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Rudenī būs biznesa dienas
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēc divu gadu pārtraukuma Jelgavā šoruden
atkal notiks izstāde gadatirgus «Zemgales biznesa dienas 2010». Tajā
aicināti piedalīties dažādi pārtikas, rūpniecības
preču ražotāji un pārstrādātāji, pakalpojumu
sniedzēji, amatnieki un
firmas ar dārzkopības
ražojumiem, kā arī citi
interesenti.
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Galvaspilsētā 10. Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus mūsu dejotāji
no «Vēja zirdziņa», «Jundaliņiem» un «Jundēna» iegrieza ar tautas deju Zemgales
programmu. Tajā rotaļdeju veidā simboliski izdejotas Zemgales brunčos atrodamās krāsas. Jāpiebilst, ka tieši pie šīs programmas
sagatavošanas kā asistente strādājusi «Vēja zirdziņa» vadītāja Alda Skrastiņa.
Foto: Krišjānis Grantiņš
 Ritma Gaidamoviča

«Laiks mūs tiešām lutina.
Kaut arī tautas tērpos ir
karsts, mēs jūtamies
brīnišķīgi. Te valda tādas emocijas un vienotība, kas nav vārdos
aprakstāma. Esam lepni,
ka arī mēs atklājām šos
svētkus,» pēc 10. Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētku
atklāšanas koncerta teic
«Jundēna» dejotāji.
Otrdien galvaspilsētā ar krāšņu koncertu pie VEF kultūras
pils, virsdiriģentu ierašanos īpašā
tramvajā un tautas deju kolektīvu
laureātu koncertu ieskandināti 10.
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētki, kas ilgs līdz 11. jūlijam. No Jelgavas pirmie svētkiem

pievienojās mūsu «Vēja zirdziņa»
dejotāji un bērnu un jauniešu centra «Junda» deju kolektīvi «Jundaliņi» un «Jundēns». Bet ar īpašo
tramvaju uz atklāšanas koncertu
ieradās arī mūsu virsdiriģents
– Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju
orķestra «Rota» diriģents Agris
Celms.
Bērni atzīst – neskatoties uz lielo
karstumu, kas nogurdina gan garajos mēģinājumos, gan koncertos,
ir laimīgi, ka tikuši uz lielajiem
svētkiem un var pārstāvēt mūsu
pilsētu. «Sajūtas ir kolosālas. Manuprāt, mēs ne tik daudz priecājamies, ka šeit satiekamies ar citiem
Latvijas kolektīviem, cik par to, ka
tieši svētkos mēs varam stiprināt
savu kolektīvu. Ne jau vienmēr
visas «Vēja zirdziņa» grupas dzīvo
un strādā kopā. Tagad tā būs veselu nedēļu. Visi rosās, cits citam
palīdz tērpu sakārtot, bizes sapīt,

lakatiņu vai pastalas sasiet. Apkārt
valda tik pozitīvas emocijas!» tā
«Vēja zirdziņa» vidusskolas grupas
dejotāja Ieva Buškevica. Mazākajiem, kuriem šie svētki ir pirmie,
protams, ir lielāks satraukums un
neskaitāmi jautājumi, taču viņiem
palīdz gan vecākie dejotāji, gan
skolotājas, gan līdzi atbraukušās
mammas. «Es pati esmu dejotāja
un zinu, cik fantastiskas ir sajūtas,
atrodoties šeit. Tieši tālab labprāt
piekritu braukt līdzi pieskatīt
mazos. Jāpiebilst, ka izpalīdzēšu
viņiem arī Daugavas stadionā,
mēs kopā ar bērniem dejosim deju
«Uciņdanči». Dziesmu svētki – tā
ir svēta lieta. Ja ir iespēja te būt
un palīdzēt, kāpēc gan ne?» teic
mamma Antra Bērziņa. Mammas
palīgos braukušas abiem kolektīviem. «Šie svētki liels piedzīvojums
ir gan man, gan manam bērnam, jo
abi te esam pirmo reizi. Palīdzīgu

Izstādi rīko Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
(LTRK) Jelgavas nodaļa sadarbībā
ar Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociāciju. Plānots, ka tā notiks
24. un 25. septembrī Zemgales
Olimpiskajā centrā, bet pasākuma
norises vieta var mainīties.
LTRK Jelgavas nodaļas vadītāja
Vineta Trankale stāsta, ka izstādes
mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības
attīstību reģionā – palīdzēt nodibināt kontaktus starp uzņēmējiem
un pasākuma dalībniekiem, dot
iespēju prezentēt savus produktus
un pakalpojumus, kā arī veicināt

roku nekad nav par daudz,» tā
mamma Dace Mukāne.
Šodien jau var teikt, ka uz Rīgu
devušies visi mūsu 845 dejotāji,
dziedātāji un amatnieki. Vakar
pieci mūsu labākie kori piedzīvojuši
sīvu cīņu koru karos, bet Jelgavas
4. vidusskolas pūtēju orķestris
«Rota» piedalījies finālskatē. Par
rezultātiem varēsiet lasīt «Jelgavas  Ilze Knusle-Jankevica
Vēstneša» nākamajā numurā un
portālā www.jelgavasvestnesis.
Portālā www.jelgalv. Bet šodien uzstāšanās diena ir
vasvestnesis.lv sācies
mūsu Amatniecības un Amatu
interneta balsojums
vidusskolas audzēkņiem, folkloras
par Jelgavas populākopai «Dimzēns», pūtēju orķestrim
rāko sportistu jūnijā.
«Rota» un deju studijai «Benefice»
Nobalsot par kādu no
un «Intriga».
kandidātiem varēs līdz
«Jelgavas Vēstneša» uzrunātie
19. jūlija pulksten 17.
bērni atzīst, ka ļoti gaida sestdienu, proti, došanos lielajā gājienā
Jūnija populārākā sportista
pa Rīgas ielām, jo daļai Jelgavas
kolektīvu pārstāvju šis būs pirmais
gājiens.

sava uzņēmuma atpazīstamību.
«Dalība izstādē ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā iepazīstināt
ar savu preci, izmēģināt jaunus tirgus, atrast jaunus klientus, satikt
vairumpircējus un pārdot savus
izstrādājumus. Turklāt nav daudz
tādu pasākumu, kuros vienas dienas laikā ir iespējams uzrunāt tik
daudz esošo un potenciālo klientu,»
norāda V.Trankale.
Līdztekus izstādei gadatirgum
paredzēta arī plaša izklaides programma pasākuma apmeklētājiem.
Šobrīd jau zināms, ka izstādes laikā
darbosies arī donoru autobuss un
ikvienam būs iespēja paveikt labu
darbu, ziedojot asinis. Paredzēts,
ka tiks rīkoti arī dažādi semināri,
bet precīza programma vēl tiek
izstrādāta.
Pašlaik vēl nav apstiprināta dalības maksa, bet V.Trankale lēš, ka
tie varētu būt aptuveni 30 lati par
kvadrātmetru. Savukārt par vietu
bez stenda – 25 lati.
Interesenti jau var pieteikties
LTRK Jelgavas nodaļā Skolotāju ielā 3, pa tālruni 63027207,
28646086 vai pa e-pastu: jelgava@
chamber.lv. Pēdējais pieteikšanās
termiņš – 14. septembris.

Sākas balsojums
par jūnija populārāko sportistu
titulam šoreiz nominēti seši
sportisti, jo viens no nominantiem ir pāris – orientēšanās veterānes Māra Bolšteina un Velta
Zjatkova. Sporta servisa centra
metodiķis Valdis Ilmers skaidro,
ka šoreiz pieļauta atkāpe, jo
abas sportistes startē pārī un
uzrādījušas augstus rezultātus,
tāpēc ir neiespējami izcelt vienu
no viņām.
(Turpinājums 3.lpp.)

Stingrāk vērsīsies pret nepilngadīgo smēķēšanu un alkohola lietošanu
 Ilze Knusle-Jankevica

priekšnieka vietnieks Andris Lakstīgala uzskata, ka grozījumi likuSpēkā stājušās izmaiņas
mā lietas būtību maina kardināli.
Latvijas AdministratīJa līdz šim nepilngadīgos varēja
vo pārkāpumu kodeksā
sodīt tikai par smēķēšanu neatļautā
(LAPK), kas Pašvaldības
vietā, piemēram, skolas teritorijā,
policijai ļaus daudz stingkas ir pretrunā ar mācību iestādes
rāk vērsties pret nepilniekšējās kārtības noteikumiem,
gadīgo smēķēšanu un
un nevis par to, ka viņš, būdams
alkohola lietošanu.
nepilngadīgs, smēķē, tad tagad
likumā definēts, ka nepilngadīgaJelgavas Pašvaldības policijas jiem smēķēt aizliegts. «Tas nozīmē,

ka jebkurš nepilngadīgais, tātad
bērns vai jaunietis līdz 18 gadu
vecumam, par smēķēšanu jebkurā
vietā – skolas teritorijā, uz ielas,
pat mājās – var tikt sodīts,» skaidro
A.Lakstīgala. Par šo pārkāpumu
paredzētais sods ir brīdinājums vai
naudas sods līdz desmit latiem.
Tāpat likumā iekļauts pants,
kas ļauj sodīt nepilngadīgos par
alkohola vai citu apreibinošo vielu
lietošanu vai atrašanos to ietekmē.

Par šo pārkāpumu var tikt izteikts
brīdinājums vai uzlikts naudas
sods līdz 25 latiem, bet, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti gada laikā,
sods ir 25 – 50 lati. A.Lakstīgala
piebilst, ka šis pants attiecas arī uz
tādiem jauniešu vidū sastopamiem
apreibināšanās veidiem kā līmes un
benzīna ostīšana. Savukārt cīņa
ar narkotiku lietošanu ir Valsts
policijas kompetencē.
(Turpinājums 3.lpp.)

Līdz 19. jūlijam
nobalso par savu favorītu portālā
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viedokļi

Jau ilgāku laiku tiek runāts par ekonomikas sildīšanu un
atbalstu uzņēmējdarbībai. Nu valdībā tapusi tā saucamā
atbalsta programma mikrouzņēmējdarbībai, kas paredz atvieglot nodokļu slogu un birokrātiju, tādējādi veicinot mazo
uzņēmumu izveidi un mazinot bezdarba līmeni valstī. Lai
programmu «iedarbinātu», Saeimai jāpieņem grozījumi vairākos likumos. Vislielākās diskusijas izraisīja vienotā fiksētā
nodokļa apmērs – sākotnējo deviņu procentu vietā nu plānots
noteikt 12 procentus no gada apgrozījuma. Arī šis cipars vieniem liekas pārāk mazs, bet citiem – nesamaksājams. Jelgavas
uzņēmēji seko līdzi izmaiņām likumdošanā un gaida, kāds
tad būs likuma galīgais variants, jo daudzi atrodas situācijā,
kurā varēs izvēlēties – turpināt darbu kā līdz šim vai saņemt
mikrouzņēmuma statusu. Laikraksta «Jelgavas Vēstnesis»
aptaujātie mazie uzņēmēji lielākoties atbalsta plānotās izmaiņas, jo, viņuprāt, tas ne vien samazinās nodokļu slogu, bet
arī atvieglos darbu, tomēr ir arī tādi, kas uzskata – noteiktie
12 procenti ir pārāk liela nodokļu likme. Ja mikrouzņēmuma
apgrozījums ir 70 000 lati, maksimālais, ko pieļauj likums,
tad 12 procenti ir 8400 lati nodokļos, un tieši šis cipars ir tas,
kas mazajām SIA liek šaubīties, vai likums tiešām vērsts uz
uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, īpaši laikā, kad daudzi
tomēr gadu noslēdz ar zaudējumiem, nevis peļņu. Valdības
izstrādāto atbalsta programmu un to, vai tā nesīs augļus,
izvērtē mūsu pilsētas mazie uzņēmēji, kuri nebaidījās paust
savu viedokli publiski.

Mikrouzņēmums – individuālais komersants,

individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, cita fiziskā persona, kas reģistrēta VID kā saimnieciskās
darbības veicējs, vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura
ir izvēlējusies maksāt mikrouzņēmumu nodokli un atbilst
šādiem kritērijiem: dalībnieki (ja tādi ir) ir fiziskas personas
(sabiedrības ar ierobežotu atbildību gadījumā – vienlaikus arī
valdes locekļi), apgrozījums kalendāra gadā nepārsniedz 70
000 latu, darbinieku skaits jebkurā brīdī ir ne vairāk kā pieci
darbinieki, izņemot gadījumu, ja darbinieks ir prombūtnē
vai atstādināts.
Avots: likumprojekts «Par mikrouzņēmuma nodokli»

«Pozitīvi jau tas vien, ka valdība
sākusi domāt šajā virzienā»

Endijs Rozenbergs, rokskolas īpašnieces SIA «BJMK»
valdes loceklis:
«Lai gan līdz galam vēl daudzos jautājumos skaidrības nav,
jau fakts vien, ka valdība sākusi
ne vien domāt, bet arī rīkoties
mazo uzņēmumu interešu labā,
ir pozitīvs. Viennozīmīgi skaidrs,
ka pārmaiņas ir nepieciešamas, jo
pie pašreizējās nodokļu sistēmas
un politikas mazajiem ir grūtāk
izdzīvot nekā lielajiem, turklāt
paši uzņēmēji par to, ka pārmaiņas nepieciešamas, sāka runāt
jau ļoti sen.
Par konkrētu nodokļu likmi gan
runāt pāragri, jo nedomāju, ka
pie šī cipara, kas šobrīd noteikts
12 procenti no apgrozījuma, viss
apstāsies. Vēl nav īsti skaidrs,
kā tiks sakārtots darbinieku
algu jautājums un viņu sociālie
nodokļi, tāpat PVN. Kā zināms,
uzņēmums, kura apgrozījums
pārsniedz 10 000 latu gadā, tostarp arī mikrouzņēmums, auto-

mātiski kļūst par PVN maksātāju.
Tāpēc ir ļoti būtiski, kāds mērķis
ar grozījumiem likumdošanā tiks
panākts: vai izmaiņas būs vērstas
tikai uz nodokļu administrēšanas
atvieglošanu, vai tomēr uz uzņēmējdarbības vides sakārtošanu.
Ja īstenosies pirmais scenārijs,
tad gan pārmaiņas neatbalstu,
jo mums tāpat ir pieredze nodokļu administrēšanā pie esošās
sistēmas. Bet, ja piepildīsies pozitīvākās prognozes, tas, manuprāt, veicinās valsts ekonomikas
attīstību.
Darbs pie jaunā likumprojekta
ir grūts, jo jānovērš lietas, kas
ir pretrunā ar jau spēkā esošo
likumdošanu. Tāpat vajadzētu
padomāt par šādu lietu: ko darīt
uzņēmumam, kurš strādā ar zaudējumiem? Nodoklis jāmaksā no
apgrozījuma, apgrozījums viņam
ir, bet gada bilance – ar mīnuss
zīmi. No kā lai viņi samaksā šo nodokli? Tāda elementāra matemātika un acīmredzama pretruna.»
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«Pārāk skaisti, lai
būtu patiesība»
Anatolijs Bolgovs, frizieris, individuālais komersants «A un Sali»:
«Ja valdības piedāvājums ir
samaksāt nodokļos 12 procentus no apgrozījuma un vairs
neko, es viennozīmīgi esmu
par šo priekšlikumu. Kāpēc?
Tāpēc, ka tas ir reāls procents,
kuru var atļauties nomaksāt,
turklāt tas ir iedibinājies vēsturiski – baznīca laiku laikos ir
ņēmusi desmito daļu. Vienotā
nodokļa noteikšana mazajiem
uzņēmējiem atvieglos elpošanu. Tas nozīmē ne tikai mazāku nodokļu slogu, bet arī laika
un resursu ekonomiju – laiku,
ko līdz šim patērējām, skraidot
uz VID un citām iestādēm, nu
varēsim izmantot, lai strādātu
un censtos nopelnīt.
Tomēr es baidos, ka tas viss
izklausās pārāk skaisti, lai
būtu patiesība. 12 procenti
tomēr šķiet pamaz, vajadzētu varbūt kādus 15, tāpēc
baidos, vai tas nav kārtējais
priekšvēlēšanu triks. Vai tikai
nesanāks tā, ka valsts paņems
no mums tos 12 procentus,
bet pati atbrīvosies no visiem
pienākumiem pret mums, jo

īpaši no tā, kas attiecas uz
sociālajām garantijām – slimības naudu, pensijām, dažāda
veida pabalstiem. Man ir 60
gadu, bet situācija valstī ir
tāda, ka es pat neuzdrošinos
domāt, ka varētu iet pensijā,
jo uz atbalstu no valsts man
nav ko cerēt.
Lai radītu kaut kādu drošības sajūtu, noteikti būtu
jānosaka laika sprīdis, kad šī
likuma norma būs spēkā. Lai
uzņēmējdarbība attīstītos,
projektam jābūt ilglaicīgam
un stabilam, nav pieļaujamas

pēkšņas izmaiņas. Ja šādi
apstākļi tiks radīti, iespējams,
ar laiku varēs sākt domāt par
attīstīšanos un paplašināšanos. Un otra lieta, par ko jau
runāju, ir solījums, ka valsts
neatsakās no sociālās atbildības. Kā notiek mikrouzņēmumos?! Jau gadus 20 nezinu, ko
nozīmē slimības lapa. Privātais uzņēmējs jūtas atbildīgs
patērētāju priekšā un iet uz
darbu kaut tupus rāpus, jo,
ja klients vienreiz konstatēs,
ka durvis ir ciet, otrreiz vairs
nenāks.»

Jānis Seikstulis, SIA
«DKD tehnika», kas nodarbojas ar biroja tehnikas
tirdzniecību un remontu
un zobārstniecību, valdes
loceklis:
«Šobrīd gan vēl nezinu, cik
jaunais likums būs izdevīgs
man, jo, tā kā uzņēmumam ir
divas darbības nozares, katrā
nodokļi atšķiras – medicīnas
precēm PVN ir desmit procenti, bet pakalpojumiem nav vispār, savukārt biroja tehnikai
PVN ir 21 procents. Pagaidām
neesam izpētījuši, vai mums
būs izdevīgi saņemt mikrouzņēmuma statusu. Šobrīd
vēl kaut kā turamies, kaut
nodokļu slogs ir nežēlīgs.
Ja godīgi, šaubos, ka likums tiešām izstrādāts, lai
veicinātu uzņēmējdarbību.
Drīzāk – lai attaisnotos Starptautiskajam Valūtas fondam.
Visi tie aprēķini un dīvainie
nodokļi nepieciešami tāpēc,
lai parādītu, kā pildīsies valsts
budžets. Spilgts piemērs ir
auto nodoklis, kurš nu nekādi
nav sevi attaisnojis.
Līdz šim no valsts nekādu
īpašo atbalstu neesam jutuši,
tāpēc ilūzijas neloloju. Skaļi
vārdi par to, ka nu atbalstīs
uzņēmējus, ir jau dzirdēti, bet
nācās pārliecināties, ka praksē viss ir citādāk. Piemērs:
gribēju saņemt aizdevumu
dažus tūkstošus latu jaunu

zobārstniecības iekārtu iegādei, bet valsts bankā kredītu
mums neiedeva. Līdzīgi ir ar
struktūrfondiem. Protams,
ir jauki, ka piedāvā dažādus
seminārus un izglītošanās
iespējas, bet ko tas dod, ja
reālu atbalstu uzņēmējs saņemt nevar?
Vēl viens iemesls, kāpēc
neceru uz valdības atbalstu, ir
lielā birokrātija. Lai strādātu,
zobārstniecības uzņēmumam
nepieciešami neskaitāmi reģistri, izziņas, atļaujas un
tamlīdzīgi. Citviet Eiropas
Savienībā ir tā – ja Savienībā
iegādājas sertificētu aparatūru, var uzreiz to uzstādīt,
bet Latvijā izturas tā, it kā te
ievestu atombumbu. Iekārta
jāapstiprina, nepieciešami

neskaitāmi mērījumi, tai jāatbilst dažādiem noteikumiem.
Esmu gājis tam cauri – lai
sakārtotu viena rentgena aparāta dokumentāciju, pagāja
pusgads. Tiesa, varēju izmantot firmas pakalpojumus, kas
par to prasa 1500 latus. Bet,
darot pats, ietaupīju 1200
latus. Tāpat ik gadu jāveic
pārbaudes, kuras uzņēmumam pašam jāapmaksā, bet
tajā pašā laikā klienti prasa
zemākas cenas.
Mikrouzņēmuma statusu
kārtošu tikai tad, ja redzēšu –
jaunais likums tiešām strādā.
Līdz tam lai paliek, kā ir.»

Ilūzijas nelolo

Vai plānojat šogad apmeklēt Smilšu skulptūru festivālu?
32

Apmeklēšu, ja nebūs citu plānu
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Iepriekšējos festivālus apmeklējis neesmu, bet šogad noteikti aiziešu

Es tādus pasākumus neapmeklēju
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Visticamāk, ka nē
11

www.

Kā jūs ietekmē
karstais laiks?
Alberts, skolnieks:
– Man ir brīvlaiks, tāpēc
tikai priecājos, ka laukā
ir karsts. Neskatoties uz
spožo sauli,
tāpat spēlējam futbolu, staigājam pa pilsētu. Vakarā mamma
mūs ved uz Ozolnieku dīķi peldēties. Karstums man netraucē,
galvenais, lai nelīst.
Laimonis,
pensionārs:
– Smags jau ir
šis laiks. Dienas vidū, kad
ir viskarstāk
un spožākā
saule, cenšos
neiet laukā.
Labāk dzīvoju pa māju. Par laimi,
mana istaba ir ēnas pusē, tāpēc ir
vieglāk, atveru arī logus, lai būtu
viegls caurvējš. Man patiktu, ja
laukā būtu līdz plus 20 grādiem,
jo tad būtu vieglāk elpot. Karstajā laikā man vienmēr kabatā ir
zāles, ja nu kļūst slikti.
Ināra, pensionāre:
– Esmu dzirdējusi, ka citi
karstajā laikā
jūtas slikti,
bet mani vismaz pagaidām tas nekādi neietekmē. Visu, kas vajadzīgs
pilsētā, nokārtoju rīta pusē, bet
dienā dzīvoju pa mājām. Tikai
vakara pusē, kad karstums norimies, dodos uz dārzu paravēt vai
to aplaistīt. Galvenais ir ilgi neuzturēties saulē un dzert daudz
šķidruma, ko arī daru.
Vjačeslavs
Rozeneks,
jelgavnieks:
– Ko tad var
gaidīt pēc tik
aukstas un
bargas ziemas?! Protams, karstu
vasaru! Ir jau grūti, taču biežāk
jāiet dušā, jādzer daudz ūdens,
un tad jau pārdzīvosim šo karsto laiku. Pats to visu arī cenšos
ievērot, turklāt izvēlos uzturēties
tuvāk ūdeņiem, lai var atveldzēties.
Daiga, pārdevēja:
– Tikko atbraucu mājās no mitrās
Īrijas – esmu
sajūsmā par
šo karstumu.
Man tas ļoti
patīk, taču ticu, ka cilvēkiem,
kuri visu laiku šeit dzīvo, ir grūti.
Ķeru saulīti, cik varu, jau brūnumiņš ir. Priecātos, ja Jelgavā būtu
peldvietas, kur karstajā laikā
atpūsties.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
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Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
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Nedēļas jautājums

Jā, apmeklēju to katru gadu

Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica,
foto Krišjānis Grantiņš

Pilsētnieks vērtē
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Stingrāk vērsīsies pret nepilngadīgo
smēķēšanu un alkohola lietošanu
(No 1.lpp.)
«Ja pazīmes radīs aizdomas, ka
aizturētā nepilngadīgā persona ir
lietojusi narkotiskās vielas, informēsim Valsts policiju, kas tālāk
pārņems lietas izskatīšanu,» tā
Pašvaldības policijas priekšnieka
vietnieks.
Pašvaldības policija, konstatējot
šādus pārkāpumus, sastādīs administratīvo pārkāpumu protokolu,
ko nosūtīs izskatīšanai Jelgavas
domes Administratīvajai komisijai.
A.Lakstīgala piebilst, ka, sākot ar
jauno mācību gadu, tam tiks pievērsta pastiprināta uzmanība, bet
līdz tam sabiedrība, tostarp paši
nepilngadīgie, tiks informēti par
izmaiņām likumdošanā.
Bargāki sodi noteikti arī par
cigarešu un alkohola pārdošanu
nepilngadīgajiem. Ja līdz šim
par to tika sodīts pārdevējs, tad
nu likums paredz, ka sodu var
uzlikt arī juridiskai personai,
tātad uzņēmuma īpašniekam. Tā
kā ar šīm lietām nodarbojas arī

Aizsargdambja teritorijā
ieeja liegta

Valsts policija, abas institūcijas
pārrunājušas turpmāko darbības
stratēģiju un vienojušās, ka šajos
gadījumos izvērtēs, kam uzlikt
sodu – pārdevējam vai juridiskajai
personai. «Pieļauju, ka turpmāk
lielāka atbildība tiks prasīta tieši
no īpašniekiem, jo viņi ir tie, kas
nosaka kārtību savā uzņēmumā,»
tā A.Lakstīgala.
Jāpiebilst, ka gadījumos, ja
personām vecumā no 14 līdz 18
gadiem nav ienākumu, naudas
sods tiks piedzīts no vecākiem vai
viņu aizstājējiem. Turklāt izmaiņas likumā paredz, ka turpmāk
visi naudas sodi, kas iekasēti uz
LAPK pamata, tiks ieskaitīti valsts
budžetā – līdz šim tā tika sadalīta
starp valsti un pašvaldību. Nu
pašvaldības budžetā ienāks vien
tā soda nauda, kas iekasēta par
pašvaldības saistošo noteikumu
neievērošanu, piemēram, nenopļautu zāli, līguma par atkritumu
izvešanu nenoslēgšanu, ugunsku- Daudziem jelgavniekiem pēdējā laikā ir vilinājums par atpūtas un pastaigu vietu izvēlēties
Lielupes labo krastu, kur pašlaik turpinās intensīvi būvdarbi. Taču nepiederošām personām
ra dedzināšanu un tamlīdzīgi.
pašu drošības nolūkos tur ieeja ir liegta – ne vien būvdarbu dēļ, bet arī tāpēc, ka aizsargdambja teritorijā vēl aizvien tiek atklātas sprāgstvielas.
Foto: Krišjānis Grantiņš

Sākas balsojums
par jūnija populārāko sportistu
(No 1.lpp.)
«Līdzīga situācija var rasties arī
tad, ja augstvērtīgus sasniegumus
uzrādīs, piemēram, airētāji un viņi
tiks nominēti populārākā sportista
titulam. Tur komandā startē ne
vien divi, bet pat četri sportisti, no
kuriem izcelt vienu nav iespējams,
bet ignorēt sasniegumus nebūtu
godīgi,» tā V.Ilmers.
Šoreiz arī izvirzīti divi sportisti no
viena kluba – Jana Jansone un Jānis Lasmanis no pauerliftinga kluba
«Apolons». Arī tas ir līdz šim nebijis
gadījums, bet Sporta servisa centra
pārstāvis skaidro: «Abi sportisti
uzrādījuši līdzvērtīgus sasniegumus, tāpēc nevar pateikt, kurš no
viņiem ir vai nav pelnījis populārākā
sportista nosaukumu.» Arī tas, ka
J.Jansone vienreiz jau šim titulam ir
nominēta, nenozīmē, ka viņu nevar
izvirzīt atkārtoti, jo katru mēnesi,
izvirzot kandidātus, tiek izvērtēti
sportistu sasniegumi.
Jāatgādina, ka gada beigās tie
pieci mēneša populārākie sportisti,
kuri būs ieguvuši visvairāk balsu,
cīnīsies par gada populārākā sportista titulu. Plānots, ka arī gada
populārākais sportists tiks noteikts
interneta balsojumā. Janvārī populārākais sportists bija ziemas
peldētājs Ņikita Gorbatko, februārī
– peldētājs Viktors Vovruško, martā
– pauerliftingiste Jana Jansone,
aprīlī – futbolists Valērijs Redjko, bet
maijā – svara bumbu cēlājs Andrejs
Makuha.
Jūnija populārākā sportista titula kandidāti: Māra Bolšteina un
Velta Zjatkova, orientēšanās klubs
«Alnis». Sportistes pāru grupā
izcīnījušas čempionu titulu superveterānu klasē sievietēm Krievijas
atklātajā čempionātā 24 stundu
rogainingā.
Oļegs Malašenoks, FK «Jelgava»
uzbrucējs, LMT virslīgas maija
labākais spēlētājs. Labākā spēlētāja
titula kandidātus nosauc Latvijas
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Futbola federācijas treneru padome,
bet nosaka interneta balsojumā.
LMT virslīgā viņš ir aizvadījis 115
spēles un guvis 39 vārtus, pārstāvot futbola klubus «Jūrmala»,
«Tranzīts» un «Jelgava». Oļegs
Jelgavas klubam pievienojās tikai
šīs sezonas sākumā, jau debitējis
Latvijas Nacionālās izlases sastāvā
un piedalījies Baltijas kausa izcīņā.
Iepriekšējo sezonu futbolists aizvadīja Maltas augstākās līgas klubā
«Hibernian», kura sastāvā 15 spēlēs
guva sešus vārtus. Kluba treneris
– Dainis Kazakevičs.
Jana Jansone, pauerliftinga klubs
«Apolons». Sportiste Eiropas čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus
Īrijas pilsētā Limerikā izcīnīja 1.
vietu svara kategorijā līdz 56 kilogramiem. Tas viņai ir atkārtots
sasniegums, jo arī pērn jelgavniece
ieguva Eiropas čempiones titulu.
Jāpiebilst, ka J.Jansone ir arī pieckārtēja Latvijas čempione un rekordiste. Šī ir otrā reize, kad sportiste
nominēta mēneša populārā sportista titulam. Viņa par sasniegumiem
Latvijas čempionātā tika nominēta
marta populārākā sportista titulam,
ko arī ieguva. Toreiz par Janu tika
nodotas 413 balsis. Sportistes treneris – Edmunds Jansons.
Jānis Lasmanis, pauerliftinga
klubs «Apolons». Arī viņš, tāpat kā
J.Jansone, Eiropas čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus Īrijas pilsētā Limerikā izcīnīja 1. vietu (svara
kategorijā līdz 75 kilogramiem) un
nosargāja savu pērn iegūto titulu.
J.Lasmanis ir arī vairākkārtējs
Latvijas un vienkārtējs pasaules
čempions. Sportista treneris – Edmunds Jansons.
Uldis Balbeks, BMX sporta klubs
«Mītavas kumeļi». Sportists Eiropas
čempionāta 9. posmā Čehijā izcīnījis
5. vietu elites grupā. Turklāt šī ir
pirmā reize, kad U.Balbekam izdevies iekļūt elites konkurences finālā.
Sportista treneris – Olafs Lakučs.

 Sintija Čepanone

Karstais laiks raizes sagādā Lielupes labā krasta sakārtošanā iesaistītajiem būvniekiem – pēdējās dienās ievērojami
vairāk kļuvis to cilvēku,
kuri vēlas izmantot topošo pludmali. Taču
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība»
projektu vadītāja Dzidra Staša atgādina – iedzīvotājiem būvobjektā
ieeja ir liegta drošības
apsvērumu dēļ un tajā
drīkst atrasties tikai
būvdarbos iesaistītie
darbinieki.
Finišam pamazām tuvojas
būvniecības darbi Lielupes labajā
krastā, kur līdztekus aizsargdambim paredzēta arī atpūtas
vieta, tostarp pludmale. Kaut
arī darbi tur vēl nav noslēgušies,
daudzi iedzīvotāji cenšas iekļūt
būvobjektā, lai to izmantotu kā

atpūtas un pastaigu vietu, arī
bērni bez pieaugušajiem. «Taču
šī cilvēku pārgalvība var beigties
dramatiski – pirmkārt, tas ir ne
tikai būvobjekts, kur intensīvi
strādā smagā tehnika un putekļi
apgrūtina redzamību, bet arī teritorija, kur pašlaik turpinās sprādzienbīstamu priekšmetu meklēšana,» uzsver Dz.Staša, atgādinot
– nepiederošām personām līdz
būvdarbu pabeigšanai aizliegts
atrasties Lielupes labajā krastā
posmā no Rīgas ielas līdz dzelzceļa tiltam. Iedzīvotāji aicināti ievērot izvietotās brīdinājuma un ceļa
zīmes, norobežojošās signāllentas
un neizvēlēties būvlaukumu par
pastaigu un atpūtas vietu.
«Pilsētsaimniecības» projektu
vadītāja skaidro, ka, jau uzsākot
būvdarbus, Lielupes labajā krastā
uzietas un neitralizētas vairākas
nesprāgušas kara laika munīcijas
un tādas atklātas arī turpmāko
darbu gaitā, jo būvobjekts atrodas
Otrā pasaules kara frontes līnijas
posmā. «Kaut arī vērienīgākie
rakšanas darbi objektā jau pa-

beigti, joprojām turpinās grunts
pārvietošana un izlīdzināšana
dambim piegulošajā teritorijā,
tādējādi vēl nesen būvnieki teritorijā konstatēja vairākas kara
laika sprāgstvielas – šīs nedēļas
sākumā vien no būvobjekta izvesti četri mīnmetēju lādiņi. Pieļaujam, ka tie nebūt nav pēdējie
atklātie, tādēļ pašlaik norit intensīvs darbs, meklējot sprādzienbīstamos priekšmetus perspektīvā
paredzētajā atpūtas vietā. Proti,
tur strādā Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas
rotas pārstāvji,» tā Dz.Staša,
iedzīvotājus aicinot neignorēt šo
apstākli un pirmām kārtām par
savu drošību parūpēties pašiem,
līdz darbu noslēgumam pa šo
teritoriju nestaigājot.
Jāatgādina, ka Lielupes labajā
krastā darbus plānots pabeigt līdz
oktobra beigām – 29. oktobrim.
Lai iedzīvotāju pārgalvības dēļ
netiktu traucēts būvnieku darbs,
šo teritoriju pastiprināti uzrauga
arī Pašvaldības policija.

Aicina bērnus izteikt savus sapņus
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Sabiedrības
integrācijas birojs sadarbībā ar biedrību «Harmonija» šovasar jelgavniekus aicina iesaistīties
jaunā akcijā «Piepildi
mazā jelgavnieka sapni». Pilsētas bērni neatkarīgi no vecuma var
rakstīt vēstules, tajās
izklāstot savus sapņus
par to, ko vēlētos redzēt, darīt vai saņemt
dāvanā.
«Līdz šim vasaras noslēgumā
jau vairākus gadus jelgavniekus
aicinājām piedalīties akcijā «Padalies!», ziedojot dažādas lietas
skolai, kas noderēja daudzbērnu

ģimenēm. Taču šajā gadā gribam
īstenot jaunu projektu – akciju
«Piepildi mazā jelgavnieka sapni».
Katram bērnam ir kāds krāsains
un neparasts sapnis, kuru viņš
vēl nav piepildījis vai viņa vecāki
nevar atļauties īstenot, tieši tāpēc
mēs gribam kaut nedaudz palīdzēt
un iepriecināt bērnus, uzsākot
skolas gaitas 1. septembrī,» stāsta
Sabiedrības integrācijas biroja vadītāja Rita Vectirāne. Lai piedalītos
akcijā, pilsētas bērni neatkarīgi no
vecuma aicināti sūtīt vēstules un
e-pastus, izsakot savus sapņus. Tas
var būt viens, bet var būt arī divi
vai trīs sapņi. Tie jāiesūta līdz 1.
augustam vai nu pa pastu uz adresi: Sabiedrības integrācijas birojs,
Pulkveža Brieža iela 26, LV-3007,
vai pa e-pastu: sib@dome.jelgava.
lv. Vēstules ar norādi «Sabiedrības

integrācijas birojam» var arī ienest
Informācijas aģentūrā Jelgavas
domes ēkā. Galvenais, jānorāda
pieteicēja vārds, uzvārds, tālruņa
numurs un adrese, lai ar viņu būtu
iespējams sazināties. «Sapņi var
būt visdažādākie. Varbūt kādam
bērnam sapnis ir saldumi, citam
– tikšanās ar neparastu personību,
vēl kādam – izjāt ar zirgu vai vienu
dienu redzēt, kā strādā ārsts,»
stāsta R.Vectirāne. Visus iesniegtos sapņus izskatīs augustā, kad
akcijas organizatori gādās, lai tos
piepildītu. Bet 1. septembrī bērni
tiks aicināti uz īpašu pasākumu,
kur daļa no sapņiem tiks īstenoti.
«Protams, uz Disnejlendu biļeti
mēs droši vien nenodrošināsim,
taču, aicinot palīgā sapņu feju,
mēģināsim daļu sapņu īstenot,»
tā R.Vectirāne.

Tieslietu ministrija apsolījusi sakopt Pārlielupes cietumu
 Ilze Knusle-Jankevica

valdības saņemts rīkojums novērtēt
Pārlielupes cietuma ēku tehnisPlānotā Pārlielupes cieko stāvokli. Jelgavas pašvaldības
tuma nodošana pašvalpreses sekretāre Līga Klismeta
dības īpašumā ieilgs, jo
informē, ka to darīja pašvaldības
pirms pieņemšanas–noĪpašuma konversijas pārvaldes
došanas akta parakstīspeciālisti. Pēc cietuma apsekošanas
šanas Tieslietu ministrija
pašvaldība aicinājusi Tieslietu miapņēmusies sakopt cienistriju sakārtot cietuma teritoriju,
tuma teritoriju.
pirms pārņemt to savā īpašumā.
Tieslietu ministrijas pārstāve
Uzsākot bijušā Pārlielupes cietu- Laura Pakalne apstiprina, ka šāds
ma ēku nodošanu pašvaldībai, no aicinājums ir saņemts un ministrija

apņēmusies sakopt cietuma teritoriju. Par to atbildīga būs ministrijas
pakļautībā esošā Ieslodzījuma vietu
pārvalde (IeVP), kurai jāmeklē
iespējas, kā to īstenot. L.Pakalne
lēš, ka tas varētu prasīt kādu mēnesi, jo no teritorijas jāizvāc dažādas lietas un palikušās mēbeles,
bet, tā kā ne ministrijai, ne IeVP
līdzekļu, par ko šos darbus veikt,
nav, viss būs jādara pašu spēkiem.
Arī IeVP pārstāve Ināra Makārova
apstiprina, ka cietuma teritorijā

esot palikušas gan lietojamas, gan
salūzušas mēbeles, mucas un citas
lietas, par kuru tālāko likteni lems
pārvalde. «Ierobežotā finansējuma
dēļ esam spiesti meklēt kādu, kurš
to izdarīs bez atlīdzības,» piebilst
I.Makārova.
Kad teritorija būs sakārtota, tiks
parakstīts pieņemšanas–nodošanas
akts. Tikai pēc tam, kad ēkas būs
pārņemtas, pašvaldība lems par to
tālāku izmantošanu.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»

jau rakstīja, ka maijā Ministru
kabinets pieņēma rīkojumu bijušo
Pārlielupes cietumu bez atlīdzības
nodot Jelgavas pašvaldības īpašumā. Pašvaldības īpašumā plānots
nodot zemesgabalu 24 138 kvadrātmetru platībā un 13 būves. Savukārt Jelgavas dome apņēmusies
valstij bez atlīdzības nodot Jelgavas
tiesas ēku Dambja ielā 12.
Pārlielupes cietums tika slēgts
2008. gada 12. decembrī. Ieslodzītie
šajā kompleksā uzturējās 51 gadu.

Īsi
 Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» informē, ka 8. jūlijā
būs slēgts Būriņu ceļa posms gar kapiem. Būriņu ceļa posms būs slēgts no
pulksten 9 līdz 20, un šajā laikā plānoti
brauktuves asfalta seguma izbūves
darbi. «Pilsētsaimniecība» atvainojas
par sagādātajām neērtībām.
 Sociālo lietu pārvalde tikusi pie
gana ekskluzīva interjera priekšmeta – «Parex» bankas Jelgavas filiāles
pārvaldnieks Jurijs Strods, uzteicot
ilgstošo sadarbību, Sociālo lietu
pārvaldei uzdāvināja krēslu, kurš
savulaik atradās bankas valdes zālē.
«Kādreizējās «Parex» bankas valdes
zālē bija pieci šādi krēsli, dīvāns un skapītis, bet to, kurš no valdes locekļiem
šajā krēslā sēdēja, gan nezinu,» stāsta
J.Strods. Tā ir viena no lietām, kas
palikusi pāri bankas restrukturizācijas
procesā un nav atradusi saimnieku trīs
izsoles kārtās. Pēc tam krēsls nonācis
bankas Jelgavas filiāles pārvaldnieka
rokās – kā dāvana sadarbības partneriem. Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne teic – ņemot vērā, no
kurienes krēsls uz iestādi atceļojis,
viņa cer, ka nu naudas nekad vairs
netrūks. Sociālo lietu pārvaldes darbinieki rīkojuši «prāta vētru», lai atrastu
krēslam vislabāko pielietojumu. Lai
gan izskanējuši vairāki varianti, piemēram, sapulču krēsls, lēmums, kur
tad īsti jaunieguvumu novietot, vēl
nav pieņemts.

Foto: Krišjānis Grantiņš
 No nākamās pirmdienas, 12.
jūlija, portālā www.latvija.lv/studijas reflektanti varēs elektroniski
pieteikties studijām Latvijas Universitātes (LU), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU)
pamatstudiju programmām. Tas nozīmē, ka topošie studenti pieteikumu
studijām varēs iesniegt jebkurā no trim
universitātēm un pieteikties uz jebkuru
no šo trīs universitāšu piedāvātajām
studiju programmām. Pieteikšanās
studijām notiks pēc prioritāšu sistēmas, un konkursa rezultātā katrs
reflektants iegūs vienu studiju vietu
vienā studiju programmā. Vienotajā
pieteikumā studijām varēs norādīt līdz
20 prioritātēm no LU, LLU un RTU studiju programmu piedāvājuma. Katra
prioritāte sastāv no studiju programmas, studiju formas un studiju finansējuma – valsts budžeta vai maksas.
Par vienoto pieteikumu neatkarīgi no
norādīto prioritāšu skaita reģistrācijas
maksa ir 20 lati.
 14. jūlijā stāsies spēkā izmaiņas
likumā «Par sapulcēm, gājieniem un
piketiem», kas paredz, ka sapulces,
gājiena vai piketa organizētāji tā
rīkošanas pieteikumu pašvaldībā
varēs iesniegt ne agrāk kā četrus
mēnešus un ne vēlāk kā desmit darba dienas pirms plānotā pasākuma.
Līdz šim nebija noteikti ierobežojumi,
cik ilgi pirms plānotā pasākuma
iesniedzams pieteikums, tādējādi
pasākumus varēja pieteikt pat vairākus gadus iepriekš. Līdz ar to radās
situācijas, kad personu grupas pieteica
pasākumu ar mērķi traucēt citu organizāciju pieteiktus pasākumus, raksta
ziņu aģentūra LETA. Likums paredz,
ka pieteikumam jāpievieno arī kārtības
uzturētāju saraksts ar viņu parakstiem,
kas apliecina piekrišanu piedalīties
pasākumā kārtības uzturētāja statusā,
vai līguma kopija, ja sabiedrisko kārtību un drošību nodrošinās apsardzes
komersants.

Ritma Gaidamoviča
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atbildam

Nākotnes iela greiderēta bedru dēļ
«Pirms pāris dienām tika nogreiderēta
Nākotnes iela – iela, kura bija tiešām labā
stāvoklī un greiderēšana pavisam noteikti
tur nebija vajadzīga. Tagad ceļa segums ir
sabojāts, tur ir putekļi. Kāpēc Jelgavā tiek
greiderētas ielas, kuras ir labā stāvoklī,
tādējādi izšķērdējot nodokļu maksātāju
naudu?!» savu viedokli «Jelgavas Vēstnesim» pauž kāda šīs ielas iedzīvotāja.
«Minētajai ielai pieslēgumā pie Rūpniecības ielas asfalta seguma bija izveidojušās satiksmei bīstamas bedres, kuras bija
nepieciešams nolīdzināt, lai neapdraudētu autovadītāju drošību un automašīnu

tehnisko stāvokli,» nepieciešamību greiderēt Nākotnes ielu pamato pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» ielu
ekspluatācijas inženieris Edgars Rubenis. Viņš atgādina, ka ielu greiderēšanu
reglamentē Ministru kabineta noteikumi
par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes
kontroli. «Tie paredz, ka grants segumā
nav pieļaujami iesēdumi un bedres, kas
dziļākas par 100 milimetriem,» tā speciālists, piebilstot, ka atklātie trūkumi C
kategorijas ielām jānovērš divu nedēļu
laikā. Tieši tādēļ arī bija nepieciešams
nogreiderēt Nākotnes ielu.

Ceturtdiena, 2010. gada 8. jūlijs

Margu augstums gājēju
drošību neapdraud

«Uz gaisa tilta, kas ved pār dzelzceļa sliedēm, ir ļoti zemas margas
– cilvēkam tikai līdz jostasvietai.
Manuprāt, tas būtiski apdra ud
gājēju drošību. Piemēram, Rīgā uz
atsevišķiem tiltiem margas ir pat
trīs metrus augstas,» savu viedokli
laikrakstam pauž kāds lasītājs,
līdzīgu praksi rosinot ieviest arī
Jelgavā. «Uzskatu, ka margas vismaz uz gaisa tilta ir jāpaaugstina,
par miršanas faktu un īpašnieku maiņu,» lai tām nevar pārvelties pāri,» tā
norāda JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis, jelgavnieks.
skaidrojot, ka vienotas datu bāzes par
mirušajiem iedzīvotājiem apsaimniekoIepazīstoties ar lasītāja ierosinātājam nav, tādēļ tas, uz kā vārda tiek jumu, pašvaldības aģentūras «Pilizsūtīti rēķini, atkarīgs no cilvēku atbil- sētsaimniecība» direktors Andrejs
dības un tā, cik operatīvi viņi nokārto Baļčūns norāda, ka tiltu, tostarp
savas saistības.
gaisa tilta, ģeometriskos parametrus
Proti, jaunā dzīvokļa īpašnieka pie- reglamentē Latvijas valsts standarts,
nākums ir personīgi vērsties JNĪP, lai, paredzot, ka minimālais tiltu margu
uzrādot attiecīgus dokumentus, darītu augstums ir 1,1 metrs. «Cilvēka viFoto: Krišjānis Grantiņš
zināmu miršanas faktu un īpašnieku dējais augums ir 1,70 – 1,80 metri,
maiņu. Turklāt svarīgi, lai īpašnieku līdz ar to gājēju drošība uz šī tilta Gaisa tilta margu augstums atbilst Latvijas valsts standartam, tādēļ vismaz
maiņa būtu reģistrēta arī Zemesgrāmatā. nav apdraudēta,» tā A.Baļčūns.
tuvākajā laikā jautājums par margu paaugstināšanu netiks izskatīts.
«Tad korekcijas tiks iekļautas arī JNĪP
datu bāzē un turpmāk rēķini tiks izsūtīti
pašreizējam dzīvokļu īpašniekam, nevis,
kā tas esot šajā gadījumā, uz miruša
cilvēka vārda,» tā J.Vidžis.

Par īpašnieku maiņu JNĪP ir jāinformē
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās Kārlis,
lūdzot izskaidrot situāciju, ar kādu jau
trīs gadus viņam jāsamierinās. Proti, jau
trīs gadus visi SIA «Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP) rēķini konsekventi tiek sūtīti cilvēkam, kurš jau ir miris. «Protams, šos rēķinus es saņemu, jo
dzīvoju tajā adresē, taču kādēļ tie adresēti
nelaiķim, kurš, dzīvs būdams, šeit dzīvoja, nevis tiek sūtīti uz mana vārda?! Kā
tas var būt, ka tik liels apsaimniekotājs
kā JNĪP nav izveidojis datu bāzi, kurā
būtu pieejama informācija par dzīvoklī
deklarētajām personām un īpašnieku
maiņu,» neizpratnē ir jelgavnieks.

«Lai līdzīgas situācijas neatkārtotos,
atbildīgiem jābūt arī pašiem dzīvokļu
īpašniekiem, mūs savlaicīgi informējot

CSDD Jelgavas nodaļu slēgt negrasās
Māris vēlas noskaidrot, vai perspektīvā
nav paredzēts Ceļu satiksmes drošības
direkcijas (CSDD) Jelgavas nodaļu pievienot Rīgas pārvaldei. «Jelgavā daudzas
teritoriālās iestādes tiek likvidētas, tās
pievienojot Rīgas nodaļai, tāpēc vēlos
noskaidrot, vai šāds liktenis nedraud arī
CSDD Jelgavas nodaļai un Tehniskās
apskates stacijai mūsu pilsētā,» raksta
«Jelgavas Vēstneša» lasītājs. Viņaprāt,
Zemgalē pēdējā laikā ir būtiski samazinājusies transporta plūsma, jo cilvēki vairs
nav spējīgi maksāt un mašīnas pārdod,
līdz ar to arī CSDD nodaļai un Tehniskās apskates stacijai Jelgavā ienākumi
samazinās. Viņš arī vēlas noskaidrot,
vai sakarā ar algu samazināšanos valstī
nav paredzēts cenas samazināt arī CSDD
pakalpojumiem.

un transportlīdzekļu tehnisko apskati. Tā
kā nodaļa atrodas vietā, kur ir ērti nokļūt
arī no apkārtējiem rajoniem, tās apvienošana ar citu nodaļu, piemēram, Rīgas, radītu ļoti lielas neērtības mūsu klientiem,»
iepazīstoties ar lasītāja jautājumu, norāda
CSDD Jelgavas nodaļas priekšnieka pienākumu izpildītājs Aigars Šadurskis.
Viņš akcentē, ka šobrīd arī nav ekonomiska pamatojuma tam, lai nodaļa mūsu
pilsētā tiktu slēgta. «Tā, piemēram, transportlīdzekļu reģistrācijas apjomi pašlaik
salīdzinājumā ar pagājušo gadu pieauguši
par 43 procentiem, savukārt tehniskās
apskates noslogojums Jelgavas nodaļā
vienmēr bijis viens no augstākajiem visā
Latvijā. Arī kvalifikācijas pakalpojumu
jomā šogad novērojams neliels pieaugums,» komentē A.Šadurskis.
Savukārt, atbildot uz jautājumu par iespējamo pakalpojumu cenu samazināšanu
CSDD, viņš norāda: «Pakalpojumu cenas
šobrīd ir noteiktas atbilstoši resursiem,
kas tiek patērēti, lai pakalpojumi tiktu
sniegti atbilstoši noteiktajām prasībām
un kvalitātes standartiem.»

Labiekārtošanu
var veikt, ja ir dzīvokļu īpašnieku lēmums
«Dzīvoju Ganību ielā 59. Man ir 70
gadi, ir problēmas ar veselību, tāpēc ir
grūti pārvietoties. Turklāt tāda šajā mājā
neesmu es vienīgā – te dzīvo daudz vecu
cilvēku, kuri bez citu palīdzības nevar nokāpt pa kāpnēm ielas pusē, arī jauniešiem,
kas guvuši kājas traumu un pārvietojas
ar kruķiem, šīs kāpnes rada problēmas,
jo tām nav margu,» raksta Ganību ielas
59 iedzīvotāja. Viņa norāda, ka vairākkārt vērsusies pie apsaimniekotāja – SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) –, kā arī pie mājas vecākās, lūdzot
situāciju uzlabot, taču atbilde esot viena

19. maršrutā jau kursē lielākais autobuss

Vairāki jelgavnieki «Jelgavas Vēstnesim» pauduši neizpratni par SIA «Jelgavas Autobusu parks» (JAP) politiku,
plānojot autobusu reisus un to ietilpību 19.
«Šobrīd nav plānots samazināt CSDD
maršrutā, ar kuru pilsētas iedzīvotāji no
nodaļu skaitu vai apvienot tās ar citām.
Viesturiem var nokļūt līdz Bērzu kapiem
Turklāt Jelgavas nodaļa ir starp tām,
un atpakaļ. «Rīta un vakara stundās pakurās iespējams saņemt visus galvenos
sažieri tajā ir saspiesti kā siļķes mucā, jo
CSDD sniegtos pakalpojumus – transportdaudzi vasarā ar šo autobusu mēro ceļu
līdzekļu reģistrāciju, vadītāju kvalifikāciju
uz saviem mazdārziņiem,» klāsta Silvijas
kundze. Līdzīgu viedokli pauž arī kāda
cita jelgavniece, JAP rosinot vēlreiz izskatīt
iespēju 19. maršrutā organizēt lielākas
«Agrākās mazās
ietilpības autobusus un izveidot papildu
«Maximas» vietā Katoreisus. «Agrāk mājās varēju nokļūt divas
ļu ielā tagad iekārtots
stundas vēlāk, bet tagad pēdējais autobuss
«humpalu» veikals, bet
šajā maršrutā man ir pulksten 18.20, un
blakus tajās pašās telpās
tas ir krietni par agru, lai man vispār
tirgo ēdienu. Smaka tur
būtu izdevīgi braukt ar šo autobusu,» tā
ir neciešama,» stāsta
jelgavniece, atgādinot, ka pašlaik biļete
kāds «Jelgavas Vēstnepilsētas autobusos maksā 50 santīmus.
ša» lasītājs, kurš vēlas
«Parasti braucu kopā ar saviem trim
noskaidrot, vai šajā
mazbērniem, un vienā virzienā tas man
veikalā apģērbu drīkst
izmaksā divus latus. Vai par šādu cenu
tirgot kopā ar pārtikas
19. maršrutā tomēr nevarētu nodrošināt
precēm.
lielākas ietilpības autobusu un vairāk
Kaut arī, ieejot pārtikas veikalā Katoļu ielā, jūtama specifis- reisu?!» tā pasažiere.
Pārtikas un veteri- ka smarža, ko rada līdzās esošais lietoto apģērbu veikals,
nārā dienesta Dienvid Pārtikas un veterinārā dienesta speciālisti šajā tirdzniecības
zemgales pārvaldes va- vietā pārkāpumus nekonstatēja – tur pārtikas tirdzniecība
dītājs Jānis Grosbārdis norit atbilstoši prasībām.
Foto: Krišjānis Grantiņš
skaidro – ja apģērba un
Kāda jelgavniece «Jelgavas Vēstnesim»
pārtikas tirdzniecība norit atbilstoši vi- Apģērba specifisko smaržu var konstatēt, stāsta, ka mazdārziņos Tušķos tiek šauti
sām prasībām, nav pamata liegt šīs preces ieejot telpās, bet pašā pārtikas tirdznie- putni. «Kāds acīmredzot šādā veidā vienpārdot. Taču, lai pārliecinātos par lasītāja cības vietā to nejūt,» tirdzniecības vietā kārši izklaidējas, citādu izskaidrojumu
minētās tirdzniecības vietas Katoļu ielā fiksēto atklāj J.Grosbārdis, akcentējot, šādai rīcībai neredzu. Un visā mazdārziņu
atbilstību un precizētu situāciju, pār- ka tas nerada būtisku pārtikas produk- teritorijā, arī manā dārzā, mētājas beigti
valdes speciālisti objektā veica kontroli. tu piesārņojuma risku. Pārkāpumi šajā putni – zvirbuļi, strazdi,» teic jelgavniece,
«Izvērtējot iedzīvotāja sūdzību par SIA tirdzniecības vietā netika konstatēti.
vēloties noskaidrot, kā šādai rīcībai var
«Enhars» tirdzniecības vietas atrašanos
Pārvaldes vadītājs atgādina, ka patērē- pielikt punktu.
blakus lietoto apģērbu veikalam, tika tājam vienmēr pastāv izvēle, kur doties
konstatēts, ka pārtikas produkti netiek iepirkties. «Un arī šajā gadījumā – ja
Kā informē Valsts policijas Zemgales
tirgoti kopā ar apģērbu, bet gan nodalītā pircēju neapmierina specifiskā smarža, reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja
tirdzniecības vietā un slēgtajās aukstuma ieejot veikalā, viņš šo tirdzniecības vietu Prevencijas nodaļas priekšnieks Andris
iekārtās. Turklāt telpās darbojas vilkmes var neapmeklēt un izvēlēties sev tīkamā- Zellis, par cietsirdīgu izturēšanos pret
ventilācijas un kondicionēšanas sistēma. ku,» tā J.Grosbārdis.
dzīvniekiem vai dzīvnieku nogalināšanu,

Humpalas pārtikai apdraudējumu nerada

– nav naudas. «Bet ir taču jāpiemetina visiem daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu
tikai pāris cauruļu abās kāpņu pusēs, un īpašniekiem.
lieta darīta,» tā iedzīvotāja.
Jāņem vērā arī apstāklis, ka dzīvokļu
īpašnieku vēlmes var atšķirties – ja
«Mēs ņemam vērā dzīvokļu īpašnieku vienu apmierinātu vienkāršas caurules
vēlmes, taču, lai tās varētu īstenot, ne- kāpņu abās pusēs, tad cits varbūt vēlas
pieciešams dzīvokļu īpašnieku lēmums pamatīgu kāpņu pārbūvi, un šīs vēlmes
un norādīts finansējuma avots,» uzsver ir jāsabalansē, tādēļ arī nepieciešams
JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis, norā- dzīvokļu īpašnieku lēmums. «Ja iedzīvodot, ka darbus bez papildu līdzekļiem tāji vēršas ar savu iniciatīvu un ir gatavi
nav iespējams veikt, ja mājai ir negatīva nodrošināt finansējumu, mēs labprāt
bilance, tādēļ ar iedzīvotājiem jāvienojas, sadarbosimies, meklējot iedzīvotājiem
par kādu naudu plānotos darbus pare- izdevīgāko un pieņemamāko risinājudzēts realizēt, jo finansējums nāk no mu,» uzsver JNĪP valdes loceklis.

JAP valdes loceklis Pēteris Salkazanovs
atgādina, ka lēmums samazināt reisu skaitu pilsētas autobusu maršrutos ir ekonomiskās situācijas diktēts, nevis uzņēmuma
iegriba. «Jelgava, tāpat kā pārējās astoņas
republikas nozīmes pilsētas, sabiedriskā
transporta nodrošināšanai pilsētā nesaņem nekādu valsts atbalstu – tas gulstas
uz pašvaldības kā pasūtītāja pleciem.
Tas nozīmē, ka pašvaldībai arī jāsedz
zaudējumi, kas pasažieru pārvadātājam
radušies, pilsētas sabiedrisko transportu
izmantojot atsevišķām iedzīvotāju kategorijām, kam pienākas atvieglojumi, kā arī
jāsedz izdevumu un ieņēmumu starpība.
Diemžēl arī pašvaldības budžetā līdzekļu
šim mērķim trūkst, tādēļ likumsakarīgi
nācās samazināt reisu skaitu. Jo mazāk
pasažieru, jo nerentablāks konkrētais
reiss,» norāda P.Salkazanovs, atgādinot, ka,
būtiski sarūkot iedzīvotāju maksātspējai
un līdz ar to arī pasažieru plūsmai, reisu
skaits par 30 procentiem samazināts pērn
septembrī. «Pasažieru skaits samazinājās
par 27 procentiem, un prognozējām, ka šī
tendence turpināsies. Par laimi, situācija
nedaudz stabilizējusies, kritums apstājies,

un pašlaik visos pilsētas autobusos kopumā pasažieru skaits dienā ir vidēji 10 000,
kas ir salīdzinoši labs rādītājs,» situāciju
raksturo JAP valdes loceklis, akcentējot
– ja turpmāk pasažieru skaits augs, tiks
izskatītas iespējas rentablākajos maršrutos
izveidot papildu reisus. Savukārt, lai mazos
pilsētas autobusus aizvietotu ar lielākas
ietilpības, nepieciešama stabila pasažieru
plūsma visas dienas garumā, nevis tikai
atsevišķos reisos, jo lielo autobusu degvielas patēriņš ir divreiz lielāks, tādējādi nav
racionāli tos sūtīt «tukšajos» reisos.
Runājot konkrēti par 19. autobusu,
Pārvadājumu daļas transporta inspektors
Gatis Dūmiņš norāda, ka šajā maršrutā
jau kursē lielas ietilpības autobusi, kas
spēj uzņemt ap 100 pasažieru un kuros
ir vidēji 36 sēdvietas. «Lielāku autobusu
uzņēmumam vienkārši nav. Protams, visi
sabiedriskajā transportā vēlas justies pēc iespējas komfortablāk un sēdēt, taču diemžēl
ne vienmēr tas ir iespējams,» G.Dūmiņš pasažierus aicina būt savstarpēji pieklājīgiem
un gādāt arī par to, lai uz mazdārziņu līdzi
paņemtās mantas, piemēram, grozi, instrumentu kastes, netraucētu pārējiem.

Putnu šaušana tiek pārbaudīta
tostarp putnu, var saukt pie atbildības gan
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, gan Krimināllikumu.
Pirmajā gadījumā sods fiziskām personām
ir 5 – 250 latu apmērā, savukārt Krimināllikumā par cietsirdīgu izturēšanos pret
dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā vai
sakropļots, vai par dzīvnieka spīdzināšanu
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz
trim gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu
darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit
minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības turēt dzīvniekus uz laiku līdz pieciem
gadiem vai bez tā un konfiscējot mantu vai
bez tās konfiscēšanas.

«Konstatējot likumpārkāpumu, iedzīvotājiem nekavējoties jāziņo policijai. Pēc
mūsu rīcībā esošās informācijas, neviena
persona policijā par šādu notikumu nav
ziņojusi, taču lasītājas sniegtās ziņas
nodotas Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes Jelgavas iecirknim pārbaudes
organizēšanai,» skaidro A.Zellis. Lai
atvieglotu policijas darbu pārbaudes veikšanā, viņš jelgavnieci aicina ar iesniegumu
vērsties policijā Pētera ielā 5 (tālrunis
63004200, 63004202) un atgādina, ka par
fiksētajiem likumpārkāpumiem pirmām
kārtām jāvēršas policijā.
Sagatavoja Sintija Čepanone
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Divkārtējs čempions

Atkal ierindā

Kazaņas «Rubin» nepārkož

Peldētāji – spicē

Jauns futbola laukums

Aizvadītā nedēļas nogale
veiksmīga bijusi
mūsu vieglatlētam Ritvaram
Dombrovskim.
Nedēļas nogalē Ventspilī notika LR junioru
čempionāts vieglatlētikā, kurā Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneres
Maijas Ukstiņas audzēknis R.Dombrovskis
nostartēja veiksmīgi. Viņš kļuva par
divkārtēju LR junioru čempionu, ierindojoties pirmajās vietās 800 metru un 1500
metru skriešanas distancēs. Jāpiebilst, ka
pērn mūsu talantīgais vieglatlēts, kurš
šobrīd gan ir Murjāņu Sporta ģimnāzijas
audzēknis, lieliski nostartēja gan Latvijas,
gan Eiropas Jaunatnes olimpiādē.

Pēc traumas atkal uz strīpas ir «Apolona»
atlēts Māris Blumfelds, kurš startē Latvijas
spēkavīru čempionātā. Iepriekšējos divus
posmus mūsu sportistam nācās izlaist,
jo viņš treniņā guva traumu, bet šoreiz,
čempionāta 4. posmā, Māris bija formā
un izcīnīja 5. vietu. Tas kopvērtējumā dod
viņam 11. pozīciju. Jāpiebilst, ka jelgavnieks izcēlās vairoga nešanā. Viņš 175 kilogramus smago vairogu, kas izgatavots
Latvijas formā, aiznesa vistālāk no visiem
– 61,03 metrus. Vēl labus rezultātus mūsu
atlēts uzrādīja spēka trepē un kombinācijā, kurā sešas reizes jāpārveļ riepa un
jāuzkrauj trīssimts kilogramus smagas
mucas. Nākamais sacensību posms notiks
17. jūlijā Preiļos, bet kopumā šogad spēkavīri aizvadīs septiņus posmus.

Pēc iekļūšanas LMT virslīgā un triumfa
Latvijas kausā, futbols Jelgavā kļūst arvien
populārāks. To apliecina arī FK «Jelgava»
aizvadītā draudzības spēle ar Kazaņas «Rubin» dublieriem. Šoreiz gan jelgavniekiem
neizdevās uzvarēt un ar 0:1 nācās piekāpties viesiem no Krievijas. FK «Jelgava»
galvenais treneris Dainis Kazakevičs uzsver,
ka spēles galvenais mērķis bija rezervistu
pārbaude, tomēr viņu īsti neapmierināja
komandas spēle uzbrukumā. «Zaudētajos
vārtos īsti nesadalījām
pretspēlētājus. Pretinieki ātri pārvietojās
un bija agresīvi,» piebilst komandas kapteinis Valērijs Redjko.

Jelgavas peldētāji kārtējo
reizi pierādījuši, ka ir spēks,
ar ko jārēķinās.
86. Latvijas
čempionātā
peldēšanā Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēkņi izcīnīja četras
medaļas un vienu čempiona titulu.
Čempiones titulu ieguva Ilona Badune
(attēlā) 400 metros brīvajā stilā, viņai arī
bronza 100 metros brasā. Sudraba medaļa ļoti grūtā disciplīnā – 200 metros
tauriņstilā – Jaroslavam Orbidānam, bet
bronza – meiteņu komandai (I.Badune,
Agnese Gedrovica, Jana Kudrjavceva un
Zane Tīrumniece) kombinētajā stafetē.

Pie 6. vidusskolas uzklāts mākslīgā seguma
futbola laukums, kuru pašvaldība saņēma
kā dāvanu UEFA futbola popularizēšanai
realizēta projekta gaitā. Skolas teritorijā
uzstādīts 13 x 21 m liels laukums, kurā
varēs aizvadīt gan sporta stundas, gan
treniņus. Sākotnēji bijušas trīs potenciālās
vietas, kur to izvietot, – pie Ledus halles,
pie 6. vidusskolas vai stadionā «Daugava».
«Skola ir vieta, kur arī ikdienā pulcējas
bērni, turklāt 6. vidusskolā darbojas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas futbola grupa trenera
Valērija Minaltas
vadībā,» norāda
Sporta servisa
centra metodiķis
Valdis Ilmers.

No Eiropas čempionātiem – ar medaļām
un pieredzi

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas sportisti atgriezušies
no Eiropas čempionātiem airēšanā, brīvajā cīņā un pauerliftingā. Šī mūsu sportistiem
bijusi vērtīga pieredze, turklāt
divi «apolonieši» kļuvuši par
Eiropas čempioniem pauerliftingā.

Jau otro gadu pēc kārtas Eiropas čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus un spēka
trīscīņā triumfē jelgavnieki Jānis Lasmanis
(svara kategorija līdz 75 kilogramiem) un
Jana Jansone (56 kilogrami). Viņi abi ir vairākkārtēji Latvijas čempioni un rekordisti,
bet nu arī divkārtēji Eiropas čempioni. Kluba «Apolons» treneris Edmunds Jansons
stāsta, ka sportistu sniegumu ietekmējis
tas, ka bijis citādāks svaru stienis, kurš
svēra 25 kilogramus ierasto 20 vietā. Nu
sportisti gatavojas pasaules čempionātam,
kas notiks septembrī Čehijā.
Samērā veiksmīgi nostartēja arī mūsu
airētāji. Bērnu un jaunatnes sporta skolas
kanoists Gatis Pranks 5000 metros vieniniekiem izcīnīja 9. vietu, bet 500 metros
– desmito. Sportists atzīst, ka rezultāti ir
apmēram tādi, kā bija prognozēts, vienīgi
garajā distancē nav izdevies starts. «Līdz
astotās vietas ieguvējam polim man pietrūka trīs sekundes, kas ir ļoti, ļoti maz.
Lai gan vairāk nekā pusdistanci sēdēju
viņam «astē», tomēr apdzīt neizdevās,»
stāsta G.Pranks. Savukārt kluba «KC»

smaiļotājs Mārtiņš Upītis 200 metros
vieniniekiem izcīnīja 16. vietu. Tas gan ir
sliktāk, nekā pats sportists bija cerējis, bet
pievīlusi laiva. «Startēju ar citu laivu, ko
biju aizņēmies no komandas biedra, un
pirmajā braucienā man tā īsti negāja. Uz
B finālu biju šo to sataisījis, gāja jau labāk,
tomēr ar to nepietika, lai ieņemtu augstāku
vietu,» tā M.Upītis. Šobrīd abi puiši un arī
pārējie Jelgavas airētāji gatavojas Latvijas
čempionātam, kas notiks no 16. līdz 18. jūlijam, lai cīnītos par ceļazīmēm uz pasaules
čempionātu.
Pirmo reizi starptautiskās sacensībās piedalījās arī jelgavnieks Ņikita Petrovs. Viņš
ne tikai trenējas boksa klubā «Juniors»,
bet arī apgūst brīvo cīņu Jelgavas novada
Sporta centrā pie trenera Aivara Nagļa. Ņikitas treneris stāsta, ka Eiropas čempionātā
sportists startēja svara kategorijā līdz 84
kilogramiem un aizvadīja tikai vienu cīņu
– nācās tikties ar Vācijas sportistu, kurš
beigās izcīnīja bronzas medaļu. Zaudējums,
lai gan līdzīgā cīņā, Ņikitu no tālākas dalības izsvītroja. Nu sportists turpina treniņu
procesu un, ja radīs līdzekļus, jau mēneša
beigās brauks uz pasaules čempionātu
Ungārijā.
Jāpiebilst, ka tiesības šogad startēt
Eiropas čempionātā kadetiem izcīnījis arī
kluba «Milons» sportists Jānis Kogutičs,
bet finanšu trūkuma dēļ uz sacensībām nebrauks. Viņa treneris Vladimirs Smirnovs
norāda, ka tā nav pārāk liela nelaime, jo
Jānis vēl ir jauns – viņš arī nākamgad varēs
startēt kadetu grupā, atliek vien trenēties.
Lazdiņas privātā vidusskola
«Punktiņš»
uzņem audzēkņus no 0. līdz 12. klasei.

Inovatīvs vācu uzņēmums paplašina
darbību Latvijā
SIA «AKG Thermotechnik Lettland» ir AKG
grupas uzņēmums, kas sekmīgi strādā Latvijā.
AKG ir perspektīva, finansiāli spēcīga un strauji
augoša uzņēmumu grupa, kas ar vairāk nekā
2100 darbiniekiem ir pārstāvēta 12 valstīs Eiropā, Amerikā un Āzijā. AKG uzņēmumu grupa
izstrādā un ražo augstas kvalitātes siltuma
apmaiņas iekārtas un to sistēmas smagajai
mašīnbūvei, auto industrijai, kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai
un sadzīves iekārtām.
Sakarā ar ražošanas paplašināšanu
Jelgavā SIA «AKG Thermotechnik
Lettland» aicina darbā

AKCIJA!
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.

Prasības:
• metinātāja kvalifikācija (sertifikāts);
• vēlama tehniska izglītība;
• pieredze alumīnija konstrukciju metināšanā
tiks uzskatīta par priekšrocību;
• vēlēšanās un spēja apgūt jaunas iemaņas

Visus pretendentus, kuri atbilst minētajām
prasībām, uzaicinām šī gada 12. jūlijā no
plkst.15 līdz 18 ierasties SIA «AKG Thermotechnik Lettland» Jelgavā, Aviācijas ielā 34.
Līdzi jāņem personību apliecinošs dokuments,
metinātāja kvalifikāciju apliecinošs dokuments
(sertifikāts) un CV.

Jana Jansone

ĪRIJA
EČ pauerliftingā

LATVIJA

 8. jūlijā pulksten 16 – ārpuskārtas orientēšanās sacensības Kalna
Būriņos. Marķējums uz starta vietu
– no Dambja ielas gala.
 8. jūlijā pulksten 18.30 – Jelgavas pilsētas un novada atklātais
čempionāts futbolā 7x7 amatieru
komandām (pie Sporta halles).
 13. un 15. jūlijā pulksten 18.30
– Jelgavas pilsētas un novada atklātais čempionāts futbolā 7x7 amatieru komandām (pie Sporta halles).
 15. jūlijā – UEFA Eiropas līgas
2. kārtas spēle: FK «Jelgava» – FK
«Molde» (Aker stadionā Moldē,
Norvēģijā).
 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).

Meklē darbu

SPĀNIJA
EČ airēšanā

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

BULGĀRIJA
EČ junioriem
brīvajā cīņā

Friziere – individuāli, pie klienta mājās.
Tālrunis 26342066.
Vīrietis (44) meklē darbu. Ir B, C kategorijas
autovadītāja apliecība. Var dzīvot uz vietas.
Tālrunis 20060071.

Gatis Pranks
Mārtiņš Upītis

Ņikita Petrovs

Divi jauni vīrieši meklē jebkādu darbu. Izskatīs
visus piedāvājumus. Tālrunis 28866836.
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.
Veicu elektromontāžas darbus. Mainu vecas
elektroinstalācijas, rozetes u.c. Varu pieslēgt
jebkuru saimniecības tehniku. Ir savi instrumenti. Tālrunis 28342767.
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās mēbeles un mūsdienu mīkstās mēbeles, nomainīšu
audumu, atsperes, koka detaļas un mehānismus. Tālrunis 29659962, 63027358.
Skolotāja meklē darbu. Pieskatīs bērnu pie
jums mājās. Izskatīšu arī citus piedāvājumus
(ravēšana, uzkopšana u.c.). Tālrunis 29723934.
Trīs jauni, kārtīgi strādnieki meklē darbu
Jelgavā sestdienās, svētdienās. Varam rakt,
nest, skrūvēt, slīpēt, cirst, zāģēt un darīt citus
darbus. Zvanīt no pulksten 6 līdz 22.
Tālrunis 28483563.

metinātājus(-as).

Piedāvājam:
• pastāvīgu darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās
garantijas;
• veselības apdrošināšanu;
• profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus.

Jānis Lasmanis

Sporta pasākumi

Metinātājs. Ir B kategorijas autovadītāja apliecība. Tālrunis 25967881.

Piedāvā darbu
SIA «EK Auce» aicina kvalificētas šuvējas darbam Aucē. Transports uz darbu un atpakaļ tiek
nodrošināts par brīvu. Tālrunis 29226133.

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu
vecuma grupās ar latviešu un
krievu valodas apmācību.
Piedāvājam regulāras nodarbības, individuālu
pieeju, radošus pasniedzējus un kvalitatīvu
sagatavošanu skolai.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā. Tālrunis
63021591, 26078270, 26448426.

Aizsaulē aizgājuši
ILGA ŠEVČENKO (dz. 1932. g.)
ROMUALDS DAUKUĻS (dz. 1948. g.)
GRIGORIJS TURPAVĻIKOVSKIS (dz. 1957. g.)
IVANS BRAIČUKS (dz. 1928. g.)
GENĀDIJS BAGDONS (dz. 1971. g.)
HANLARS BAIRAMOVS (dz. 1966. g.)
VALDIS GRASIS (dz. 1940. g.)
OLGA KRIEVIŅA (dz. 1924. g.)
JĀNIS DUBAVS (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 9.07. plkst.14 no Baložu kapiem.
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12. jūlijs, pirmdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 11.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1029.sērija.
9.25 «Pārsteidzošā pasaule. Īslande». Dokumentāla filma.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5352.sērija.
11.00 «Labrīt, Latvija!»*
12.15 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Koru koncerts Mana zeme – zemīte skaistā!*
15.30 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 68.sērija.
15.55 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu seriāls 6.sērija.
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1029.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5353.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 32.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.25 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma. 9.sērija.
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Jaguāra kakts». Dokumentāla filma.
22.25 «Viss notiek».*
22.55 «Tev ir tiesības!»
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Grejas anatomija 4». ASV seriāls. 68.sērija.
0.10 «LTV portretu izlase». Režisors Alvis Hermanis.*

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 8.sērija.
10.50 «SeMS».*
11.50 «Mangusts» (ar subt.). 3.sērija.
12.45 «Dabas taka».*
13.15 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
14.00 Pasaules kausa izcīņa futbolā. Finālspēle.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 8.sērija.
16.45 «SeMS».*
17.40 «Akvanauti». 3.sērija.
18.10 «Mangusts» (ar subt.). 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Pasaules kausa izcīņas posms jāšanas sportā Kleistos.
21.20 «Tavs auto».
21.50 «Kur ir nauda?» ASV un Vācijas kriminālkomēdija. 2000.g.
23.20 «Krējums... saldais».
23.50 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.

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. 61. un 62.sērija.
10.10 «Mazie milži». ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 1994.g.
12.10 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 12.sērija.
13.10 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības». 51.sērija.
13.35 «Saldais pārītis». Latvijas komēdijseriāls.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 219.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 46.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 99.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 100.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. 57.sērija.
0.40 «Deksters 2». ASV seriāls. 7.sērija.
1.40 «Izšķirošais lēmums». ASV spraiga sižeta filma. 1996.g.
3.45 «Dabas stihiju varā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 99. un 100.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 5.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 23.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 16.sērija.
8.05 «Māmiņu klubs».
8.35 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 53.sērija.
9.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.00 «Kaila kods 3». Seriāls. 1.sērija.
10.55 «Seši kadri» (ar subt.).
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 20.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
13.15 «Mana ģimene – citplanētieši» (ar subt.). 14. un 15.sērija.
14.15 «Medikopters 4». Seriāls. 45.sērija.
15.10 «Makleoda meitas». Austrālijas seriāls. 100.sērija.
16.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 11.sērija.
17.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 21. un 22.sērija.
18.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 55. un 56.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 15.sērija.
21.20 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 20.sērija.
22.20 «Norakstītais». ASV seriāls. 5.sērija.
23.15 «Visi mani bijušie». ASV seriāls. 8.sērija.
0.10 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.). 5.sērija.
0.40 «Dakteris Hafs». ASV seriāls. 2.sērija.
1.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 9.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.

tv programma
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Meistars un Margarita» (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.). Krievijas dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

13. jūlijs, otrdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 12.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1030.sērija.
9.25 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 32.sērija.
10.15 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5353.sērija.
10.55 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma. 9.sērija.
12.00 «Labrīt, Latvija!»*
13.00 «Mūķene un komisārs». Vācijas komēdija. 2006.g.
15.00 «Viss notiek».*
15.30 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 69.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1030.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5354.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 33.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.25 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma. 10.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atjaunotāji». Dokumentāla filma.
22.10 «Apokalipse, Otrais pasaules karš».
Dokumentāla filma. 5.sērija.
23.05 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.20 Nakts ziņas.
23.35 «Grejas anatomija 4». ASV seriāls. 69.sērija.
0.20 «LTV portretu izlase». Dejotājs Agris Daņiļēvičs.*

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 9.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «Zudušās civilizācijas». Dokumentāla filma. 6.
(noslēguma) sērija.
13.00 «Laiks vīriem?»*
13.30 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.
15.30 «Mutanti X». Seriāls. 9.sērija.
16.15 «SeMS».
17.35 «Mangusts» (ar subt.). 4.sērija.
18.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.00 UEFA Čempionu līgas atlases spēle futbolā. SK
Liepājas metalurgs –Sparta (Čehija). Tiešraide.
21.00 «Cita realitāte – Gruzija». Dokumentāla filma.
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».
22.15 «Sporta studija». Tiešraide.
23.00 «Mangusts» (ar subt.). 4.sērija.
23.50 Pasaules kausa izcīņas futbolā Top 7.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 63. un 64.sērija.
10.10 «Fido». Kanādas šausmu komēdija. 2006.g.
12.00 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 13.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.25 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 220.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 47.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 101.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 102.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Pegija sprukās». Vācijas kriminālkomēdija. 2008.g.
23.05 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
24.00 «Mākslīgais skaistums 2». ASV seriāls. 23.sērija.
0.55 «Deksters 2». ASV seriāls. 8.sērija.
1.55 «Sātana izdzinējs. Sākums». ASV šausmu filma. 2004.g.
3.50 «Dabas stihiju varā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 101. un 102.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 6.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 24.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 17.sērija.
8.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 55. un 56.sērija.
9.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». Seriāls. 3. un 4.sērija.
10.00 «Kaila kods 3». Seriāls. 2.sērija.
10.55 «Cīņas likums». Seriāls. 15.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 21.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19». 8.sērija.
13.15 «Mana ģimene – citplanētieši» (ar subt.). 16. un 17.sērija.
14.15 «Medikopters 4». Seriāls. 46.sērija.
15.10 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 101.sērija.
16.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 12.sērija.

17.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 23. un 24.sērija.
18.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 57. un 58.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 16.sērija.
21.20 «C.S.I. Maiami 6». ASV seriāls. 7.sērija.
22.15 «Skaitļi». ASV seriāls. 5.sērija.
23.15 «Šausmu planēta». ASV šausmu filma. 2007.g.
1.05 «Dakteris Hafs». ASV seriāls. 3.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (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 «Meistars un Margarita» (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.

14. jūlijs, trešdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 13.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1031.sērija.
9.25 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 33.sērija.
10.15 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5354.sērija.
10.55 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma. 10.sērija.
12.00 «Labrīt, Latvija!»*
13.00 «Apokalipse, Otrais pasaules karš».
Dokumentāla filma. 5.sērija.
14.20 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.35 «Balss pavēlnieks». Latvijas Televīzijas bērnu un
jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss.*
15.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1031.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5355.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 34.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».
19.25 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma. 11.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Pūt, vējiņi!» Rīgas kinostudijas drāma. 1973.g.
22.55 «Zebra».
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Lietu daba. Sirds pārstādīšana». Dokumentāla filma.
0.15 «Eiropas muzikālās pilsētas». Francija.*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
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. 10.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.10 «Krievijas neskartā daba». Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.04 «Akvanauti». 5.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 10.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». 5.sērija.
20.00 «Lietu daba. Lidmašīnas katastrofas anatomija». 1.sērija.
20.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.20 «Ātruma cilts».
21.50 «TV motors».
22.20 «Vasaras sapņi. ASV komēdija. 2006.g.
0.05 «Mangusts» (ar subt.). 5.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 65. un 66.sērija.
10.05 «Trakie Tūņi. Piedzīvojumi turpinās». Piedzīvojumu
komēdija. 2003.g.
12.00 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 14.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 221.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 48.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 103.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 104.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Ideāla slepkavība». ASV trilleris. 1998.g.
23.15 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.10 «Mākslīgais skaistums 2». ASV seriāls. 24.sērija.
1.05 «Deksters 2». ASV seriāls. 9.sērija.
2.00 «Vienas nakts romāns». ASV drāma. 1997.g.

Ceturtdiena, 2010. gada 8. jūlijs
3.45 «Dabas stihiju varā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 103. un 104.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 7.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 25.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 18.sērija.
8.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 57. un 58.sērija.
9.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.00 «Kaila kods 3». Seriāls. 3.sērija.
10.55 «Cīņas likums». Seriāls. 16.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 22.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19». 9.sērija.
13.15 «Mana ģimene – citplanētieši» (ar subt.). 18. un 19.sērija.
14.15 «Medikopters 4». Seriāls. 47.sērija.
15.10 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 102.sērija.
16.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 13.sērija.
17.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 25. un 26.sērija.
18.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 59. un 60.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 17.sērija.
21.20 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls.
22.20 «Miliči» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
23.20 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
0.25 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (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 «Staļina sieva» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Meistars un Margarita» (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 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

15. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 14.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1032.sērija.
9.25 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 34.sērija.
10.15 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5355.sērija.
10.55 «Vēju zeme». Igaunijas daudzsēriju mākslas filma. 11.sērija.
12.00 «Labrīt, Latvija!»*
13.00 «Zebra».*
13.15 «Laika zīmes Igaunijā».*
13.45 «Cilvēku planēta. Luāras krastos». Dokumentāla filma.
15.00 «Vertikāle».*
15.30 «Tev ir tiesības!»*
15.45 «Kaimiņu būšana». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.52 «Kaķi». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.00 «Tusiņš ar Dereku». Seriāls pusaudžiem. 70.sērija.
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1032.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5356.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 35.sērija.
19.20 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. (noslēguma) Sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Neaizmirstais sākums». LTV videofilma.
22.10 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 21.sērija.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Garīgā dimensija».*
23.50 «Eiropas muzikālās pilsētas». Anglija. Latviešu
komponists emigrācijā Alberts Jērums.*
0.15 «Eiropas muzikālās pilsētas». Monmartras gaisotne.*

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 11.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.10 «Lietu daba. Lidmašīnas katastrofas anatomija». 1.sērija
13.00 «Akvanauti». Seriāls. 6.sērija.
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 11.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2004.g. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «Diāna pret karalieni». Dokumentāla filma.
20.55 «Pludmales volejbola apskats».
21.25 «Ar makšķeri».
21.55 «Leģenda par Jūrzemi». Fantastikas drāma. 2004.g. 2.sērija.
23.35 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.

6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 67. un 68.sērija.
10.10 «Atlantīdas karalis Kongs». ASV animācijas filma. 2005.g.
11.45 «Toms un Džerijs». Animācijas filma.
12.00 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 15.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.25 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 222.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 49.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 105.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 106.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. 8.sērija.
22.00 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums 2». ASV seriāls. 25.sērija.
1.00 «Deksters 2». ASV seriāls. 10.sērija.
2.00 «Ideāla slepkavība». ASV trilleris. 1998.g.
3.45 «Dabas stihiju varā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 105. un 106.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 8.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 26.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 19.sērija.
8.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 59. un 60.sērija.
9.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». Seriāls. 7. un 8.sērija.
10.00 «Kaila kods 3». Seriāls. 4.sērija.
10.55 «Cīņas likums». Seriāls. 17.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 3». Seriāls. 23.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19». 10.sērija.
13.15 «Mana ģimene – citplanētieši» (ar subt.). 20. un 21.sērija.
14.15 «Medikopters 5». Seriāls. 48.sērija.
15.10 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 103.sērija.
16.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 14.sērija.
17.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 27. un 28.sērija.
18.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 61. un 62.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 18.sērija.
21.20 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 2.sērija.
22.15 «Zemes kodols». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2003.g.
0.45 «Lasvegasa 4». Seriāls. 12.sērija.
1.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (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 «Staļina sieva» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Meistars un Margarita» (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 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

16. jūlijs, piektdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 15.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 19.sērija.
9.25 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 35.sērija.
10.15 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5356.sērija.
10.55 «Vēju zeme». Daudzsēriju mākslas filma. (noslēguma) sērija.
12.05 «Labrīt, Latvija!»*
13.00 «Mans zaļais dārzs».*
13.30 «Laika zīmes Igaunijā».*
14.00 «Savvaļas kaleidoskops». Dokumentālu filmu
seriāls. 26.sērija.
14.45 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
15.05 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
16.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 1.sērija.
16.45 «Dakteris Kleists». Seriāls. 19.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5357.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 36.sērija.
19.25 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
20.30 «Panorāma».
21.10 «Goda lieta». Francijas daudzsēriju mākslas filma. 26.sērija.
22.45 «Nakts ziņas».
23.00 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī». «Latvijas šlāgeraptaujas» noslēgums.*

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».*

TV programma

Ceturtdiena, 2010. gada 8. jūlijs
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 12.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.15 «Diāna pret karalieni». Dokumentāla filma.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 12.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 7.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 38.sērija.
20.45 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.15 «Zveja» (ar subt.).
21.45 «Čērčils» (ar subt.). Ukrainas seriāls. 3. un 4.sērija.
23.20 «Pludmales volejbola apskats».*
23.50 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 69. un 70.sērija.
10.10 «Gadījuma spiegs». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
12.00 «O.C. Kaislības Kalifornijā 4». ASV seriāls. 16.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.55 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 223.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 50.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 107.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 108.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Humora festivāls» (ar subt.).
22.40 «Lielceļa slepkava». ASV un Kanādas krimināltrilleris. 2004.g.
0.15 «Pārdzīvot spēli». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1994.g.
1.50 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
2.40 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
3.30 «Dabas stihiju varā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 107. un 108.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 9.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 27.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 20.sērija.
8.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Seriāls. 61. un 62.sērija.
9.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». Seriāls. 9. un 10.sērija.
10.00 «Kaila kods 3». Seriāls. 5.sērija.
10.55 «Cīņas likums». Seriāls. 18.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 1.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19». 11.sērija.
13.15 «Mana ģimene – citplanētieši» (ar subt.). 22. un 23.sērija.
14.15 «Medikopters 5». Seriāls. 49.sērija.
15.10 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 104.sērija.
16.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 15.sērija.
17.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 29. un 30.sērija.
18.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 63. un 64.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Majors Peins». ASV komēdija. 1995.g.
22.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
0.50 «Rozenštrāse». Vācijas un Nīderlandes drāma. 2003.g.
3.05 «Es un mana māsa». Francijas komēdija. 2004.g.
4.35 «Lielā diena». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (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 «Staļina sieva» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Meistars un Margarita» (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.).
23.40 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.20 «Benija Hila šovs» (latviešu val.). Seriāls.

18.30 «Ielas garumā».*
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Tēvzemei un Brīvībai. Kārlis Skalbe». LTV videofilma.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 TDA «Līgo» lielkoncerts.
23.30 «Nakts ziņas».
23.40 «Moljērs». Francijas vēsturiska komēdija. 2007.g.

LTV7

18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Zelta rokas Latvijā».
18.50 «Mūķene un komisārs 2. Kritušais eņģelis». Vācijas komēdija.
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Anna Kareņina». ASV drāma. 1997.g.
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 «Smagākais cilvēks pasaulē». ASV dokumentāla filma.
24.00 «Laika zīmes Igaunijā».*

7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Pludmales volejbola apskats».*
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.00 2008.gada Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika.
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 43.sērija.
16.50 «Joka pēc». Seriāls. 33. un 34.sērija.
17.45 27.pasaules nākotnes cirka festivāls.
18.50 «Leģenda par Jūrzemi». Piedzīvojumu drāma. 2.sērija.
20.25 «Lanževēna burvju triki». Francijas seriāls. 25. un 26.sērija.
21.20 «Lidostas dispečers». ASV spriedzes filma. 1998.g.
23.05 Pasaules kausa izcīņas futbolā Top 7.

LTV7

LNT

LNT

6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls. 74.sērija.
7.05 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». 14.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 67. un 68.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Sirdsmīļā Monika». Komēdijseriāls. 6.sērija.
10.10 «Bezbailīgais četrinieks». Vācijas animācijas filma. 1997.g.
11.45 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
13.45 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
14.50 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss. 5. koncerts.
18.20 «Lampūni. Pielādētais ierocis». Parodiju komēdija. 1993.g.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Madisonas apgabala tilti». ASV melodrāma. 1995.g.
22.55 «Skarbie laiki». ASV krimināltrilleris. 2005.g.
0.55 «Lampūni. Pielādētais ierocis». Parodiju komēdija. 1993.g.
2.15 «Lielceļa slepkava». Krimināltrilleris. 2004.g.
3.35 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
4.20 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 67. un 68.sērija.
5.20 «Dabas stihiju varā». ASV dokumentāla programma.

6.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 75.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
7.30 «Supervaroņu komanda». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 69. un 70.sērija.
9.00 «Autoziņas. Zelta izlase».
9.30 «Sirdsmīļā Monika». Komēdijseriāls. 7.sērija.
10.05 «Izdomātā dzīve». ASV liriska fantāzijas komēdija. 2006.g.
12.10 «Latvijas stiprākie vīri».*
13.05 «Avalonas miglāji». Čehijas, Vācijas un ASV seriāls. 3.sērija.
14.00 «Mežrožu ieleja. Mīlestības uzvara». Vācijas melodrāma.
16.00 «Laiks naudai!» Veiksmes un prāta spēle.
17.00 «Dziedonis». ASV biogrāfiska drāma. 2006.g.
19.00 «Komisārs Reksis 9». Vācijas un Austrijas seriāls. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Kokaīns». ASV krimināldrāma. 2001.g.
22.45 «Godīga spēle». ASV trilleris. 1995.g.
0.25 «Skarbie laiki». ASV krimināltrilleris. 2005.g.
2.15 «Madisonas apgabala tilti». ASV melodrāma. 1995.g.
4.20 «Ķeriet Smārtu!» ASV seriāls. 69. un 70.sērija.
5.20 «Renegāts». ASV seriāls. 43.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 10.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 28.sērija.
6.45 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs 3». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.35 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.00 «Atklāj īsto!» 12.raidījums.
8.55 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 18. un 19.sērija.
9.50 «Merlins, varenais burvis 2». Seriāls. 2009.g. 1.sērija.
10.45 «Karatē bērns 3». ASV ģimenes filma. 1989.g.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.40 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 18.sērija.
16.05 «Majors Peins». ASV komēdija. 1995.g.
18.00 «Lampūnu brīvdienas». ASV komēdija. 2003.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Vidusskolas mūzikls 2». ASV mūzikls. 2007.g.
22.25 «Māsas kurpēs». ASV traģikomēdija. 2005.g.
0.50 «Ledene». ASV trilleris. 2005.g.
2.40 «Ķerot lielo vilni». Dokumentāla sporta filma. 2004.g.
4.20 «Nakts joki».
4.35 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 1.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.
12.35 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Misters Bīns» (latviešu val.). Lielbritānijas 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 un Zelta loceklis» (latviešu val., ar
subt. krievu val.). Piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
19.05 «Misters Bīns» (latviešu val.). Lielbritānijas komēdijseriāls.
20.00 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.40 «Nāvējošais šovs» (ar subt.). Krievijas detektīvfilma. 1998.g.
23.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.15 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).

17. jūlijs, sestdiena
LTV1

18. jūlijs, svētdiena
LTV1

8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 3.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 7.sērija.
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 65.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.00 «Goda lieta». Francijas daudzsēriju mākslas filma. 26.sērija.
12.40 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 21.sērija.
13.35 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
atklāšana.*
16.50 «Cilvēku planēta. Luāras krastos». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».

8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 4.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 8.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «SIB Īrija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
11.00 «Cilvēku planēta. Halonas līča peldošie ciemi».
Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.*
13.20 «Vertikāle».
13.50 «Moljērs». Francijas vēsturiska komēdija. 2007.g.
15.55 «Lācis brīvībā». Vācijas un Austrijas drāma. 2009.g.
17.30 «Savvaļas kaleidoskops». 26.sērija.
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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 «Sporta studija».*
13.15 «Joka pēc». Seriāls. 33. un 34.sērija.
14.00 2009.gada pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 44.sērija.
16.50 «Lanževēna burvju triki». Francijas seriāls. 25. un 26.sērija.
17.45 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
19.20 «Mīlestība ir viena» (ar subt.). Ukrainas melodrāma. 2007.g.
21.00 «Londonieši». Polijas seriāls. 5.sērija.
21.50 «Mežonīgā meitene». Lielbritānijas drāma. 2010.g.
23.25 «Lidostas dispečers». ASV spriedzes filma. 1998.g.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 11.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 29.sērija.
6.45 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs 3». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.35 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 2.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma.
20.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 «Pokemons Džirači – vēlmju izpildītājs». Japānas un
ASV animācijas filma. 2004.g.
13.20 «Vidusskolas mūzikls 2». ASV mūzikls. 2007.g.
15.25 «Māsas kurpēs». ASV traģikomēdija. 2005.g.
17.50 «Dullais desmitnieks».
18.50 «Neuzveicamais Banzuke». 7. un 8.raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Cietais rieksts 3». ASV spraiga sižeta filma. 1995.
g. Lomās: B.Villiss, Dž.Aironss, S.L.Džeksons,
G.Grīns u.c. Džonam Makleinam diezin ko
neveicas. Viņa laulība pamazām irst, viņš ir atstādināts no amata, un nu Hansa Grūbera (vācu
terorists, kuru Džons nosvieda no jumta pirms
pāris gadiem) brālis draud uzspridzināt kādu
skolu, ja Makleins nepiekritīs skraidīt pa pilsētu,
cenšoties atrisināt Grūbera bīstamos uzdevumus.
22.25 «Bembis» (ar subt.). Krievijas krimināldrāma. Lomās: M.Konovalovs, S.Gorobčenko,
V.Vdovičenkovs, A.Merzļikins u.c. Pa naksnīgajām
Maskavas ielām traucas melns BMW. Tajā brauc
četri draugi, kuri ir spiesti bēgt. Neviens no viņiem
nav gribējis nogalināt, un neviens no viņiem
nevēlas mirt. Liktenīgu sakritību dēļ četrotni
meklē policija, tādēļ viņu ceļš ved projām no
galvaspilsētas aizvien dziļāk Krievijas neizdibināmajos plašumos. Taču draugi ir izvēlējušies ceļu,
kas ved uz nekurieni.
0.25 «Septiņi gadi Tibetā». ASV drāma. 1997.g.
2.45 «Kara migla». ASV dokumentāla a filma. 2003.g.
4.40 «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.
12.55 Animācijas filma.
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.). Lielbritānijas komēdijseriāls.
18.00 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
20.50 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Koncerts.*
0.30 «Erotiskie stāsti. Grēcīgā apsēstība». Erotisks
seriāls (latv. val.).

«Majors Peins»

20.20

TV3

15.55

LTV1

16. jūlijs, piektdiena

«Lācis brīvībā»
18. jūlijs, svētdiena
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 No 16. līdz 18. jūlijam – Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls (Uzvaras
parkā). Pasākuma programmu skatīt 7. lpp.
 30. jūlijā pulksten 18 – instrumentālās kamermūzikas koncerts «Duo Francesco»
(Nīderlande). Programmā – 13. gs. ērģeļmūzika, kā arī mūsdienu latviešu autoru
mūzika čellam un ērģelēm. Ieeja – pret ziedojumiem (Svētās Annas katedrālē).
 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).
 13. augustā pulksten 19 – apvienības «Estrādes teātris» muzikāla komēdija
«Optimisti nāk». Izrādē būs neticami lielas balvas (konkursantiem), pārpratumi un
izlīgumi, nesaprašanas un pārprašanas, bet visiem pārpratumiem par spīti dominēs
superlabvēlīga atmosfēra un kopā dziedāšanas prieks. Izrādē skanēs grupas «Labvēlīgais tips» dziesmas aktieru izpildījumā un visu augšminēto izdzīvos O.Dreģe,
D.Bonāte, L.Krivāns, E.Melbārdis, Z.Neimanis, I.Puga un H.Ozols. Literāro pamatu
kompilējis un režiju caurvijis Z.Neimanis. Muzikālo materiālu darinājis K.Krievkalns.
Biļešu cena – Ls 6; 5; 4. Biļetes iepriekšpārdošanā – kultūras nama kasē un «Biļešu
paradīzes» kasēs (Uzvaras parkā).

Ceturtdiena, 2010. gada 8. jūlijs

Ezernieks: «2012.
gads būs manējais»

Izstādes
 Līdz 1. augustam – Ludmilas Grīnbergas gleznu izstāde «Sirds valoda» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 10. jūlija līdz 1. augustam – Jelgavas diecēzes bīskapa Antona Justa 50
gadu priesterības jubilejai veltīta izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).

Gleznotājs Gunārs Ezernieks nenoliedz, ka
viņš ir ļoti māņticīgs, jo tas viņam šķiet interesanti. Vēl šajos Jāņos salasījis pīlādža zarus
un salicis tos ne tikai savās, bet arī meitu
mājās. «Lai ļaunie nenāk istabā,» piebilst
G.Ezernieks.
Foto: Krišjānis Grantiņš
 Ritma Gaidamoviča

Jau līdz sestdienai būs gatavs
smilšu bārs un demo skulptūra
 Ritma Gaidamoviča

Jau vairāk nekā nedēļu Uzvaras parkā mākslinieki – lietuvietis Andrius Petkus un nīderlandietis Maksims Gazendams
– būvē smilšu bāru un lielo
demo skulptūru. Tā veltīta
gan hercogam Jēkabam, kuram šogad ir 400. dzimšanas
diena, gan mūsu pilsētai. Šīm
abām skulptūrām jābūt pabeigtām līdz sestdienai, kad
Jelgavā ieradīsies pārējie 13
mākslinieki.
Aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs
Ivars Pirvics stāsta, ka pabeigta visu
skulptūru formu sagatavošana un atliek
vien sākt individuālo skulptūru būvniecību. «Līdz sestdienai jābūt pabeigtam
smilšu bāram, kas veidots alus pagraba
stilā. Šobrīd māksliniekiem vēl palikušas
sīkas detaļas. Arī lielā skulptūra teju
gatava,» stāsta I.Pirvics, piebilstot, ka
lielajā skulptūrā attēlota Jelgava laika
griežos. «Protams, tajā akcentēta Hercoga Jēkaba 400. jubileja, bet kadru veidā
būs atspoguļoti arī nozīmīgākie notikumi
Jelgavas dzīvē no hercoga Jēkaba laikiem
līdz šodienai. Cik man zināms, tajā redzēsim gan Jāni Čaksti, gan «Prāta vētru»,
gan kaut ko no futbola dzīves un citas
lietas,» piebilst I.Pirvics. Bet jau sestdien
Jelgavā ieradīsies pārējie 13 mākslinieki.

Jāpiebilst, ka notikušas mazas izmaiņas
dalībnieku sarakstā, proti, vīzu uz Latviju
nav saņēmis kāds Krievijas mākslinieks,
bet viņa vietā piedalīties piekritis jau
zināmais tēlnieks Kārlis Īle.
Paredzēts, ka mākslinieki skulptūras
sāks veidot svētdien, 11. jūlijā, kas ir
vienu dienu agrāk nekā iepriekšējos
gados – viena diena māksliniekiem vienmēr esot pietrūkusi. Bet apmeklētājiem
smilšu skulptūru parks būs atvērts no
16. jūlija pulksten 11. Šī diena būs jelgavnieku diena, kad ieejas biļetes būs uz
pusi lētākas, tādējādi īpaši domājot par
savējiem. Pieaugušajiem ieeja maksās
latu; skolēniem, pensionāriem – 0,50
latus, bet bērniem līdz septiņu gadu vecumam tā būs bez maksas. Arī vakarā gan
pirms, gan pēc labāko autoru apbalvošanas uzstāsies tikai pašmāju mākslinieki,
piemēram, «Koru karu 2» šovā pamanītā
soliste Anete Kotoviča ar savu grupu,
šova «O!Kartes akadēmija» dalībnieks
no Jelgavas Ivars Galiņš ar draugiem,
dejos studijas «Intriga» meitenes. Sestdien, 17. jūlijā, un svētdien, 18. jūlijā,
ieejas maksa parkā pieaugušajiem būs
divi lati, bet pensionāriem un skolēniem
– lats. Arī šajās dienās paredzēta plaša
kultūras programma (svētku programmu
skatīt 7. lpp.). Jāpiebilst, ka šogad visas
biļetes ir dienas biļetes. Tas nozīmē, ka,
vienreiz nopērkot biļeti, šajā dienā cilvēks
pasākuma norises vietā var atgriezties
vairākkārt.

Spītējot te karstai saulei, te
veldzējošam lietum, lietuvietis
Andrius Petkus un viņa pārinieks nīderlandietis Maksims
Gazendams sparīgi turpina
darbu pie demo skulptūras,
kurā būs attēlota Jelgava laika
griežos. Tai pabeigtai
jābūt līdz sestdienai.

«Patiesībā pēc dabas esmu liels
sliņķis, bet ne sliktā nozīmē
– tāpat visu laiku kustos un krāmējos. Vēl manī ir liela spītība.
Man patīk tikties ar cilvēkiem,
un es ar visiem cenšos būt
pa labam, lai nebojātu savu
noskaņojumu,» par sevi teic
jelgavnieks gleznotājs Gunārs
Ezernieks, kurš šobrīd aktīvi
braukā pa mākslas plenēriem
un gatavojas lielajai 80 gadu
jubilejas izstādei.
Šonedēļ mākslinieks ar saviem ratiem,
kuros iekrautas krāsas, pamatnes, pat
naglas un āmurs, atrodas Liepājā un piedalās mākslas plenērā. «Es nekad nevaru
iedzīvoties uz citu rēķina. Vienmēr pat
naglām jābūt līdzi. Tieši tāpēc es uz plenēriem krāmējos pat vairākas dienas – sakrāmēju, šķiet, ka par smagu, kā ar autobusu
aizvedīšu, tad atkal pārkrāmēju. Vismaz
pašam interesanti, labāk zinu, kas ir, kas
nav,» teic G.Ezernieks. Mākslas plenērs
Liepājā ilgs līdz 10. jūlijam, un tajā mākslinieks iecerējis gleznot jūru. G.Ezernieks
teic, ka vasara ir visai darbīgs posms, jo
Latvijā vairākās vietās notiek plenēri, uz
kuriem vienmēr gribas paspēt, jo pašu
mājās tādu nav, piemēram, jau jūlija beigās
viņš brauks uz Ainažiem. Taču paralēli
visiem plenēriem un izstādēm, kurās viņš
vienmēr esot klāt, mākslinieks sācis gatavoties savai lielajai 80. jubilejas izstādei.
«2012. gads būs manējais. Jau tagad sāku
vākt kopā gan vecās gleznas, gan gleznot
ko jaunu,» piebilst mākslinieks.

noskaņas pat miglainā laikā. Ierodoties
pils parkā, mani vienmēr pārņem radoša
aura. Te ir patīkami atgriezties. Cik saullēktu te man tapis! Tas ir niķis no Mākslas
skolas laikiem, kad tāda dulla entuziastu
grupiņa cēlāmies pulksten piecos no rīta
un devāmies gleznot pie Gaujas. Tagad
gan esmu vecāks, ilgāk jāpaguļ,» ar smaidu
piebilst mākslinieks. Jāatzīst, ka gleznas
ar Jelgavas pili sienas rotā ne vienā vien
iestādē un mājā. Kuras ainavas mīļākas,
viņš gan nešķiro. «Ir ainavas, šķiet, it kā
maziņas, nekā nav, taču pēc kāda laika uz
tām paskatos, atceros tos iespaidus, kas
ar tām man saistās, un tad jau šķiet: nē,
tomēr tur kaut kas ir,» stāsta mākslinieks,
piebilstot, ka viņš esot «ķerts» arī uz
baznīcu gleznošanu. «Tās ir tik sakoptas,
iekomponētas. Tās kaut ko izstaro,» tā
G.Ezernieks. Viņa gleznās iemūžinātas
arī Jelgavas baznīcas.

«Nesmuku cilvēku nav»

Vēl G.Ezernieks aizrāvies ar portretiem.
«Jā, šī lieta man patīk. Vienmēr taisu divus
variantus – vispirms skicīte, kas rodas
no pirmā iespaida, satiekot cilvēku, un,
jāatzīst, tā nereti sanāk labāka, bet tikai
tad portrets lielformātā, ja cilvēks piekrīt.
Taču tagad jau cilvēki ir tik ļoti aizņemti,
bieži atsakās,» tā mākslinieks. Modeļus
viņš atrod sev apkārt. «Ieraugu cilvēku,
aprunājos ar viņu, mazliet iepazīstu, saredzu, kas iekšā, un uzaicinu. Protams, viņi
jau tielējas – man nesmuks deguns, man
tur tas vai tas... Taču es gribu teikt, ka
nav nesmuku cilvēku – kādu Dievs devis,
tāds viņš ir. Galvenais ir iekšējā pasaule,»
spriež mākslinieks, atceroties, kā gleznojis
savu piecdesmit gadus veco kaimiņieni.
«Tagad eju viņas mājai garām un skatos,
«Ķerts» uz baznīcām
ka portreta skice ir pie sienas. Smieklīgi,
Nenoliedzami, tuvākā viņam esot glez- bet, kad viņa nāca pie manis pozēt, kaimiņi
nošana dabā visos gadalaikos. «Kas var būt jau nezin ko bija samēļojuši,» smaidot
jaukāks par skaistu dabas skatu un putnu nosaka G.Ezernieks.
čivināšanu?! Tā ir bauda,» atzīst mākslinieks. Mīļākā vieta Jelgavā G.Ezerniekam Uz izstādēm pēc īpaša saraksta
ir Jelgavas pils un parks. «Te ir ļoti skaistas
Mākslinieks atceras, ka viņa bērnībā

bijuši, kā viņš saka, šaubīgi laiki, un arī
tagad tādi ir, taču gausties negrasās. «Kādas man rūpes? Galvenais, lai miers mājās,
visi rēķini samaksāti, pārējais – zālēm, jo
vairs neesmu tik jauns. Un vēl, protams,
lai naudas manām krāsām pietiek. Svarīgi
kustēties. Tieši tāpēc, lai gādātu par savām
kājām, esmu sācis nūjot. Māsa uzdāvināja
nūjas, un tagad jau man ir arī savs maršruts. Pa Pils salu gar Lielupi gandrīz līdz
Ozolpilij. Jūtos kārtīgi izkustējies un piedevām vēl Lielupes svaigo gaisu saelpojies,»
saka mākslinieks. Naudas esot mazāk, jo
pagājušajā gadā līdz ar likuma izmaiņām
pārtraucis darbu Kalnciema vidusskolā,
bet pensija tiekot rūpīgi izdalīta. «Jā, nu
nevaru vairs atļauties tik daudz izstādes,
bet katru mēnesi uztaisu sarakstiņu, saplānoju, lai izvēlētos izdevīgāko variantu
un apskatītu pēc iespējas vairāk. Visam
jau var rast risinājumu,» smaidot teic
G.Ezernieks.

«Nožēlojami,
ka džipiņš ir visa kalngals»

Taču viņu uztrauc cilvēku neieinteresētība un dzīšanās pēc materiālām
vērtībām. «Mana augstākā vērtība ir
cilvēks. Ar savu domāšanu, rīcību, ar to,
ko viņš dod mums, ko labu dara. Taču
ir nepatīkami, ka apkārt dzīvo tik daudz
skauģu. Man kundze bieži aizrāda, ka es
cilvēkiem novēlu labu dienu un veiksmi,
kaut arī viņi ir sliktā garastāvoklī. Taču es
gribu uzlabot noskaņojumu. Manuprāt,
mums vajadzētu būt atvērtākiem. Ir ļoti
nožēlojami, ka šodien cilvēki skrien tikai
pēc materiālām vērtībām. Mēs visu mērām
dārgos džipos, skaistās savrupmājās, citās
«ekstrās»,» tā mākslinieks, piebilstot, ka
nožēlojami arī tas, ka cilvēki «rauj deķi»
katrs uz savu pusi. «Cik drūmi ir noskatīties uz mūsu daudzstāvu namu kāpņu
telpām – lielākā daļa netīrītas, apķēpātas.
Par laimi, iekšā dzīvokļos viss sakārtots.
Bet kāpēc gan mēs nevarētu strādāt, lai arī
kopējā dzīves telpa mums būtu sakopta?»
tā G.Ezernieks.

Pasaules dejas kongresa laikā – bezmaksas koncerts Jelgavā
 Ritma Gaidamoviča

Tūlīt pēc dziesmu un deju svētkiem – no 12. līdz 16. jūlijam – Rīgā un
Jelgavā norisināsies visas pasaules dejas speciālistu tikšanās jeb 26.
Pasaules kongress dejas izglītībā. Tā laikā 14. jūlijā pulksten 19.30
jelgavnieki aicināti uz bezmaksas koncertu Jelgavas kultūras namā,
kurā uzstāsies ne tikai mūsu tautas deju kolektīvs «Vēja zirdziņš», bet
arī vairāki vieskolektīvi no dažādām valstīm.
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«Vēja zirdziņš» ir vienīgais kolektīvs, kas
kongresā pārstāvēs Jelgavu, jo ir Starptautiskās Dejas padomes biedrs. «Pasākuma
dalībniekiem vienmēr ir vēlme redzēt arī
ko ārpus galvenās kongresa norises pilsētas,
tieši tālab esam nolēmuši, ka būs arī viens
izbraukuma koncerts, dejotājiem un dejas

pasniedzējiem ļaujot paviesoties Jelgavā. Te
ir laba vide, jauks kultūras nams un lielisks
kolektīvs, kurš uzņems ciemiņus,» tā galvenā pasākuma organizatore Starptautiskās
Dejas padomes Rīgas nodaļas prezidente
Rita Spalva. Paredzēts, ka Jelgavā pusstundu garu programmu, rādot latviešu tautas

dejas, sniegs mūsu «Vēja zirdziņa» dejotāji.
Kolektīva vadītāja Alda Skrastiņa piebilst,
ka dejotāji dejos arī dziesmu un deju svētku
programmu. Savukārt otrajā daļā uzstāsies
ciemiņi no dažādām valstīm. Kādas vēl
dejas – spāņu, indiešu, brazīliešu vai kādas
citas – varēsim redzēt Jelgavā, šobrīd nav
zināms. «13. jūlijā operas Jaunajā zālē
notiks kongresa dalībnieku koncerts, pēc
kura izvērtēsim, kuri kolektīvi brauks uz
Jelgavu. Apsolu, ka tie būs labākie un pārstāvēs dažādus žanrus,» tā R.Spalva.
Jāpiebilst, ka A.Skrastiņa piedalīsies
kongresā un 15. jūlijā pasniegs meistarklasi
latviešu tautas dejā.

