram,
vai pareizi pielietots fiziskais
spēks, speciālie līdzekļi un vai
saskarsme ar personām bijusi
adekvāta.
Visas šīs lietas veido arī
iestādes prestižu. Mans priekšgājējs Fēlikss Jasenss daudz
bija paveicis Pašvaldības policijas izveidē. Ar smagu darbu
pakāpeniski tika iegūta iedzīvotāju uzticība, pierādot, ka
Jelgavas iedzīvotājiem esam
noderīgi. Atklātie noziegumi,
administratīvo pārkāpumu
fiksēšana un preventīvais
darbs ar pārkāpējiem, darbs
ar nepilngadīgajiem, sabiedrības informēšana – tie ir
mūsu pamatuzdevumi, kas
rada sabiedrības priekšstatu
par policiju. Ja sabiedrība to
novērtē, tas ir apliecinājums,
ka darbs padarīts labi.»
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica,
foto Ivars Veiliņš,
Krišjānis Grantiņš

Kā jūs vērtējat
vienotās autobusa
un vilciena biļetes
ieviešanu?
Irma Ziemele,
pensionāre:
– Tas ir ļoti labs
risinājums. Jo
īpaši izdevīgi
tas noteikti ir
tiem strādājošajiem, kuru
darba vieta ir
Rīgā. Šādas biļetes iegāde attaisnosies, vēl jo vairāk tāpēc, ka, skrienot
uz vilcienu, nebūs jāuztraucas, vai
paspēsi biļeti nopirkt. Pēc tam var
braukt arī ar autobusu. Galvenais,
ka ir sabalansētas cenas.
Andris Erdmanis, students:
– Pats katru
dienu ar vilcienu braucu
uz Rīgu, taču
manā gadījumā vienotā
biļete nav izdevīga. Es dzīvoju
pilsētas centrā, nav vajadzības
braukt ar pilsētas sabiedrisko transportu. Taču es domāju, ka šādas
biļetes ieviešana ir labs variants,
galvenais – ērts, jo gan vilcienam,
gan pilsētas autobusam der viens
«papīrs».
Liena, studente:
– Biežāk izmantoju pilsētas autobusus,
uz Rīgu braucu
reti. Taču man
šķiet, ka doma
par šādas biļetes ieviešanu ir laba, tikai nezinu,
vai to vajag piecām dienām. Varbūt
arī par saprātīgu cenu tādu varētu
izveidot vienai dienai. Studentiem,
kuri katru dienu braukā uz Rīgu, tas
noteikti būs teicams variants.
Ainārs, namdaris:
– Tieši nesen
atbraucu no
Lielbritānijas,
kur šāda sistēma ir ļoti populāra. Pats ne
reizi vien tās
priekšrocības esmu izmantojis.
Manuprāt, Jelgava iet pareizā virzienā, tas ir apsveicami, ka esam
pārņēmuši ārzemnieku praksi.
Salvis, jelgavnieks:
– Tas ir apsveicami. Īpaši
izdevīgi tas ir
jelgavniekiem,
kuri dzīvo,
piemēram, 4.
līnijā vai Satiksmes ielas apkaimē, bet diendienā
brauc uz Rīgu. Tā dienā jāsamaksā
teju četri lati par tikšanu uz darbu
un atpakaļ, bet ar vienoto biļeti par
nepilniem 16 latiem var iegādāties
biļeti piecām dienām un izmantot
visus pilsētas autobusus.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171

Pašvaldības policijas izsaukumu analīze
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Vēl var pieteikties mācībām
1. un 10. klasē
(No 1.lpp.)
Arī 4. vidusskolas direktors Agris
Celms atzīst, ka situācija varētu būt
labāka. «10. klasēs būtu vajadzīgi
kādi 15 jaunieši. Šobrīd vēl varam
piedāvāt mācīties abās vispārizglītojošās programmas klasēs,» tā
A.Celms. Savukārt 1. ģimnāzijā 10.
klasēs uzņemti teju 90 jaunieši, bet
vēl pa dažām brīvām vietām ir visos
četros novirzienos. 5. vidusskolā no
60 iespējamiem reģistrējušies ap 50
skolēnu.
Vietu praktiski vairs nav Spīdolas
un Valsts ģimnāzijā, taču, kā norāda
skolās, var tikt izskatīti iesniegumi
no skolēniem ar izcilām sekmēm.
«Vispieprasītākā šogad bijusi vispārizglītojošā klase. Daļa jauniešu
to izvēlējušies, jo nezina, kur vēlas
studēt pēc vidusskolas, bet daļa
savu dzīvi grib saistīt ar medicīnu
– viņi jau zina, kādi priekšmeti
nepieciešami. Kaut arī uzņemšana
ir beigusies, vēl varam izskatīt kāda
izcilnieka iesniegumu,» tā Spīdolas

ģimnāzijas direktores vietniece
Ritma Tīrumniece.
Uzņemšana rit arī Amatu un
Amatniecības vidusskolās. Amatu
vidusskolā liels konkurss izveidojies
uz frizieru un pavāru specialitāti.
Direktores vietniece Zigrīda Feldmane norāda, ka šobrīd mācībām
pieteikušies aptuveni 180 skolēni.
«Nākamnedēļ sāksies pārrunas,
kad vērtēsim skolēnu sekmes,
viņi pildīs testus un uzdevumus.
Tad arī zināsim, cik jauniešu uzņemti,» tā Z.Feldmane. Savukārt
Amatniecības vidusskolā dokumentus iesnieguši vairāk nekā 180
skolēni. Vislielākais konkurss ir
automehāniķu specialitātē – 2,1
pretendents uz vietu. Skolas direktora vietas izpildītāja Janīna Rudzīte atklāj, ka šogad lielākā interese
ir par četru gadu programmām,
kurā profesiju iespējams apgūt
kopā ar vidusskolas programmu.
Pieteikties mācībām šajā skolā var
līdz 5. jūlijam.

FK «Jelgava» Eiropas līgā
tiksies ar «Moldi»
 Ģirts Pommers

21. jūnijā Šveices pilsētā
Nionā tika izlozēti UEFA
Eiropas līgas otrās kārtas
kvalifikācijas pāri. FK «Jelgava» pretinieki būs FK
«Molde» no Norvēģijas.
Pirmā spēle tiks aizvadīta
jau 15. jūlijā viesos, bet
atbildes – 22. jūlijā Jūrmalā, Slokas stadionā.
Latvijas kausa ieguvējiem FK
«Jelgava» tika ielozēts spēcīgais un
tradīcijām bagātais FK «Molde» no
Norvēģijas. Klubs dibināts 1911.
gadā un savas mājas spēles aizvada
«Aker» stadionā, kurš spēj uzņemt
vairāk nekā 11 tūkstošus līdzjutēju.
Komandas galvenais treneris ir
zviedru futbola speciālists Kjels
Jonevrets.
Pagājušajā sezonā klubs Norvēģijas premjerlīgā finišēja 2. vietā, 30
spēlēs izcīnot 56 punktus. Rezultatīvākais komandas spēlētājs bija
Senegālas izlases uzbrucējs Mjams
Diufs (16 vārti), kurš tika izīrēts
no Anglijas titulētā «Manchester
United». Šo sezonu klubs gan iesācis ne pārāk veiksmīgi – 14 spēlēs
izcīnīti 16 punkti (četras uzvaras,
četri neizšķirti un seši zaudējumi),
un kopumā 12. vieta turnīra tabulā
16 komandu konkurencē.
FK «Jelgava» galvenais treneris
Dainis Kazakevičs, komentējot

izlozes rezultātus, ir diplomātisks,
uzsverot – to, vai šī izloze bijusi veiksmīga vai neveiksmīga, parādīs tikai
mūsējo sniegums. «Būs interesanti
pavērot, kādi izskatāmies mēs uz
šāda līmeņa kluba fona. Cik zinu,
līdz šim Latvijas klubiem bijusi
līdzīga spēkošanās ar klubiem no
Skandināvijas, tādēļ centīsimies
šo tradīciju turpināt. Ir skaidrs,
ka «Molde» ir šī pāra favorīts,
taču mēs esam noskaņoti optimistiski – cīnīsimies par uzvaru,» tā
D.Kazakevičs.
Savu pēdējo spēli FK «Molde»
aizvadīja 26. jūnijā Tallinā, kad
draudzības spēlē ar 1:0 pārspēja
vietējo klubu «Levadia». Vienīgos
vārtus FK «Molde» guva pēc Igaunijas kluba rupjas kļūdas aizsardzībā.
Vārtsargs soda laukumā bumbu
paņēma rokās pēc savas komandas spēlētāja piespēles. Rezultātā
– netiešais brīvsitiens no 10 metru
attāluma, kuru norvēģi izspēlēja
precīzi.
Jāpiebilst, ka savus Eirokausu
pretiniekus uzzinājuši arī pārējie
trīs Latvijas klubi – SK «Liepājas
metalurgs» čempionu līgas kvalifikācijas otrajā kārtā pretī stāsies
spēcīgā Čehijas čempionvienība
Prāgas «Sparta», FK «Skonto» Eiropas līgas pirmajā kvalifikācijas
kārtā cīnīsies ar Ziemeļīrijas klubu
«Portadawn FC», savukārt FK
«Ventspils» pretinieki otrajā kārtā
būs maķedoniešu FK «Teteks».
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Var iegādāties vienoto biļeti
autobusam un vilcienam

Foto: Krišjānis Grantiņš
(No 1.lpp.)
A.Židkovs piebilst, ka tādējādi
plānots veicināt arī uzņēmumu
ienākumus, kas ir ļoti būtiski
laikā, kad valsts budžetā līdzekļi, lai kompensētu pasažieru
pārvadātāju zaudējumus, tikai
sarūk. Savukārt JAP valdes
loceklis Pēteris Salkazanovs
norāda, ka jau pēc 20. maija
domes sēdes, kurā tika nolemts
ieviest vienoto biļeti, iedzīvotāji
zvanīja un interesējās, kad tā
būs nopērkama. Turklāt ar vilcienu pārvietojas vidēji desmit
procenti uzņēmuma klientu.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš uzsver, ka šis ir
solis uz priekšu cīņā ar nelegālajiem pārvadātājiem. «Tas ir
veids, kā padarīt legālo virzienu
lētāku un pieejamāku plašākam

iedzīvotāju lokam,» tā viņš.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka vienotās
piecu dienu abonenta biļetes
cena veidojas no divām daļām
– biļetes cenas Jelgavas autobusos, kas ir 3,33 lati, un vilciena
biļetes cenas, kas atkarīga no
pasažiera izvēlētā maršruta
garuma un kurai tiek piemērota
piecu procentu atlaide. Tādējādi,
ja maršrutā Jelgava – Rīga vilciena biļete piecām dienām abos
virzienos maksā 12,95 latus, bet
autobusa biļete – 3,33 latus,
vienotās piecu dienu biļetes
cena maršrutam Jelgava – Rīga
ir 16,28 lati.
Tomēr šis nebūt nav vienīgais
pasākums, kas Jelgavā tiek īstenots pasažieru interesēs. Jau
no šodienas, 1. jūlija, pilsētas 6.

Noskaidroti pirmie šķirošanas maratona uzvarētāji

bērniem, 5 – 13 gadus veciem!

uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 gadu
vecuma grupās ar latviešu
valodas apmācību.
Adrese: Skautu iela 1a, Jelgava.
Tālrunis 29379286, 63028268.
www.saulitesrakari.lv

PPII «Pūčuks»
Mīļi gaida bērnus no 1 līdz 7
gadu vecumam. Papildus ikdienas nodarbībām ir bezmaksas
tautiskās dejas. Vasaras mēnešos bērni vecumā no 3 līdz 11
gadiem tiek gaidīti ««Pūčuka»
vasaras darbnīcā».
Sīkāka informācija mājas lapā:
www.pucuks.lv
Adrese: Jelgavā,
Stacijas ielā 18.
Tālrunis: 63020137; 26337142.

 Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» informē, ka no
šīs nedēļas ierobežota piekļuve
veikalam «Maxima» Dobeles šosejā – tur aizliegts kreisais pagrieziens no Atmodas ielas uz veikalu
«Maxima» Dobeles šosejā 47.
 Jau šomēnes sāksies Ādolfa
Alunāna memoriālā muzeja restaurācijas darbi – to veicējs jau
zināms, un pašlaik pilnā sparā
rit telpu atbrīvošana, muzeja
eksponātus uzglabāšanai nogādājot Viestura ielā. Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja direktore Gita Grase atgādina, ka Ā.Alunāna memoriālais
muzejs apmeklētājiem ir slēgts
līdz pat rekonstrukcijas darbu
noslēgumam. Koka ēkas restaurācijas darbus veiks SIA «RRB
Celtniecība» un SIA «Būvalts R»
konsorcijs «BRRB». Tie tiks veikti
par 81 756 latiem (bez PVN). Ēkas
restaurācija ir daļa no projekta
«Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja pakalpojumu dažādošana un
koka fasādes restaurācija», kura
kopējais finansējums ir 365 575
eiro jeb 255 902 lati. 85 procenti
no projektam atvēlētā finansējuma – 310 739 eiro jeb 217 517 lati
– ir Norvēģijas valdības divpusējā
finanšu instrumenta līdzekļi, bet
15 procenti – 54 836 eiro jeb
38 385 lati – pašvaldības līdzfinansējums. Šī projekta mērķis ir
saglabāt vēsturisko koka ēku un
uzlabot muzeja sniegto pakalpojumu kvalitāti, lai padarītu muzeju pievilcīgāku jelgavniekiem un
pilsētas viesiem.
 Jau mēnesi pēc pases var
doties arī ar fotosalonā izgatavotu bildi. Tiesa gan – Jelgavā
šī prakse īpašu atsaucību pagaidām nav guvusi – Pilsonības un
migrācijas lietu pārvaldes (PMLP)
Jelgavas nodaļas vadītāja Inese
Pučeta norāda, ka vairums tomēr
vēl aizvien izvēlas fotografēties
nodaļā. Jāatgādina, ka tagad iedzīvotāji, kas dažādu apsvērumu
dēļ jaunas pases noformēšanai
nevēlas tikt fotografēti PMLP
nodaļā, pases izgatavošanai var
iesniegt arī fotodarbnīcā izgatavotu fotoattēlu. Tādējādi iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja
izvēlēties – fotografēties nodaļā
uz vietas pieteikuma sagatavošanas laikā vai iet iepriekš pie
fotogrāfa un izgatavot nepieciešamo fotogrāfiju fotodarbnīcā.
Līdzīgu izvēli var izdarīt arī vecāki, kas vēlas saņemt pasi bērnam.
Iepriekš vecākiem, lai saņemtu
pasi bērnam līdz piecu gadu vecumam, bija nepieciešams doties
uz fotosalonu un izgatavot bērna
fotogrāfiju pasei, taču nu mazuļu
fotografēšana notiek arī PMLP
nodaļā, ja vecāki to vēlas un ja
ir iespējams bērnu nofotografēt.

«Šī ir pirmā loterija, kurā esmu kaut ko vinnējis.
Mājās šķirojam PET, papīru un stiklu. Mazākās lietas
izmetam pilsētā izvietotajos konteineros, bet lielākus krājumus vedam uz Paula Lejiņa ielas atkritumu
savākšanas punktu,» stāsta students Krišjānis Auza.
Viņš ir viens no trim laimīgajiem, kurš vinnējis pirmajā «Zaļā punkta šķirošanas maratona» akcijas izlozē un savā īpašumā saņēmis «Rimi» dāvanu karti
30 latu vērtībā. Krišjānis uz atkritumu šķirošanas
laukumu Paula Lejiņa ielā nogādājis stiklus. Izlozē
noskaidrots arī «laimīgās» PET pudeles īpašnieks
– dāvanu karti 30 latu vērtībā saņem arī jelgavnieks
Arvis Spundis, kurš pudeles nodevis Salnas ielas
šķiroto atkritumu savākšanas punktā. Bet «veiksmīgās» elektropreces piederējušas Vinetai Ostrovskai.
SIA «Zemgales EKO» valdes locekle Zane Ķince atgādina, ka nākamās izlozes notiks 27. jūlijā un 31.
augustā, turklāt uzņēmums nolēmis sarūpēt arī papildu dāvanas atkritumu šķirotājiem.
Jāatgādina, ka, lai piedalītos izlozē, sašķirotie atkritumi – PET pudeles, stikls vai nolietotās elektropreces – jānogādā atkritumu šķirošanas laukumos Paula Lejiņa ielā 6, Salnas ielā 20 vai Ganību ielā 84.
Nododot atkritumus, pie šķirošanas laukuma darbinieka uz lapiņas jāuzraksta vārds un kontakti un
Foto: Krišjānis Grantiņš  S p ē k ā s t ā j u š ā s i z m a i ņ a s
lapiņa jāiemet atbilstošā kastītē.

Mūzikas darbnīcas

PPII «Saulītes Rakari»

Jelgavas stacijas
darbinieces stāsta,
ka jau kādu laiku
pasažieri interesējas par iespēju
iegādāties vienoto
biļeti, taču pagaidām pircēju
aktivitāte ir maza.
Viņas pieļauj – tas
tādēļ, ka cilvēki
īsti nezina, ka biļeti var nopirkt pat
desmit dienas iepriekš. Uzrunātie
pasažieri atzīst, ka
šīs biļetes priekšrocības vairāk
novērtēs studenti
un ārpus Jelgavas
strādājošie.
autobusa maršrutā ir par pieciem reisiem vairāk, turklāt tie
iebrauks arī pie rūpnīcas «Amo
Plant». P.Salkazanovs norāda,
ka šādas izmaiņas ieviestas, reaģējot uz «Amo Plant» lūgumu
nodrošināt iespēju uzņēmumā
strādājošajiem, kas uz darbu Jelgavā brauc no Rīgas, no Cukurfabrikas stacijas nokļūt rūpnīcā
un pēc tam atpakaļ. Detalizētu
informāciju par autobusa maršrutu un izbraukšanas laikiem
var iegūt JAP mājas lapā: www.
jap.lv. A.Rāviņš piebilst, ka nākotnē rūpnīcas tuvumā plānots
izveidot arī dzelzceļa staciju un
ar «Pasažieru vilciena» un «Latvijas dzelzceļa» pārstāvjiem sarunas jau uzsāktas. Visticamāk,
ka jaunā stacija tiks izveidota
nākamgad.

Īsi

Jelgavas pilsētas pašvaldība nodod sabiedriskai apspriešanai detālplānojuma
zemesgabalam Kļavu ceļā 10, Jelgavā (kadastra Nr.0900 024 0172, platība 21
532 m2), pilnveidoto redakciju.
Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 2010. gada 12. jūlija līdz 2010.
gada 1. augustam.
Ar detālplānojuma zemesgabalam Kļavu ceļā 10 pilnveidoto redakciju var
iepazīties Jelgavas pilsētas domes ēkā Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā,
katru darba dienu no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14. Rakstiskas
atsauksmes un priekšlikumi iesniedzami Jelgavas pilsētas domes ēkā, Informācijas aģentūrā, vai elektroniski pa e-pastu: dome@dome.jelgava.lv. Informācija
pa tālruni 63005475.

Pieteikšanās pa tālruni 26301941.

SAULAINES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA 2010./2011. MĀCĪBU
GADĀ UZŅEMS ŠĀDĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:

Akcija!

Ar pamatskolas izglītību:
• Lauksaimniecība (lauku īpašuma apsaimniekotājs) – 4 gadi;
• Ēdināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumu speciālists) – 4 gadi;
• Autotransports (automehāniķis) – 4 gadi;
• Viesnīcu pakalpojumi (viesmīlības pakalpojumu speciālists) – 4 gadi;
• Sekretariāta un biroja darbs (sekretārs) – 4 gadi.
• Ir dienesta viesnīca – 5 Ls/mēnesī;
• Iespēja praktizēties ārzemēs;
• Izglītojamie saņem valsts stipendiju un ESF mērķstipendiju.
Dokumentu iesniegšana – no 15. jūnija darba dienās no pulksten 9 līdz 16.
Uzņemšanas komisijas sēdes – 29. jūnijā un 20. jūlijā pulksten 10.
Tālrunis: 63925183, 63925179.
E-pasts: saulaine@saulainespv.lv, mājas lapa: www.saulainespv.lv

Nodarbības notiek visu vasaru
– vienu reizi nedēļā Filozofu ielā
5, Eksperimentālās mūzikas
studijas telpās.

Lazdiņas privātā vidusskola
«Punktiņš»
uzņem audzēkņus no
0. līdz 12. klasei.

Ja pieteiksies līdz 16. jūlijam, mācību
maksa tikai Ls 80. Piesakoties pēc 16.
jūlija, mācību maksa Ls 125.
J.Asara iela 12, Jelgava.
Tālrunis 63023718, 29398705.
www.punktins.lv; punktins@inbox.lv
• Mūsu skolotāji strādā ar katru bērnu
individuāli;
• iespējas izmācīties skolā;
• zināšanu padziļināšana un
paplašināšana interesējošā jomā;
• neierobežotas konsultāciju iespējas;
• katra skolēna motivēšana mācīties
atbilstoši spējām.

Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskola uzņem izglītojamos
pamatskolā (1. – 9. klase) latviešu
un krievu plūsmā:
•pamatskolas izglītības programmā
– klātienē un neklātienē,
•pedagoģiskās korekcijas izglītības
programmā;
vidusskolā (10. – 12. klase) latviešu
un krievu plūsmā (10. klasē mācīties
iespējams arī piektdienu vakaros un
sestdienās no rīta):
•vispārizglītojošā virziena programmā,
•humanitārā un sociālā virziena
programmā.
Skolā ir iespēja mācīties pēc individuāla mācību plāna ar tālmācības
elementiem. Skolā ir māmiņu istaba,
būs arī auklīte, kura pieskatīs Jūsu
bērniņu.
Uzņemšana un informācija: Skolotāju ielā 8. Tālrunis: 20363528,
63021897, 63029024. E-pasts:
vvsk@tvnet.lv.
Uzņemšanas komisijas sēdes – 23.
un 24. augustā no plkst.9 līdz 14.
Skolas mājas lapa:
www.jelgava.lv/vakarskola

Administratīvo pārkāpumu
kodeksā, kas paredz bargākus
sodus par braukšanu dzērumā.
Līdz šim maksimālais naudas
sods par braukšanu reibumā bija
500 lati, savukārt maksimālais
termiņš, uz kādu ir iespējams
atņemt vadīšanas tiesības, – divi
gadi. Bet nu maksimālais naudas
sods ir 1000 lati, bet maksimālais termiņš, uz kādu var atņemt
transporta līdzekļa vadītāja apliecību, ir četri gadi. Ja alkohola
koncentrācija asinīs vai izelpā ir
0,2 – 0,5 promiles, paredzēts 150
– 300 latu naudas sods vai autovadītāja apliecības atņemšana
uz sešiem mēnešiem; ja 0,5 – 1
promile, naudas sods no 300 līdz
450 latiem vai vadīšanas tiesību
atņemšana uz vienu gadu; ja 1
– 1,5 promiles, 5 – 10 diennakšu
administratīvais arests vai naudas sods no 600 līdz 800 lati,
vai tiesību atņemšana uz diviem
gadiem, savukārt, ja vairāk nekā
1,5 promiles – administratīvais
arests uz 10 – 15 diennaktīm vai
naudas sods 800 līdz 1000 latu,
vai vadīšanas tiesību atņemšana
uz četriem gadiem.

Ritma Gaidamoviča
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sakoptākie pilsētvides objekti

Tieši Līgo dienā, Zāļu tirgus laikā, sumināti tie 20 māju un
uzņēmumu saimnieki, kuri, sakopjot savu tuvāko apkārtni,
gādājuši par to, lai skaistāka kļūtu arī visa pilsēta. Pateicību par darbu saņēmušas arī četras pilsētas sētnieces.
Pilsētas ainavu arhitekts Andrejs Lomakins atzīst, ka katrā
sakoptā dārzā ir kas īpašs un tie ir ļoti individuāli, tāpēc
grūti tos salīdzināt. «Taču ir patīkami, ka šoreiz pamanītas
un uzteiktas vairākas mājas, kuras iepriekš konkursā nebija pieteiktas. Prieks, ka varējām to saimniekus uzslavēt,
un ceram, ka kaimiņi ņems piemēru, lai jau nākamajos
gados kopā startētu nominācijā «Sakoptākā iela»,» teic
A.Lomakins. «Jelgavas Vēstnesis» piedāvā ieskatīties objektos, kuri par sakoptākajiem atzīti šajā gadā.

Novērtēti sakoptākie

Dārzs Pavasara ielā 12 atzīts par vienu no sakoptākajām privātmāju teritorijām. Tā saimniece Daiga
Elksne teic paldies ne tikai
tiem cilvēkiem, kas pamanījuši viņas lolojumu un
to pieteikuši konkursam,
bet arī visiem, kas gādā
par sava dārza un pagalma skaistumu. «Šīs ir manas dzimtas mājas. Kaut
arī tēta un vectēva laikā
šeit bija mazdārziņš, puķes ziedējušas vienmēr,»
stāsta Daiga, atceroties,
ka ģimene, sākot iekārtot
košumdārzu, sapņojusi
par mirkli, kad beidzot
varēs baudīt padarītā
augļus, un beidzot tāds
ir pienācis. Zāliens šeit
ienācis pa kvadrātmetram
vien. «Šī man ir ļoti emocionāla un ar mīlestību
veidota vieta – tāda īsta
lauku idille, kuras uzturēšanā iesaistās visi: zēni – vīrs Edgars un dēli Verners un Svens Edgars
– atbildīgi par pirti, nojumīti, bet meitenes – mana mamma Zīna, meita
Tanita un es – par dobēm un zāliena pļaušanu,» tā Daiga.

Pieskaņots videi, mājai un ļoti, ļoti praktisks – tā savu dārzu Kalnciema ceļā
118D raksturo Anita Rubene. Savas
korekcijas apzaļumošanā ieviesis ģimenes mīlulis suns Boss, kurš savulaik
pamanījies izrakt visas iestādītās puķes,
tādēļ dārzā tādu vairs nav – nu tur zied tikai keramikas un koka
trauki un galvenokārt aug skujeņi. «Manuprāt, Latvijā nav attīstīta
krūmu, dzīvžogu formu veidošana, taču mēs to savā dārzā cenšamies
īstenot. Augus lielākoties iegādājos intereses pēc – lai pārliecinātos,
kā tie iedzīvosies manā dārzā,» teic Anita, atklājot, ka viņas lielākais
lepnums ir banzai priede, kādas tuvākajā apkaimē neesot pavisam
noteikti. Kaut dārzs šeit zaļo jau trešo gadu, saimniece neslēpj, ka
darāmā vēl daudz. «Dīķa iekārtošana vēl nepavisam nav galā – pagaidām tur zied tikai ūdensrozes un dzīvo simtiem zivju.»

Nominācijā «Sakoptākā privātmājas
teritorija» 2. vieta – Izstādes ielas 2a
saimniekiem. Jāpiebilst, ka tikpat augstu
novērtējumu šīs mājas saimnieki ieguva
jau 2007. gadā. «Pirms 15 gadiem šeit
viss bija vienās dobēs, kur auga bietes un
burkāni, bet nu sešus gadus ir zāliens un
mūsu akmeņu krāvumi,» teic saimniece Taiga Borisa ar dēlu Oskaru.
Turklāt tie nav vienkārši laukakmeņi – Taiga tos atvedusi no dažādām
Latvijas malām. «Tā ir mana vājība – ieraugu un krauju akmeni mašīnā! Pēdējais atvests no Daugavpils, dažus arī draugi atgādājuši,» tā
Taiga. Tiesa, līdz ar metāllūžņu zagļu aktivitāti vairāki dārza akcenti
nu ienesti mājā, jo ne viena vien lieta jau pazudusi. Jaunākais dārza
elements – zirga kamanas, kas uz Jelgavu vestas no Rojas.

Konkursa «Sakoptākais pilsētvides objekts»
uzvarētāji un laureāti
Nominācijas «Zaļākās lodžijas vai balkona noformējums» laureāti
Kronvalda ielas 3. nama 9. un 24. dzīvokļu saimnieki
Asteru ielas 14a 34. dzīvokļa saimnieki
Nominācijas «Sakoptākā privātmājas teritorija» uzvarētāji
1. vieta – Kalnciema ceļa 94A saimniekiem
2. vieta – Izstādes ielas 2A un Pavasara ielas 12 saimniekiem
3. vieta – Zemeņu ielas 2 saimniekiem
Veicināšanas balvas – Sniega ielas 54, Strautu ceļa 47, Vidus ielas 74, Rīgas
ielas 61, Bērzu ceļa 58 un Kalnciema ceļa 118D privātmāju īpašniekiem
Nominācijā «Interesantākais žoga risinājums» veicināšanas balva
Tērvetes ielas 74 saimniekiem
Sakoptāko daudzdzīvokļu namu pagalmu sētnieki
Edīte Kursīte, kas sakopj Kronvalda ielas 3. nama teritoriju, Valentīna
Sardiko, kas rūpējas par Pasta ielas 38. un Zemgales prospekta 5. nama
teritoriju, Silvija Lācekle-Bertmane, kas apkopj 4. līnijas 1, 6. līnijas 72,
Nameja ielas 2, 2a un 4 teritoriju, un Viktorija Rozīte, kas rūpējas par
kārtību Loka maģistrāles 21. nama apkārtnē.
Nominācijas «Sakoptākā iestāde, ražošanas uzņēmums vai sabiedriskais objekts» uzvarētāji
Atkritumu šķirošanas līnijas Ganību ielā 84 apsaimniekotāji
Aptieka Sudrabu Edžus ielā 9/6
SIA «VDS» Kazarmes ielā 16b
Veicināšanas balvas – auto servisam Tērvetes ielā 63, «Pils aptiekai» Akadēmijas ielā 3
Pārsteiguma balva sakoptāko objektu pieteicējai – Mirdzai Miezei
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No tulpju biznesa līdz lielai mājai ar sakoptāko dārzu – tā var
teikt par nominācijas «Sakoptākā privātmājas teritorija» uzvarētāju – māju Kalnciema ceļā 94a. Proti, tās saimnieki Ārija un
Māris Smiltiņi 40 gadus nodarbojušies ar tulpju biznesu un visu
peļņu ieguldījuši, lai iegādātos šo īpašumu. Tagad teju viss laiks
tiek veltīts dārza sakopšanai, un tulpes pavasarī priecē tikai
pašus. «Nu esam pensionāri, tāpēc vairāk laika varam veltīt
sev un savam dārzam. Galvenais, lai patīkami iziet no mājas.
Darbus dalām atbilstoši fiziskiem spēkiem – man zāles pļaušana
un rakšana, kundzei Ārijai – puķu stādīšana,» teic Māris.

Balva šogad piešķirta arī atkritumu šķirošanas līnijas
Ganību ielā 84 apsaimniekotājiem. SIA «Zemgales
Eko» valdes locekle Zane Ķince atzīst, ka lielākie
palīgi, lai apkārtne būtu tik skaista, ir SIA «Aleja D».
«Viņi mums gan padomus devuši, gan puķu dobes
iekārtojuši, arī zālienu pļauj un krūmus griež. Šķiet,
mums izdevies parādīt, ka arī vietā, kur ir atkritumi,
vide var būt sakopta – lai kā mūsu darbiniekiem, tā
iedzīvotājiem šeit ir patīkami atgriezties. Mēs esam
izvēlējušies gādāt par apkārtējo vidi,» tā Z.Ķince.

Bērzu ceļa 58 saimnieki ieguvuši veicināšanas balvu. Vēl pirms gadiem
pieciem šeit bija kaut kas līdzīgs mežam, bet nu iekopts skaists dārzs.
Saimniece Inese Astrauska atzīst – lai dārzs būtu tāds, kāds ir, darbos
iesaistīta visa ģimene, arī meita Santa. «Puķes ir mana sirdslieta. To nekur neesmu mācījusies, tādēļ dārza iekārtošana notiek pēc principa: kā
pašai šķiet labāk. Prieks, ka arī kaimiņi mūsu veikumu novērtējuši, jo visu
esam iekopuši ļoti īsā laikā,» teic Inese. Rūpes gan viņai šobrīd sagādājot
stirnas – tās pagājušajā nedēļā noēdušas visus rožu pumpurus.

Arī īpašumam Zemeņu ielā 2 piešķirta otrā vieta nominācijā «Sakoptākā privātmājas
teritorija». Tur rūpes par sakoptību un krāšņumu uzņēmušies Veronika un Boriss
Maruģini. Saimniecību izdevies iekārtot divu gadu laikā, un kungs teic, ka par to
jāpasakās vienīgi kundzei, jo pašam sāp kājas un nekāds lielais strādātājs nesanākot. «Ziedi ir viņas mīlestība. Šķiet, bez tiem viņa nevar. Protams, man ir prieks
par skaisto apkārtni, arī kaimiņiem, un ko gan vēl vairāk var vēlēties?!» tā Boriss.

Nominācijā «Sakoptāko daudzdzīvokļu namu
pagalmi» novērtēts sētViens no nonieku ieguldījums, un
minācijas «Zakopumā uzteiktas četras
ļākās lodžijas
sētnieces. Viņas atzīst, ka
vai balkona
ir neizsakāms prieks, ka
noformējums»
darbs tik augstu novēruzvarētājiem
tēts. «Par sētnieci strādā– Kronvalda ieju jau trīsdesmit gadus
las 3 devītā dzī– sākumā bērni bija mazi,
vokļa balkons.
bet pēc tam citu darbu
Tā saimniece
atrast vairs nevarēju. Un
ir daktere Una
ir prieks, tiešām ļoti, ļoti liels prieks, ka manu darbu novērtē,» sakot
Leitāne. «Pliks
tas balkons nebija smuks. Vispirms uzradās puķu kaste, tad ziedi. paldies mājas iedzīvotājiem par sapratni, atsaucību un darba novērInteresanti, ka puķes pati neesmu pirkusi – jau otro gadu tās man tējumu, teic Viktorija Rozīte.
sagādājuši pacienti. Ir patīkami, ka arī garāmgājēji to novērtē, turklāt
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
par kopīgo darbu vēl esam saņēmuši balvu,» teic Una.
foto Ivars Veiliņš

Sports un tv programma
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Airētāji Eiropas čempionātā startēs
neierastās disciplīnās

Gan Gatim Prankam (no kreisās), gan Mārtiņam Upītim šis Eiropas čempionāts būs īpašs ar to, ka abi sportisti veiks distanci,
kādu parasti neairē. Gatis startēs 5000 metros kanoe vieniniekiem, bet Mārtiņš pārbaudīs spēkus 200 metros smaiļošanā
vieniniekiem. Savukārt pēc pāris nedēļām abi puiši līdz ar citiem jelgavniekiem piedalīsies Latvijas čempionātā, lai cīnītos par
Foto: Ivars Veiliņš un no M.Upīša personīgā arhīva
ceļazīmēm uz pasaules čempionātu.
 Ilze Knusle-Jankevica

Šajā nedēļas nogalē Spānijas
pilsētā Trasonā pulcēsies Eiropas spēcīgākie airētāji, lai
noskaidrotu, kuram pienākas
Eiropas čempiona tituls. Cīņā
piedalīsies arī divi jelgavnieki
– Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas kanoists Gatis
Pranks un kluba «KC» smaiļotājs Mārtiņš Upītis.
G.Prankam šis būs svarīgs starts – viņš
pirmo reizi veiks 5000 metru distanci.
Pirmkārt, Eiropas čempionātā šī distance iekļauta pirmo reizi, otrkārt, ierasti
G.Pranks startē divniekos, pēdējos divus
gadus pārī ar Antonu Knesi. «Esmu airējis
arī garākus gabalus, bet vairāk tomēr esmu

Meklē darbu
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkas
mēbeles, nomainīšu audumu, atsperes, koka
detaļas un mehānismus. Tālrunis 29659962,
63027358.
Trīs jauni, kārtīgi strādnieki meklē darbu Jelgavā sestdienās, svētdienās. Varam rakt, nest,
mest, vest, skrūvēt, kniedēt, urbt, cirst, slīpēt,
zāģēt utt. Zvanīt no pulksten 6 līdz 22. Tālrunis
28483563.
Kvalitatīvi veicu visu veidu dzīvokļu remontus
(apdares darbi, santehnika, elektroinstalācija).
Tālrunis 28861525 (Jānis).

1. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 4.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1024.sērija.
9.25 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 15.sērija.
10.15 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5346.sērija.
10.55 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
11.55 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.15 «Zebra».*
13.30 «Laika zīmes Igaunijā».*
14.00 «Cilvēku planēta. Romas statistu dzīve». Dokumentāla filma.
15.15 «Vertikāle».*
15.45 «Tev ir tiesības!»*
16.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 62.sērija.
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1024.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5347.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 16.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.25 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 20.sērija.
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Garīgā dimensija».*
23.40 «Eiropas muzikālās pilsētas». Anglija. E.L.Vebera mūzikli.*
0.06 «Eiropas muzikālās pilsētas». Parīzes impresijas.*

LTV7
8.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 1.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.00 «Megakatastrofas. Vulkāni». Dokumentāla filma.
13.00 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 21.sērija.
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Anglija – Alžīrija.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 1.sērija.
16.45 «SeMS».*
17.50 «Joka pēc». Seriāls. 29.sērija.
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). 45.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pasaules meistarsacīkstes motokrosā MX 1 klasē.
21.30 «Ar makšķeri».

komandas cilvēks. Mans pārinieks čempionātā nestartēs, tāpēc ar treneri nolēmām,
ka startēšu vieniniekos,» stāsta kanoists.
Viņš piebilst, ka trase nebūs viegla, jo
jāveic dažādi pagriešanās manevri, tomēr
sportists ir gatavs cīnīties par vietu uz
pjedestāla. «Nosacījumu visiem būs vienādi
– uzvarēs spēcīgākais,» tā G.Pranks.
Savukārt M.Upītis Spānijā airēs 200
metru distancē, lai gan vairāk šosezon
trenējies airēt tandēmā ar Kristapu Zaļupi.
«Atlasē divniekos mums mazliet pietrūka,
tad nu Eiropas čempionātā airēšu vieniniekos,» teic sportists. Viņa mērķis ir iekļūt
piecpadsmitniekā. Tomēr M.Upītim ir tālejoši plāni – 2012. gada Olimpiskajās spēlēs
pirmo reizi tiks iekļauta 200 metru smaiļošana vieniniekos. Dalība olimpiādē ir viņa
sapnis, tāpēc gatavošanās sākta jau laikus.
Jāpiebilst, ka tikai nedaudz līdz pagājušajai

olimpiādei pietrūka Gatim – tikai sekundes
simtdaļa. «Protams, škrobe un zaudējuma
sajūta bija, tomēr šķiet, ka toreiz izdarīju
visu, kas bija atkarīgs no manis. Airēšana
jau ir tāds neprognozējams sporta veids
– rezultātus ietekmē laika apstākļi, pavējš,
pretvējš, lietus,» stāsta Gatis.
Jāpiebilst, ka 16. jūlijā abi sportisti piedalīsies Latvijas čempionātā un mēģinās
kvalificēties pasaules čempionātam. Tur
gan G.Pranks startēs divniekos, un viņa
trenere Lelde Laure uzskata, ka Latvijā šai
ekipāžai konkurentu nav. «Ja tiksim piecpadsmitniekā, tas jau būs labs rezultāts,
bet, ja iekļūsim deviņniekā, tas būs lēciens
pāri galvai,» mērķus pasaules čempionātā
atklāj sportists. Arī M.Upītis pasaules
čempionāta atlasē mēģinās kvalificēties
savās mīļākajās disciplīnās – 200 metros
divniekiem un stafetei.

Vīrietis (44) meklē darbu. Ir B, C kategorijas
autovadītāja apliecība. Var dzīvot uz vietas.
Tālrunis 20060071.

Veicu elektromontāžas darbus. Mainu vecas
elektroinstalācijas, rozetes u.c. Varu pieslēgt
jebkuru saimniecības tehniku. Ir savi instrumenti. Tālrunis 28342767.

Divi jauni vīrieši meklē jebkādu darbu. Izskatīs
visus piedāvājumus. Tālrunis 28866836.

Pasniedzējs vasarā – humanitārajā jomā:
vēsture, kulturoloģija, ārējās attiecības Latvija
– Krievija; privātstundas vācu/krievu valodā,
tulkošana. Tālrunis 26872900.

Kvalificēts santehniķis (apkure, ūdensapgāde,
kanalizācija). Tālrunis 29681585.
Autovadītājs (ir B kategorijas autovadītāja apliecība) meklē darbu. Ir savs minibuss. Tālrunis
25967881.
Angļu valodas privātskolotāja. Tālrunis
29793382.
22.00 «Piedzīvojumi Dinotopijā». Piedzīvojumu filma.
0.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). 45.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 47. un 48.sērija.
10.10 «Pokemoni uz mūžu». Animācijas filma. 2002.g.
11.45 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
12.00 «O.C. 4: Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 5.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». 37. un 38.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.25 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 212.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 39.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 85.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 86.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
22.05 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums 2». ASV seriāls. 19.sērija.
1.00 «Deksters 2». ASV seriāls. 2.sērija.
2.00 «Izpirkuma maksa». ASV krimināldrāma. 2007.g.
3.30 «Kāpēc tā gadījās». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 85. un 86.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 18.sērija.
5.50 «Meklēšanā». Seriāls. 4.sērija.
6.55 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». 39. un 40.sērija.
7.15 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 24.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 10.sērija.
8.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 39. un 40.sērija.
9.00 «H2O». Austrālijas seriāls. 41. un 42.sērija.
10.00 «Jaunie musketieri». Seriāls. 8.sērija.
10.50 «Cīņas likums». Seriāls. 9.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 14.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19». 1.sērija.
13.15 «Mana ģimene – citplanētieši» (ar subt.). 1. un 2.sērija.
14.15 «Medikopters 4». Seriāls. 38.sērija.

Sporta pasākumi
 3. jūlijā pulksten 10 – Jelgavas pilsētas
čempionāts biljardā, 7. kārta (6. vidusskolā).
 3. jūlijā pulksten 16 – Latvijas čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava 2» – FK
«Tukums 2000/TSS» (Daugavas stadionā).
 6. un 8. jūlijā pulksten 18.30 – Jelgavas
pilsētas un novada atklātais čempionāts
futbolā 7x7 amatieru komandām (pie
Sporta halles). Pieteikšanās pa e-pastu:
info@zfl.lv.
 7. jūlijā pulksten 19 – LMT virslīgas spēle: «Olimps/RFS» – FK «Jelgava» (Ozolnieku
stadionā).
 13. un 15. jūlijā pulksten 18.30 – Jelgavas pilsētas un novada atklātais čempionāts futbolā 7x7 amatieru komandām (pie
Sporta halles).
 17. jūlijā pulksten 12 – regate «Kapteiņa kauss» (Jahtkluba bāzē).
 20. un 22. jūlijā pulksten 18.30 – Jelgavas pilsētas un novada atklātais čempionāts futbolā 7x7 amatieru komandām (pie
Sporta halles).
 22. jūlijā pulksten 19 – UEFA Eiropas
līgas 2. kārtas spēle: FK «Jelgava» – FK
«Molde» (Slokas stadionā Jūrmalā).
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Aizsaulē aizgājuši
VISVALDIS SVIĶIS (dz. 1928. g.)
OLGA LIZETE KRAVALE (dz. 1921. g.)
MARTA STEPIŅA (dz. 1933. g.)
GUNTIS GRĪNBERGS (dz. 1954. g.)
RUTA GRENERE (dz. 1926. g.)
ANDREJS BORMAKOVS (dz. 1977. g.)
VALENTĪNA BOKUMA (dz. 1947. g.)
VERA ZUBKOVA (dz. 1935. g.)
DZIDRA BALODE (dz. 1928. g.)
MATVEJS KOZEKO (dz. 1938. g.)
ANTONS STEPIŅŠ (dz. 1946. g.)
JEVDOKIJA OĻEIŅIKOVA (dz. 1931. g.)
JEVGENIJA SAVEĻJEVA (dz. 1930. g.)
GILERIJA MOTIČAKA (dz. 1931. g.)
VALĒRIJS GADZĀNS (dz. 1965. g.)
AINA NEILANDE (dz. 1959. g.)
ERNA TAUTVAIŠA (dz. 1927. g.)
FADEJS ĻAHS (dz. 1938. g.)
LIDIJA VASIĻJEVA (dz. 1928. g.)
RAIMONDS PĻAVNIEKS (dz. 1950. g.).
Izvadīšana 1.07. plkst.12 no Zanderu kapiem.
VASILIJS PĻIJEVS (dz. 1934. g.).
Izvadīšana 1.07. plkst.13 no Meža kapiem.
JURIJS DIANOVS (dz. 1935. g.).
Izvadīšana 1.07. plkst.11 no Bērzu kapiem.
ANDRIS MEŅKINS (dz. 1981. g.).
Izvadīšana 1.07. plkst.14 no Bērzu kapiem.
OĻEGS GORETNIHS (dz. 1952. g.).
Izvadīšana 1.07. plkst.15 no Zanderu kapiem.

Piedāvā darbu
Meža apsaimniekošanā – brigādei ar saviem
krūmgriežiem. Tālrunis 29161152.
SIA «EK Auce» aicina kvalificētas šuvējas darbam Aucē. Transports uz darbu un atpakaļ tiek
nodrošināts par brīvu. Tālrunis 29226133.
15.10 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 93.sērija.
16.05 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 4.sērija.
17.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 7. un 8.sērija.
18.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 41. un 42.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 10.sērija.
21.20 «Kobra 14». Vācijas seriāls. 13.sērija.
22.20 «Ārzemnieks». ASV un Polijas spraiga sižeta filma. 2003.g.
0.10 «Lasvegasa 4». Seriāls. 10.sērija.
0.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 2006.g. 1.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
7.40 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latviešu val.). Komēdijseriāls.

2. jūlijs, piektdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 5.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 17.sērija.
9.25 «Vīrieši ir labākās zāles». Seriāls. 16.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5347.sērija.

11.00 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
12.00 «Atklātā ceturtdiena».*
12.45 «Mans zaļais dārzs».*
13.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.45 «Vides fakti».*
14.15 «Savvaļas kaleidoskops». 22. un 23.sērija.
15.30 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 63.sērija.
15.55 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
16.45 «Dakteris Kleists». Seriāls. 17.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5348.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls.27.sērija.
19.25 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
20.30 «Panorāma».
21.10 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 25.sērija.
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Aktrise Ragārēs». LTV iestudējums. 1., 2,. un 3.sērija.

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 2.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.00 «30 sekundes līdz Marsam».
12.55 «Joka pēc». Seriāls. 28. un 29.sērija.
13.50 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 21.sērija.
14.20 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
16.20 Ceļš uz Pasaules kausu. Futbola spēļu apskats.
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Ceturtdaļfinālspēle. Tiešraide.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 22.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 36.sērija Skarbā vide.
20.50 «Zveja» (ar subt.).
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Ceturtdaļfinālspēle. Tiešraide.
23.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Skubija Dū 13 spoki». ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta raidījums.
8.40 «Degpunktā».*

9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 49. un 50.sērija.
10.05 «Nedienas ar mērkaķi». ASV ģimenes komēdija. 1994.g.
12.00 «O.C. 4: Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 6.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». 39. un 40.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 213.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 40.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 87.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 88.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Humora festivāls» (ar subt.).
22.55 «Lielceļš». ASV krimināldrāma. 2002.g.
0.45 «Bēgt, lai uzvarētu». ASV kara drāma. 1981.g.
2.40 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
3.35 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
4.20 «Dzīves smieklīgākie brīži». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 87. un 88.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 19.sērija.
5.50 «Meklēšanā». Seriāls. 5.sērija.
6.55 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». 41. un 42.sērija.
7.15 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 11.sērija.
8.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 41. un 42.sērija.
9.00 «H2O». Austrālijas seriāls. 43. un 44.sērija.
10.00 «Jaunie musketieri». Seriāls. 9.sērija.
10.50 «Cīņas likums». Seriāls. 10.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 15.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19». 2.sērija.
13.15 «Mana ģimene – citplanētieši» (ar subt.). 3. un 4.sērija.
14.15 «Medikopters 4». Seriāls. 39.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 94.sērija.
16.05 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 5.sērija.
17.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 9. un 10.sērija.
18.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 43. un 44.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nacionālā drošība». ASV komēdija. 2003.g.
22.00 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
23.55 «Vīrietis stāvoklī». Dokumentāla filma. 2008.g.
0.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
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TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 Animācijas filma.
7.40 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
23.40 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.30 «Benija Hila šovs» (latviešu val.). Lielbritānijas seriāls.

3. jūlijs, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 25.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 64.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.00 «Goda lieta». Daudzsēriju mākslas filma. 25.sērija.
12.45 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 20.sērija.
13.45 «Svētki Latvijas novados». Ludza.*
14.50 «Svētki Latvijas novados». Ogre.*
15.50 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
16.50 «Cilvēku planēta. Romas statistu dzīve». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Meža prospekts.*
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».
23.50 «Nakts ziņas».
24.00 «Ar vēju matos. Ģirts Jakovļevs».*

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
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 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 22.sērija.
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.20 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
16.20 «Lanževēna burvju triki». Seriāls jauniešiem. 21.sērija.
16.50 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Ceturtdaļfinālspēle. Tiešraide.
19.00 «Maradona». Francijas dokumentāla filma. 2008.g.
20.45 «Lanževēna burvju triki». Francijas seriāls. 22.sērija.
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Ceturtdaļfinālspēle. Tiešraide.
23.30 «Piedzīvojumi Dinotopijā». Piedzīvojumu filma.
1.40 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 70.sērija.
7.05 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». 12.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 59. un 60.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Sirdsmīļā Monika». Komēdijseriāls. 1.sērija.
10.05 «Pusaugu ragana Sabrina Romā». Komēdija. 1998.g.
11.55 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.
13.50 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
14.55 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). 3. koncerts.
19.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». 48. un 49.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Mīlā un karā». ASV melodrāma. 1996.g.
22.45 «Māja pasaules malā». ASV drāma. 2004.g.
0.40 «Lielceļš». ASV krimināldrāma. 2002.g.
2.15 «Bēgt, lai uzvarētu». ASV kara drāma. 1981.g.
4.10 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
5.00 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 59. un 60.sērija.
5.50 «Dzīves smieklīgākie brīži».

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 20.sērija.
5.50 «Meklēšanā». Seriāls. 6.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». 43. un 44.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 23.sērija.
8.00 «Atklāj īsto!» 10.raidījums.
8.55 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 14. un 15.sērija.
9.50 «Merlins, varenais burvis». Lielbritānijas seriāls. 12.sērija.
10.40 «Karatē bērns». ASV ģimenes filma. 1984.g.
12.55 «TV veikala skatlogs».
13.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.05 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 14. un 15.sērija.
16.00 «Plāksteris Adamss». ASV traģikomēdija. 1998.g.
18.05 «Billijs Medisons». ASV komēdija. 1995.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Plušķis». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
22.10 «Kā pazaudēt puisi 10 dienās». Komēdija. 2003.g.

tv programma
0.20 «Mikss». ASV komēdija. 2005.g.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.

2.25 «Nakts bērni». Šausmu filma. 1992.g.
3.55 «Kobra 11». Seriāls. 11.sērija.
4.45 «Nakts joki».

TV5

TV5

8.00 Animācijas filmas.
9.20 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
13.05 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Misters Bīns» (latviešu val.). Komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Krietnais Vils Hantings» Romantiska drāma. 1997.g.
19.35 «Misters Bīns» (latviešu val.). Komēdijseriāls.
20.00 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.45 «Kāzas Maļinovkā» (ar subt.). Muzikāla komēdija. 1967.g.
23.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.15 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).

7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Tuvāk Ķīnai» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
19.00 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
20.15 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.00 «Neizpildāmais uzdevums». Spraiga sižeta filma. 2006.g.
0.25 «Erotiskie stāsti. Sievas – striptīza dejotājas».

4. jūlijs, svētdiena
LTV1

5. jūlijs, pirmdiena
LTV1

8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Džeronimo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 26.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». 5.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Jaunzēlande». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.*
13.05 «Vertikāle».
13.35 Karlosam Kleiberam veltīts koncerts.*
15.20 «Mariss Jansons». LTV videofilma.
16.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
17.10 «Savvaļas kaleidoskops». 22. un 23.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Laika zīmes Igaunijā».
18.50 «Zonnenfeldu ģimene. Raizes par Tifiju». Ģimenes filma.
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Nirnberga». Vēsturiska drāma. 2000.g. 1.sērija.
22.55 «Nakts ziņas».
23.05 «Nirnberga». Vēsturiska drāma. 2000.g. 2.sērija.

7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 6.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1025.sērija.
9.25 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 27.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5348.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Jaunzēlande». Dokumentāla filma.
12.00 «Labrīt, Latvija!»*
13.15 «Nirnberga». Vēsturiska drāma. 2000.g. 1.sērija.
14.55 «Piekritu, iekritu…» Animācijas filma.
15.15 «Droši uz ielas».
15.30 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 64.sērija.
15.55 «Savvaļas mazuļu aukles». 5.sērija.
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1025.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5349.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 28.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.25 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.
21.20 «Un džess». Dokumentāla filma.
22.15 «Viss notiek».*
22.45 «Tev ir tiesības!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.*
23.25 «Grejas anatomija 4». ASV seriāls. 67.sērija.
0.10 «Nirnberga». Vēsturiska drāma. 2000.g. 2.sērija.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
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 «Maradona». Dokumentāla filma.
14.05 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.50 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
16.50 «Relikviju medniece». Seriāls. 41.sērija.
17.40 «Lanževēna burvju triki». Francijas seriāls. 22.sērija.
18.10 «Klinčs» (ar subt.). Krievijas drāma.
19.50 26.pasaules nākotnes cirka festivāls.
21.10 «Londonieši». Polijas seriāls. 2008.g. 4.sērija.
22.00 «Divas dzīves». ASV mistikas melodrāma. 2000.g.
23.50 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls. 71.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.30 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 61. un 62.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirdsmīļā Monika». Komēdijseriāls. 2.sērija.
10.20 «Gadījuma spiegs». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
12.10 «Latvijas stiprākie vīri».*
13.05 «Avalonas miglāji». Seriāls. 2001.g. 1.sērija.
14.05 «Mežrožu ieleja. Līdz pasaules malai». Melodrāma. 2006.g.
16.00 «Laiks naudai!» Veiksmes un prāta spēle.
17.00 «Melnā vēža spīlēs». Muzikāla komēdija. 1975.g.
19.00 «Komisārs Reksis 9». Vācijas un Austrijas seriāls. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Vilku impērija». Francijas krimināltrilleris. 2005.g.
22.50 «Klūgu vīrs». Šausmu filma. 2006.g.
0.45 «Māja pasaules malā». ASV drāma. 2004.g.
2.25 «Gadījuma spiegs». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
3.50 «Kāpēc tā gadījās».
4.30 «Ķeriet Smārtu!» ASV seriāls. 61. un 62.sērija.
5.20 «Renegāts». ASV seriāls. 41.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 21.sērija.
5.50 «Meklēšanā». Seriāls. 7.sērija.
6.45 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». 45. un 46.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 24.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 18.sērija.
8.25 «Māmiņu klubs».
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.45 «XXL». TV3 tievēšanas šovs. 6.raidījums.
11.45 «Plušķis». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
13.30 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
13.50 «Kā pazaudēt puisi 10 dienās». Komēdija. 2003.g.
15.55 «Pasaules neticamākie video 4».
16.50 «Kobra 11». Seriāls. 11.sērija.
17.50 «Dullais desmitnieks».
18.50 «Neuzveicamais Banzuke». 3. un 4.raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Cietais rieksts». ASV spraiga sižeta filma. 1988.g.
22.30 «Nenotveramais». ASV komēdija. 1998.g.
0.40 «Ķīniešu bēres». Ķīnas komēdija. 2001.g.

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 3.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.05 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). 46.sērija.
13.00 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 23.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 3.sērija.
16.50 «SeMS».*
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). 46.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 23.sērija.
20.00 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 5.sērija
20.55 «Tavs auto».
21.25 «Klinčs» (ar subt.). Krievijas drāma.
23.05 «Krējums... saldais».
23.35 «Divas dzīves». ASV mistikas melodrāma. 2000.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 51. un 52.sērija.
10.10 «Lappušu pavēlnieks». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1994.g.
11.45 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
12.00 «O.C. 4: Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 7.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». 41. un 42.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 214.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 41.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 89.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 90.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Latvijas stiprākie vīri». Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.
22.00 «Sirmā ēdienkaratē Eiropas ceļojumi».
22.50 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
23.45 «Nikita». ASV seriāls. 56.sērija.
0.40 «Deksters 2». ASV seriāls. 3.sērija.
1.40 «Klūgu vīrs». Šausmu filma. 2006.g.
3.15 «Kāpēc tā gadījās».
4.05 «Dzīves smieklīgākie brīži».
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 89. un 90.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 22.sērija.
5.50 «Meklēšanā». Seriāls. 8.sērija.
6.55 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». 47. un 48.sērija.
7.15 «Senā pasaule». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 12.sērija.
8.05 «Māmiņu klubs».
8.35 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 43.sērija.
9.00 «H2O». Austrālijas seriāls. 45. un 46.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 1. jūlijs
10.00 «Jaunie musketieri». Seriāls. 10.sērija.
10.55 «Seši kadri» (ar subt.).
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 16.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
13.15 «Mana ģimene – citplanētieši». Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
14.15 «Medikopters 4». Seriāls. 40.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 95.sērija.
16.05 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 6.sērija.
17.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 11. un 12.sērija.
18.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 45. un 46.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 11.sērija.
21.20 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 19.sērija.
22.20 «Norakstītais». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
23.15 «Visi mani bijušie». ASV seriāls. 7.sērija.
0.10 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.). 4.sērija.
0.40 «Prokurors Šarks». 22.sērija. (Platekrāna formātā 16:9).
1.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

6. jūlijs, otrdiena
LTV1
6.50 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 7.sērija.
7.15 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.*
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1026.sērija.
9.25 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 28.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5349.sērija.
11.00 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 5.sērija.
12.00 «Labrīt, Latvija!»*
13.00 «Zonnenfeldu ģimene. Raizes par Tifiju». Ģimenes filma.
15.00 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atklāšana.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 29.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.25 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.
21.20 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
atklāšana. Tautas deju kolektīvu laureātu koncerts.*
0.35 Nakts ziņas.
0.50 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.*

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 4.sērija.
10.45 «SeMS».*
11.45 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
12.40 «Laiks vīriem?»*
13.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). 47.sērija.
14.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 4.sērija.
16.45 «Joka pēc». Seriāls. 30.sērija.
17.10 «SeMS».*
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). 47.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 24.sērija.
20.00 «Krievijas neskartā daba». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.50 «Autosporta programma nr.1».
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Pusfinālspēle. Tiešraide.
23.30 «Zebra».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Skubija Dū 13 spoki». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 53. un 54.sērija.
10.10 «DOA: dzīvi vai miruši». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
12.00 «O.C. 4: Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 8.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». 43. un 44.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.25 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 215.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 42.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 91.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 92.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Aklā uzticēšanās». Vācijas melodrāma. 2005.g.
23.05 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.

24.00 «Mākslīgais skaistums 2». ASV seriāls. 20.sērija.
0.55 «Deksters 2». ASV seriāls. 4.sērija.
1.55 «Vilku impērija». Francijas krimināltrilleris. 2005.g.
4.00 «Kāpēc tā gadījās». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 91. un 92.sērija.

TV3
5.00 «Specvienība 2». ASV seriāls. 23.sērija.
5.50 «Meklēšanā». Seriāls. 9.sērija.
6.55 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». 49. un 50.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 13.sērija.
8.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 45. un 46.sērija.
9.00 «H2O». Austrālijas seriāls. 47. un 48.sērija.
10.00 «Jaunie musketieri». Seriāls. 11.sērija.
10.50 «Cīņas likums». Seriāls. 11.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 17.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19». 4.sērija.
13.15 «Mana ģimene – citplanētieši». Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
14.15 «Medikopters 4». Seriāls. 41.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 96.sērija.
16.05 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 7.sērija.
17.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 13. un 14.sērija.
18.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 47. un 48.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 12.sērija.
21.20 «C.S.I. Maiami 6». ASV seriāls. 6.sērija.
22.15 «Skaitļi». ASV seriāls. 4.sērija.
23.20 «Pulss». ASV mistikas trilleris. 2006.g.
0.55 «Dakteris Hafs». ASV seriāls. 2004.g. 1.sērija.
1.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

7. jūlijs, trešdiena
LTV1
6.50 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 8.sērija.
7.15 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.*
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1027.sērija.
9.25 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 29.sērija.
10.35 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma. 6.sērija.
11.35 «Labrīt, Latvija!»*
12.35 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.25 «Kopā» (ar subt.).*
13.40 «Balss pavēlnieks». Latvijas Televīzijas bērnu un
jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss.*
15.30 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 65.sērija.
15.55 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1027.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5350.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 30.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.25 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma. 7.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.
21.25 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Jaunrades kora dziesmu koncerts Radītprieks.
23.05 «Zebra».
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.*
23.45 «Vides fakti».*
0.15 «Lietu daba. Bērnu vara». Dokumentāla filma.

LTV7
7.40 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 5.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 25. (noslēguma) sērija.
12.35 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
13.10 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 5.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). 48.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 25. (noslēguma) sērija.
19.55 «Megakatastrofas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Pusfinālspēle. Tiešraide.

TV programma

Ceturtdiena, 2010. gada 1. jūlijs
23.30 «Ātruma cilts».
24.00 «Nākotnes parks».
0.30 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). 48.sērija.
1.15 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 55. un 56.sērija.
10.05 «Melnais skaistulis». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1994.g.
12.00 «O.C. 4: Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 9.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». 45. un 46.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 216.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 43.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 93.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 94.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Nolaupīt dzīves». Detektīvtrilleris. 2004.g.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums 2». ASV seriāls. 21.sērija.
1.00 «Deksters 2». ASV seriāls. 5.sērija.
2.00 «Mīlā un karā». ASV melodrāma. 1996.g.
3.55 «Kāpēc tā gadījās». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 93. un 94.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 1.sērija.
5.50 «Meklēšanā». Seriāls. 10.sērija.
6.55 «Neaizmirstulīte Fifī un draugi». 51. un 52.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 14.sērija.
8.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 47. un 48.sērija.
9.00 «H2O». Austrālijas seriāls. 49. un 50.sērija.
10.00 «Jaunie musketieri». Seriāls. 12.sērija.
10.50 «Cīņas likums». Seriāls. 12.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 18.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19». 5.sērija.
13.15 «Mana ģimene – citplanētieši». 9. un 10.sērija.
14.15 «Medikopters 4». Seriāls. 42.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 97.sērija.
16.05 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 8.sērija.
17.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 15. un 16.sērija.
18.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 49. un 50.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 13.sērija.
21.20 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls.
22.30 «Miliči» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
23.30 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
0.30 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
No plkst. 2.00 – raidītāja profilakse.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

8. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
6.50 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 9.sērija.
7.15 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.*
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1028.sērija.
9.25 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 30.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5350.sērija.
11.00 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma. 7.sērija.
12.00 «Labrīt, Latvija!»*
13.00 «Zebra».*
13.15 «Laika zīmes Igaunijā».*
13.45 «Cilvēku planēta. Javas brīnumzālīšu dārzs».
15.00 «Vertikāle».*
15.30 «Tev ir tiesības!»*
15.45 «Miega rūķi». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 66.sērija.
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1028.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5351.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 31.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.25 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma. 8.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.
21.20 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
23.55 «Nakts ziņas».

0.10 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.*
0.20 «Garīgā dimensija».*

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 6.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «Megakatastrofas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.00 «Autosporta programma nr.1».*
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.15 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
16.15 «Mutanti X». Seriāls. 6.sērija.
17.00 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 2004.g. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Kastro. Cilvēks un mīts». Dokumentāla filma.
20.55 «Pludmales volejbola apskats».
21.25 «Ar makšķeri».
21.55 «Leģenda par Jūrzemi». 1.sērija.
23.30 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
0.25 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 57. un 58.sērija.
10.10 «Skubijs Dū un Svešie». Animācijas filma. 2000.g.
11.45 «Skubijs Dū». Animācijas filma.
12.00 «O.C. 4: Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 10.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». 47. un 48.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.25 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 217.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 44.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 95.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 96.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
22.00 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums 2». ASV seriāls. 22.sērija.
1.00 «Deksters 2». ASV seriāls. 6.sērija.
2.00 «Nolaupīt dzīves». Detektīvtrilleris. 2004.g.
3.40 «Kāpēc tā gadījās». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 95. un 96.sērija.

TV3
Līdz plkst. 13.50 – raidītāja profilakse.
13.50 «Mana ģimene – citplanētieši». Komēdijseriāls. 11.sērija.
14.15 «Medikopters 4». Seriāls. 43.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 98.sērija.
16.05 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 9.sērija.
17.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 17. un 18.sērija.
18.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 51. un 52.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 14.sērija.
21.20 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 2008.g. 1.sērija.
22.15 «Ķēdes reakcija». ASV trilleris. 1996.g.
0.10 «Lasvegasa 4». Seriāls. 11.sērija.
1.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

9. jūlijs, piektdiena
LTV1
6.50 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 10.sērija.
7.15 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.*
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 18.sērija.
9.25 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 31.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5351.sērija.
11.00 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma. 8.sērija.
12.00 «Labrīt, Latvija!»*
13.00 «Mans zaļais dārzs».*
13.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
14.00 «Vides fakti».*
14.30 «Savvaļas kaleidoskops». 24. un 25.sērija.
15.35 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 67.sērija.

16.00 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkus gaidot.*
16.45 «Dakteris Kleists». Seriāls. 18.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5352.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Tautas mūzikas koncerts Saule sēja sidrabiņu.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.
21.20 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Mūsdienu deju koncerts.
0.05 «Nakts ziņas».
0.20 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 7.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «Kastro. Cilvēks un mīts». Dokumentāla filma.
13.00 «Joka pēc». Seriāls. 31. un 32.sērija.
14.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 7.sērija.
16.50 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 2.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 37.sērija.
20.45 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.15 «Zveja» (ar subt.).
21.45 «Čērčils» (ar subt.). Ukrainas seriāls. 2010.g. 1. un 2.sērija.
23.20 «Pludmales volejbola apskats».*
23.50 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 59. un 60.sērija.
10.10 «Atnācēji». Francijas komēdija. 1993.g.
12.00 «O.C. 4: Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 11.sērija.
13.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». 49. un 50.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 218.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 45.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 97.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 98.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Humora festivāls» (ar subt.).
23.00 «Basketbolista dienasgrāmata». ASV drāma. 1995.g.
0.55 «Dīleris». ASV krimināldrāma. 1992.g.
2.45 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
3.35 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
4.20 «Dzīves smieklīgākie brīži». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). seriāls. 97. un 98.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 2.sērija.
5.50 «Meklēšanā». Seriāls. 11.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 15.sērija.
8.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 51. un 52.sērija.
9.00 «H2O». Austrālijas seriāls. 51. un 52.sērija.
10.00 «Jaunie musketieri». Seriāls. 13.sērija.
10.50 «Cīņas likums». Seriāls. 14.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 19.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19». 6.sērija.
13.15 «Mana ģimene – citplanētieši». 12. un 13.sērija.
14.15 «Medikopters 4». Seriāls. 44.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 99.sērija.
16.05 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 10.sērija.
17.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 19. un 20.sērija.
18.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 53. un 54.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dusmu terapija». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
0.10 «Es esmu ziloņcilvēks». Dokumentāla filma.
1.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
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23.40 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.20 «Benija Hila šovs» (latviešu val.). Seriāls.

10. jūlijs, sestdiena
LTV1

11. jūlijs, svētdiena
LTV1

7.50 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.*
8.05 «Kas te? Es te!»*
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». 1.sērija.
9.00 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Dalībnieku gājiens.
13.40 «Frenks». ASV ģimenes filma. 2007.g.
15.20 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
16.20 «Es mīlu Salacgrīvu». Dokumentāla filma.
17.00 «Cilvēku planēta. Javas brīnumzālīšu dārzs».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.
18.40 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Koru koncerts Mana zeme – zemīte skaistā!
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Koru koncerts Mana zeme – zemīte skaistā!
22.50 «Nakts ziņas».
23.00 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.*
23.15 «Stouna kundzes Romas pavasaris».
ASV drāma. 2003.g.

7.50 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.*
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». 2.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». 6.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «SIB Īrija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
11.00 «Pārsteidzošā pasaule. Īslande». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.*
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Pasaules nepasaule». Dokumentāla filma.
14.25 «Pēdējā relikvija». Igaunijas romantiska drāma. 1971.g.
16.00 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
18.20 «Laika zīmes Igaunijā».
18.50 «Mūķene un komisārs». Vācijas komēdija. 2006.g.
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.
21.20 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Tautas deju lielkoncerts Deja kāpj debesīs.*
23.50 «Nakts ziņas».
24.00 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.*
0.10 «Mans bērns ir...» ASV dokumentāla filma. 2007.g.

LTV7

LTV7

7.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
7.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
8.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.00 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Dalībnieku gājiens.
13.40 «Krējums... saldais».*
14.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.40 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
15.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
15.20 «Ātruma cilts».*
15.00 «Zveja» (ar subt.).*
16.20 «Nākotnes parks».*
16.50 «Dabas taka».
17.20 «Pludmales volejbola apskats».*
17.50 «Dienvidāfrikas ekspresis». Dokumentāla filma. 2009.g.
18.50 «Leģenda par Jūrzemi». 2004.g. 1.sērija.
20.25 «Lanževēna burvju triki». Francijas seriāls. 23. un 24.sērija.
21.20 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Spēle par 3.vietu.
Tiešraide.
23.30 FIFA Pasaules kausa izcīņas atklāšanas koncerts.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 72.sērija.
7.05 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». 13.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 63. un 64.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Sirdsmīļā Monika». Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
10.45 «Aļaska». ASV piedzīvojumu filma. 1996.g.
12.50 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
14.50 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls.
2.sērija.
15.55 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss. 4. koncerts.
19.00 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». 50. un 51.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Aklais randiņš». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
22.30 «Ārkārtas rīcība». ASV trilleris. 1996.g.
0.35 «Jauniņais». ASV detektīvfilma. 1990.g.
2.35 «Basketbolista dienasgrāmata». ASV drāma. 1995.g.
4.15 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
5.10 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 63. un 64.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 3.sērija.
5.50 «Meklēšanā». Seriāls. 12.sērija.
6.45 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs 3». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». 25.sērija.
8.00 «Atklāj īsto!» 11.raidījums.
8.55 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 16. un 17.sērija.
9.50 «Merlins, varenais burvis». Lielbritānijas seriāls. 13.sērija.
10.45 «Karatē bērns 2». ASV ģimenes filma.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
14.55 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 16. un 17.sērija.
15.50 «Mājas saimniece». ASV komēdija. 1992.g.
17.45 «Divi brāļi». Ģimenes filma. 2004.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Vidusskolas mūzikls». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
22.10 «Zilacainais Mikijs». Romantiska komēdija. 1999.g.
0.10 «Smēķēt atļauts». ASV traģikomēdija. 2005.g.
1.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.

TV5
7.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
8.00 Animācijas filmas.
9.20 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
13.05 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Misters Bīns» (latviešu val.). Komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Ostins Pauerss – spiegs, kurš mani izdr...».Komēdija. 1999.g.
19.05 «Misters Bīns» (latviešu val.). Komēdijseriāls.
20.00 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.35 «Svešās vēstules» (ar subt.). Psiholoģiska drāma. 1975.g.
23.10 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
24.00 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
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 «Dienvidāfrikas ekspresis». Dokumentāla filma.
13.30 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.15 Pasaules kausa izcīņas futbolā labākās spēles.
16.15 «Relikviju medniece». Seriāls. 42.sērija.
17.05 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 23. un 24.sērija.
18.00 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
19.35 26.pasaules nākotnes cirka festivāls.
20.30 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Finālspēle. Tiešraide.
24.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 73.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.30 «Supervaroņu komanda». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 65. un 66.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirdsmīļā Monika». Komēdijseriāls. 5.sērija.
10.20 «Astoņkājainie briesmoņi». Šausmu komēdija. 2002.g.
12.15 «Latvijas stiprākie vīri».*
13.10 «Avalonas miglāji». Seriāls. 2.sērija.
14.00 «Mežrožu ieleja. Sirds vējā». Melodrāma. 2007.g.
16.00 «Laiks naudai!» Veiksmes un prāta spēle.
17.00 «Mans draugs – nenopietns cilvēks». Ironiska melodrāma.
19.00 «Komisārs Reksis 9». Vācijas un Austrijas seriāls. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Izšķirošais lēmums». ASV spraiga sižeta filma. 1996.g.
22.55 «Sātana izdzinējs. Sākums». ASV šausmu filma. 2004.g.
1.00 «Vienas nakts romāns». ASV drāma. 1997.g.
2.40 «Ārkārtas rīcība». ASV drāma. 1996.g.
4.35 «Dzīves smieklīgākie brīži».
4.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV seriāls. 65.sērija.
5.20 «Renegāts». ASV seriāls. 42.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 4.sērija.
5.50 «Meklēšanā». Seriāls. 13.sērija.
6.45 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs 3». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.35 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 26.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 19.sērija.
8.25 «Māmiņu klubs».
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.45 «XXL». TV3 tievēšanas šovs. 7.raidījums.
11.45 «Iļja Muromietis un laupītājs Solovejs». Animācijas filma.
13.15 «Vidusskolas mūzikls». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
15.05 «Zilacainais Mikijs». Romantiska komēdija. 1999.g.
17.00 «Pasaules neticamākie video 4».
17.50 «Dullais desmitnieks».
18.50 «Neuzveicamais Banzuke». 5. un 6.raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Cietais rieksts 2». ASV spraiga sižeta filma. 1990.g.
22.25 F-1. Lielbritānijas Grand Prix izcīņa.
0.50 «Cienījamie ļaudis». ASV krimināldrāma. 1990.g.
2.45 «Krava 200» (ar subt.). Krievijas trilleris. 2007.g.
4.15 «Nakts joki».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
18.00 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
20.45 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Koncerts.*
0.15 «Erotiskie stāsti. Kārdinājums». Erotisks seriāls (latv. val.).
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 2. jūlijā pulksten 19 – radošā apvienība «Meistaru teātris». Jauns oriģināls humora šovs «100 g Latvijas» kopā ar grupu «Baltie lāči» (grupas līderis
A.Baltacis) un «Balto lāču» Muzikālo teātri (jauniešu koris). Humoršova kvalitāti
nodrošinās izcilie humora meistari J.Jarāns un D.Porgants, I.Burkovska un jaunais dziedātājs A.Bumbieris. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4. Biļetes iepriekšpārdošanā
kultūras nama kasē un «Biļešu paradīzes» kasēs (Uzvaras parkā).
 No 16. līdz 18. jūlijam – Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls (Uzvaras
parkā).
 30. jūlijā pulksten 20 – «Muzikālais teātris 7». Muzikāla komēdija «Tas
trakais Bellacord šovs». Autors un režisors V.Šoriņš. TV kanāls TV-4 izsludina
kārtējo dziedāšanas pasākumu koriem – «Bellacord šovu». Arī kāda pagasta
kultūras centra vadība, vietējās domes bikstīta, nolemj, ka dalība izsludinātajā
šovā ir vitāli svarīga. Jauniestudējumā sev neierastās lomās iejutīsies A.Auzāns
un viņa vadītais Oranžais koris, J.Suvorova, Riču trio, grupas «Iedomu spārni»
soliste I.Zēģele, aktieri M.Martinsone, A.Robežnieks, J.Paukštello, A.Līvmane,
J.Skanis un M.Brūveris. Scenogrāfs – J.Jansons, horeogrāfs – A.Kivlenieks. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4. Biļetes iepriekšpārdošanā kultūras nama kasē un «Biļešu
paradīzes» kasēs (Uzvaras parkā).

Programma
Laiks

Pasākums

Vieta

Otrdiena, 6. jūlijs
Plkst.12
Piemiņas pasākumi
Meža kapi,
Plkst.15		Dziesmu svētku parks
Plkst.15
Tautas deju kolektīvu
VEF kultūras pils
laureātu koncerts
Plkst.19
Bērnu simfonisko
Jāzepa Vītola Latvijas
orķestru koncerts
Mūzikas akadēmija
Trešdiena, 7. jūlijs
Plkst.9
Finālskate koriem
		
		
Plkst.10
Finālskate pūtēju orķestriem
Plkst.16	Koru Lielās balvas konkurss
		
Plkst.20
Jaunrades kora dziesmu
koncerts «Radītprieks»
Ceturtdiena, 8. jūlijs
Plkst.9
Plkst.11
Plkst.15
Plkst.19
Plkst.20

Rīgas Latviešu biedrības
nams un Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmija
Lielā ģilde
Rīgas Latviešu biedrības
nama Lielā zāle
Latvijas Universitātes
Lielā aula

Svētki Vērmanes dārzā
Vērmanes dārzs
Folkloras kopu koncerti 	Etnogrāfiskais
«Kas kaitēja nedzīvot
Brīvdabas muzejs
diža meža maliņā»
Pūtēju orķestru koncerta
Izstāžu centrs «Ķīpsala»
«Priecīgs koncerts»
ģenerālmēģinājums
Mūsdienu deju koncerta
Rīgas Kongresu nams
ģenerālmēģinājums
Pūtēju orķestru koncerts
Izstāžu centrs «Ķīpsala»
«Priecīgs koncerts»

Piektdiena, 9. jūlijs
Plkst.9
Svētki Vērmanes dārzā
Plkst.12
Mūsdienu deju koncerts
Plkst.15
Pūtēju orķestru defile
		
Plkst.18	Koru koncerta «Mana zeme –
zemīte skaistā!»
ģenerālmēģinājums
Plkst.18
Tautas mūzikas koncerts
«Saule sēja sidrabiņu»
Plkst.19
Mūsdienu deju koncerts
Plkst.20
Folkloras kopu koncerts
«Es mācēju, es mācēju,
ko tie citi nemācēja»
Sestdiena, 10. jūlijs

Vērmanes dārzs
Rīgas Kongresu nams
Laukums pie Brīvības
pieminekļa
Mežaparka Lielā estrāde
Rīgas Latviešu biedrības nams
Rīgas Kongresu nams
Rīgas Tehniskā universitāte

Plkst.9
Gājiens
Smilšu iela, Kaļķu iela,
		Dailes teātris
Plkst.9
Svētki Vērmanes dārzā
Vērmanes dārzs
Plkst.18
Tautas deju lielkoncerta	Kultūras un sporta centrs
«Deja kāpj debesīs»
«Daugavas stadions»
ģenerālmēģinājums
Plkst.19	Koru koncerts «Mana zeme – Mežaparka Lielā estrāde
zemīte skaistā!»
Svētdiena, 11. jūlijs
Plkst.9
Plkst.11
Plkst.16

Svētki Vērmanes dārzā
Vērmanes dārzs
Tautas deju lielkoncerts	Kultūras un sporta centrs
«Deja kāpj debesīs»
«Daugavas stadions»
Tautas deju lielkoncerts	Kultūras un sporta centrs
«Deja kāpj debesīs»
«Daugavas stadions»

No 6. līdz 11. jūlijam – bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas izstāde
«Ritmu spēles» Rīgas Kongresu namā

Ceturtdiena, 2010. gada 1. jūlijs

Dejot un dziedāt pošas otra lielākā
delegācija
 Ritma Gaidamoviča

Vēl tikai dažas dienas, un uz
Rīgu, lai piedalītos 10. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkos, pakāpeniski
dosies 34 Jelgavas skolēnu
kolektīvi. Mūsu pilsētu svētkos
pārstāvēs 845 dalībnieki, un tā
ir lielākā delegācija aiz Rīgas.
Ņemot vērā, ka šajā gadā samazināts svētku dienu skaits,
lielākais darbs visiem kolektīviem jāpaveic jau mājās. Tieši
tāpēc vēl šonedēļ norit intensīvs mēģinājumu process – tiek
precizētas pēdējās nianses, lai
apgūtu lielos deju laukumus,
iemēģinātas balsis, komplektēti tērpi, domāts par vizuālo tēlu
gājienam un vēl citas lietas.
Nenoliedzami, lielākais satraukums
šobrīd ir astoņiem tautas deju kolektīviem
– pieciem «Vēja zirdziņa» un trim bērnu un
jauniešu centra «Junda» deju kolektīvu
sastāviem, kuri uz Rīgu dosies paši pirmie.
Viņiem jau 6. jūlijā jāpiedalās lielajā svētku
atklāšanas pasākumā VEF kultūras pilī.
«Vēja zirdziņa» vadītāja Alda Skrastiņa
stāsta, ka šī nedēļa kolektīviem vēl aizrit
aktīvos mēģinājumos. «Pirms Jāņiem bija
kolektīvu vadītāju seminārs par laukuma
zīmējumiem. Neraugoties uz to, ka svētki
ir pavisam tuvu, uzdoti vairāki jauni mājas
darbi – pamainījušies deju soļi, ievada un
fināla uznācieni. Tas viss ir jāiemācās,
jo Rīgā tam laika vairs nebūs,» stāsta
A.Skrastiņa.
Jāpiebilst, ka šajā koncertā paredzēta
arī īpaša virsdiriģentu sagaidīšana – viņi
atbrauks ar svētku tramvaju. Atklāšanas
koncertu mēs visi varēsim vērot un savējos
redzēt arī Latvijas Televīzijas tiešraidē no
VEF kultūras pils.
Ne mazāka darba duna valda skolās
– skanīgākie Jelgavas kori – «Spīgo»,
«Spīgmeitiņas», «Skali», Jelgavas Valsts
ģimnāzijas un 4. pamatskolas apvienotais
koris – 7. jūlijā tiksies koru finālskatē, lai
cīnītos par Lielo balvu.

Gājienā ar moto: «Dzīvo zaļi»

Un tie ir pirmie kolektīvi, kuri dosies ieskandināt galvaspilsētu un jau šajās dienās
iekārtosies Rīgas 80. vidusskolā, kur dzīvos
visi mūsu pilsētas mākslinieki, izņemot
profesionālo vidusskolu audzēkņus, kuri
dzīvos Rīgas Tehniskās koledžas telpās.
Dziesmu svētku Jelgavas koordinatore
Inese Bandeniece stāsta, ka pilnīgi visi kolektīvi Rīgā būs no nākamās ceturtdienas,
8. jūlija, kad pulksten 7.30 sāksies lielais
mēģinājums Mežaparka estrādē.
Intensīva gatavošanās šobrīd notiek
arī vienam no svētku krāšņākajiem un
vienojošākajiem notikumiem – gājienam.
«Tā kopējais moto šogad ir «Dzīvo zaļi».
Jau pašlaik mums ir vairāki varianti, kā
noformēt Jelgavas kolonnu, lai tā izskatītos gana iespaidīgi. Galvenais – būs dzīvie
ziedi un vainadziņi, ko gājienam sarūpēs
mājinieki, lai mēs izskatītos pēc iespējas
krāšņāki,» tā I.Bandeniece. Zināms,
ka lielākā daļa mūsējo, lepni paceltām
galvām, gājienā dosies ar pūrā esošajiem
tērpiem. «Benefice» vilkšot zilos tērpus,
kurus jelgavniekiem bija iespēja redzēt
šogad Pilsētas svētkos. Arī «Vēja zirdziņš»
būšot vienoti zili. Bet «Spīgmeitiņām» tiek
šūdinātas jaunas blūzes.

Foto: Ivars Veiliņš
Intensīvs darbs šonedēļ norit Jelgavas Valsts ģimnāzijas zālē. Šeit notiek dziedāšanas dienas nometne, kurā Valsts ģimnāzijas un 4. pamatskolas apvienotais koris
Maijas Brankas un Ditas Mūrnieces vadībā «pieslīpē» svētku repertuāru. Turpat
mēģinājumi notiek arī jauktajam Valsts ģimnāzijas korim «Skali».

Jelgava ar 38. kārtas numuru

Šoreiz gājienam būs cita struktūra – tajā
dalībnieki ies divās plūsmās, simbolizējot
Daugavas labo un kreiso krastu. Zemgales un Kurzemes kolektīvi gājienu sāks
no Doma laukuma. Zemgales pilsētu un
novadu kolektīviem pulcēšanās paredzēta
pulksten 9.50. Mūsu dejotāju un dziedātāju ceļš tālāk vedīs pa Basteja bulvāri līdz
«Laimas» pulkstenim, kur satiksies ar
Vidzemes un Latgales svētku dalībniekiem.
No Raiņa bulvāra līdz Merķeļa ielai abas
plūsmas vienosies kopīgās dziesmās. Ar
dziesmu sarakstu var iepazīties svētku
mājas lapā: www.dziedundejo.lv. Bet gājiens noslēgsies pie Dailes teātra. Jāpiebilst,
ka gājiens šajā reizē tiks translēts divās
televīzijās, proti, LTV 1 rādīs skatus un
intervijas no Elizabetes ielas, kur atradīsies
goda paaugstinājums ar virsvadītājiem un
citām augstām personām, bet LTV 7 tiks
rādīta brīvā plūsma. Jelgava startēs ar 38.
kārtas numuru.

Uz Rīgu ar «Kristāla kediņām»

Somas un tērpus kārtot uz svētkiem
sākuši arī mūsu mūsdienu deju studiju
– «Benefice» un «Intriga» – pieci kolektīvi
jeb 75 dalībnieki. «Benefices» vadītāja
Annika Andersone teic, ka kolektīvs ir
svētkiem gatavs, dejas noslīpētas, tikai
jāpiedalās. «Ar «Benefici» viss kārtībā.
Vairāk darba ir man kā koncerta mākslinieciskajai vadītājai. Diemžēl nepietiekamā
finansējuma dēļ nācās saīsināt deju garumus, atteikt vairākiem kolektīviem un
grupām, un svētkos kopumā piedalīsies
620 cilvēki. Ir ļoti žēl, ka arī mani mazie,
kuri izcīnījuši Latvijas čempionu titulu,
svētkos ir vien kā rezervisti un tiks tikai
tad, ja pēdējā brīdī kāds kolektīvs atteiksies vai notiks kāds starpgadījums,» tā
A.Andersone. Taču, neskatoties uz to, visas
biļetes uz mūsdienu deju koncertiem jau
pārdotas. A.Andersone teic, ka mūsdienu
deju dejotāji prasītās Ķīpsalas halles vietā
ir saņēmuši vien Kongresu namu ar daudz
ierobežotāku platību, taču koncerts vienalga būs interesants, īpašs šovs tiek gatavots
arī pie Kongresu nama. «Benefice» dejos
dejas «Ābols no ābeles...», «Sit pa pogām»,
«Galdiņ, klājies!», bet «Intriga» – «Kristāla
kediņas», «Prāta slazdā».

Profesionālo skolu
audzēkņiem pirmie svētki

Pirmo reizi redzēt, kas tie tādi Skolēnu
dziesmu un deju svētki ir, lūkoties brauks
arī Jelgavas profesionālo skolu audzēkņi,
kuri piedalīsies Amatnieku svētkos Vēr-

manes dārzā. Proti, amatniekus pārstāvēs
Jelgavas Amatu vidusskolas frizieri un
tērpu stila speciālisti. Viņi gatavo īpašu
prezentāciju, kurā ikviens varēs novērtēt
mūsu speciālistu šūtos vakartērpus gan
no pašām jaunākajām kolekcijām, gan iepriekšējām, kā arī mūsu frizieru veikumu.
No Amatu vidusskolas uz Vērmanes dārzu
dosies arī vokālais ansamblis Solveigas
Grasmanes vadībā. «Esam ļoti priecīgi par
šo iespēju. Jauniešiem šie būs pirmie svētki,
tāpēc gaidāms liels piedzīvojums – jaunas
iepazīšanās, mēģinājumi, demonstrējumi.
Daudzveidīga emociju buķete,» teic Jelgavas Amatu vidusskolas direktores vietniece
Zigrīda Feldmane. Bet trešais kolektīvs būs
Amatniecības vidusskolas austrumu deju
grupa. Nupat, nupat meitenēm pabeigti
jaunie tērpi, bet jau 9. jūlijā viņu dejotprasmi varēs novērtēt Vērmanes dārzā.
Jāpiebilst, ka šie pasākumi visi ir bez
maksas. Amatnieku svētkos Vērmanes
dārzā piedalīsies arī mūsu folkloras kopa
«Dimzēns». Ņemot vērā, ka šis ir 10.
dziesmu un deju svētku gads, Vērmanes
dārzā ikvienam būs iespēja paviesoties
īpašā teltī, kurā varēs iepazīties ar dažādām vēstures liecībām no visiem desmit
skolēnu svētkiem, tostarp būs arī kaut
kas no Jelgavas 4. vidusskolas 11. klases
skolnieka Artūra Grīnofa veidotā darba
«Jelgavas 4. vidusskola Skolēnu dziesmu
un deju svētkos».

Mūsējie ne tikai
piedalās, bet arī vada

«Mēs varam būt lepni, ka Jelgavai ir
lielākā delegācija ārpus Rīgas. Tas nozīmē,
ka mūsu kolektīvi tik tiešām ir augstā profesionālā līmenī,» teic I.Bandeniece. Tiesa,
vēl lepnāki mēs varam būt par to, ka no
mūsu pilsētas arī vairāki kolektīvu vadītāji
ieņēmuši augstus amatus. A.Skrastiņa ir
Zemgales zonas dejotāju virsvadītāja un
horeogrāfa Ginta Baumaņa asistente,
kura palīdz veidot deju svētku Zemgales
programmu. A.Andersone ir mūsdienu
deju koncerta mākslinieciskā vadītāja,
kora «Spīgo» diriģente Līga Celma – virsdiriģente, kura diriģēs lielo kori Mežaparka
estrādē. Arī Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju
orķestra «Rota» vadītājs Agris Celms iecelts par virsdiriģentu un diriģēs pūtējus
gan Mežaparkā, gan Ķīpsalas hallē.
10. Skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētki Rīgā norisināsies no 6. līdz 11.
jūlijam. Jāpiebilst, ka uz dažiem svētku
pasākumiem vēl ir nopērkamas biļetes. Uz
kuriem, to var uzzināt svētku mājas lapā
www.dziedundejo.lv.

No Jelgavas dziesmu un deju svētkos piedalīsies
Deju studijas «Intriga» 5. – 9. klašu un 10. – 12. klašu grupas; bērnu un jauniešu centra «Junda» mūsdienu deju studijas «Benefice»
5. – 9. klašu un divas 10. – 12. klašu grupas. Kopā 75 mūsdienu deju dejotāji.
Jelgavas Amatu vidusskolas frizieri un stila speciālisti; Amatu vidusskolas meiteņu vokālais ansamblis; Jelgavas Amatniecības vidusskolas austrumu deju grupa; folkloras kopa «Dimzēns». Kopā 28 mākslinieki.
Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestris «Rota». Kopā 45 dalībnieki.
Aģentūras «Kultūra» deju kolektīva «Vēja zirdziņš» 1. – 2., 3. – 4., 5. – 6. klašu, 7. – 9., 10. – 12. klašu grupas; bērnu un jauniešu
centra «Junda» deju kolektīvs «Jundaliņi» (1. – 2. klašu grupa), divi «Jundēni» (3. – 4. klašu grupas), «Jundēna» 5. – 6. klašu un «Jundēna» 7. – 9. klašu grupa; Jelgavas 4. pamatskolas deju kolektīvs «Gliemezītis». Kopā 280 dejotāji.
Jelgavas 4. vidusskolas zēnu koris «Spīguņi», meiteņu koris «Spīgmeitiņas» (5. – 9. klašu grupa), meiteņu koris «Spīgo» (5. – 9. klašu
grupa), meiteņu koris «Spīgo» (vidusskolas), jauktais koris «Spīgana»; Jelgavas 3. pamatskolas koris; Jelgavas Valsts ģimnāzijas un
Jelgavas 4. pamatskolas apvienotais koris; Jelgavas 1. ģimnāzijas koris; Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas koris; Jelgavas Valsts ģimnāzijas
koris «Skali». Kopā 417 dziedātāji.

