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Helmaņa ielā 3 uzsāk
renovācijas darbus

BEZMAKSAS

Plāno izmaiņas
pašvaldības izpildvarā
 Jānis Kovaļevskis

No šodienas Jelgavas
pašvaldības izpilddirektora vietnieka vietas
izpildītāja pienākumus
sāk pildīt bijusī Jelgavas
domes priekšsēdētāja
vietniece Irēna Škutāne.
Domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš apstiprina, ka diskusijas par
pašvaldības struktūras
sadalījumu un atbildības robežām vēl turpināsies un gala lēmums
būs jāpieņem deputātiem, balsojot par Jelgavas domes nolikuma
jauno redakciju.
Pēc A.Rāviņa apstiprināšanas
Jelgavas domes priekšsēdētāja
amatā trešajam termiņam tika pieņemts lēmums I.Škutāni iecelt par
domes priekšsēdētāja padomnieci
finanšu jautājumos, ņemot vērā viņas ilggadējo pieredzi tieši finanšu
un sociālajos jautājumos. Tomēr,
mainoties situācijai pašvaldības
izpildvaras struktūrā, I.Škutāne
atbilstoši domes nolikumam uz
laiku līdz balsojumam domes sēdē
tika atbrīvota no padomnieces

Zinot, ka iedzīvotāji nopietni apsver Helmaņa ielas 3. nama renovēšanu, SIA «Fortum
Jelgava» nolēma jau laikus savest kārtībā
maģistrālo siltumtrasi, kas iet zem mājas.
Tas ļaus izvairīties no situācijas, kad jāplēš
nost atjaunotā ēkas siltumizolācija vai jābojā
renovētā fasāde.
Foto: Kristaps Hercs
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amata un iecelta par izpilddirektora vietnieka vietas izpildītāju.
Šis amats bija vakants pēc Viļa
Ļevčenoka ievēlēšanas par domes
priekšsēdētāja vietnieku.
«Ar līdzšinējo pašvaldības izpilddirektoru Gunāru Kurloviču
pēc savstarpējas vienošanās esam
nolēmuši pārtraukt darba attiecības no 30. jūlija. Līdz minētajam
datumam izpilddirektors būs atvaļinājumā, tādēļ jau tuvākajā
domes sēdē virzīsim jautājumu par
I.Škutānes apstiprināšanu izpilddirektora amatā. Viņas pieredze
un kompetence būs īpaši noderīga
šajā laikā, kad nepieciešams veikt
strukturālas un cita veida pārmaiņas, lai sabalansētu pilsētas budžetu un sekmīgi pildītu pašvaldības
funkcijas,» tā A.Rāviņš.
Atbilstoši likumam «Par pašvaldībām» izpilddirektoru ieceļ dome
pēc priekšsēdētāja priekšlikuma.
Ņemot vērā izmaiņas pilsētas
pārvaldes struktūrā, domājams,
ka tiks likvidēts pašvaldības izpilddirektora vietnieka amats,
jo komunālās programmas vadības funkcijas turpmāk pildīs
V.Ļevčenoks, bet Izglītības un
sociālo jautājumu vadību pārņēmis otrs domes priekšsēdētāja
vietnieks Aigars Rublis.

Par vides pieejamību
domā nepietiekami
 Ritma Gaidamoviča

 Ilze Knusle-Jankevica

Pie Helmaņa ielas 3.
nama celtnieki uzsākuši pirmos darbus
– beidzot dots jāvārds
vērienīgajam ēkas renovācijas projektam.
Plānots, ka darbi tiks
pabeigti trīs mēnešu
laikā un jau šoziem
ēkas iedzīvotājiem par
siltumu būs jāmaksā
mazāk.
Ēkas apsaimniekotāja SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) tehniskais
direktors Uldis Lazdiņš stāsta,
ka obligātie veicamie darbi ir bēniņu, ārsienu, pagrabstāva, ēkas

pamatu siltināšana, visu logu
nomaiņa, apkures sistēmas pārbūve, uzstādot individuālos siltuma skaitītājus. Viņš piebilst,
ka papildus tiks izremontētas
arī kāpņu telpas un ieejas bloki;
sakārtotas dzīvokļu ārdurvis
– esošās durvju kārbas tiks fiksētas un noblīvētas; visā mājā
tiks izbūvēta papildu ventilācija,
bet pagrabstāvā – sakārtotas
inženierkomunikācijas. Lai gan
vācu un latviešu ekspertu domas
par to, ko vajadzētu darīt ar lodžijām, atšķīrās, izlemts arī šis
jautājums – lodžijas sanēs. «Tas
nozīmē, ka lodžiju vertikālās
plāksnes, kas vietām tikpat kā
vairs neturas un rada bīstamas
situācijas, tiks demontētas,
stiprinājumu vietām tiks veikta

antikorozijas apstrāde un tad
tās uzmontētas atpakaļ. Turklāt
visas lodžijas tiks iestiklotas, bet
to grīdas, tāpat kā kāpņutelpām,
izflīzētas,» skaidro U.Lazdiņš.
JNĪP tehniskais direktors lēš,
ka darbi, intensīvi strādājot, tiks
pabeigti trīs mēnešu laikā.
Tiesa, lēmums par nama siltināšanu netika pieņemts vienbalsīgi. Starp tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas projektu atbalstīja,
ir Latvijas Lauksaimniecības
universitātes rektors Juris Skujāns. «Māja ir bēdīgā stāvoklī,
ja tagad nekas netiks darīts,
pēc gadiem 15 tas būs kritisks.
Uzskatu, ka darbi jāsāk nekavējoties. Pirmkārt, jāizmanto
iespēja saņemt Vācijas federālā
budžeta līdzfinansējumu. Es

saprotu, ka cilvēkiem ir naudas
grūtības, bet darbu izmaksas
jau tā ir ievērojami kritušās,
turklāt siltināšana pa posmiem
izmaksās daudz dārgāk. Būtiski
arī tas, ka tagad tiks sakārtota
visa māja, ne tikai nosiltinātas
sienas. Otrs iemesls – iestājoties salam, darbus nevarēs
paveikt tik kvalitatīvi, turklāt
tie sagādās iedzīvotājiem lielas
neērtības,» skaidro J.Skujāns.
Viņš piebilst, ka dzīvokļu īpašnieki neiebilst ēkas siltināšanai
pēc būtības, bet gan šaubās par
rītdienu un to, vai spēs atmaksāt kredītu, tomēr ēka iet postā
un, ja ir izdevība to sakārtot,
izmantojot finansiālu atbalstu
no malas, to vajag darīt.
(Turpinājums 3.lpp.)

LLU uzņem jaunos studentus
 Ritma Gaidamoviča

Jau rīt, 17. jūlijā, pulksten 9 Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Uzņemšanas komisija gaidīs
jaunos reflektantus,
kas vēlas pieteikties
studēt šajā augstskolā. Šajā studiju gadā
budžeta vietas netiks
samazinātas, turklāt
daļai studiju programmu studiju maksa būs
zemāka.

LLU Sabiedrisko attiecību
sektora speciāliste Laura Juzupe informē, ka uzņemšana
gan pamata, gan maģistra, gan
doktorantūras studijās sāksies
rīt un ilgs līdz 31. jūlijam, kad
studijām LLU varēs pieteikties
līdz pat pusnaktij. Šajā dienā
LLU turpinās pērn iesākto
tradīciju, rīkojot Uzņemšanas
nakti, kurā varēs ne tikai
pieteikties studijām, bet arī
apmeklēt muzeju, baudīt tēju
pils pagalmā un piedalīties
citos pasākumos.
LLU jaunos studentus gai-

da 37 pamata studiju programmās, 24 maģistra studiju
programmās, vienā 2. līmeņa
profesionālās augstākās izglītības programmā un 13 doktorantūras programmās.
Studēt gribētāji LLU gaidīti
darba dienās no pulksten 9
līdz 16, bet sestdienās – no
pulksten 10 līdz 14. Šogad
pieteikuma reģistrācijas maksa
par pieteikumu pirmajā studiju
programmā ir 15 lati, par katru
nākamo – desmit lati. Tikpat
maksā arī viens iestājpārbaudījums fakultātēs, kurās tas

nepieciešams.
Jāpiebilst, ka LLU arī šajā
gadā saglabājusi nemainīgu
valsts finansētu studiju vietu
skaitu – pamata studijās tās ir
750 vietas, maģistra studijās
– 255. LLU arī nesen paziņojusi, ka vairākās fakultātēs un
studiju programmās līdz ar 1.
septembri samazināta studiju maksa. Visvairāk studiju
maksas samazinājums atsevišķās studiju programmās ir
Tehniskajā, Lauku inženieru,
Pārtikas tehnoloģijas, kā arī
Meža fakultātē.

par pērn un šī gada maijā veikto
vides pieejamības monitoringu,
Jau vairākus gadus piltaču kopsavilkums diemžēl nav
sētā notiek vides moiepriecinošs. Izrādās, ka pēc
nitorings, kura laikā
2008. gadā veiktā vides pieejatiek pārbaudīta vides
mības monitoringa uzlabojupieejamība dažādās
mi bijuši tikai divos objektos
pilsētas iestādēs. Mo– Valsts ieņēmumu dienesta telnitorings notiek, konpās Lielajā ielā 6, kur pie ieejas
statētās nepilnības pārdurvīm ierīkota zvana poga perrunātas ar iestāžu un
sonām ar kustību traucējumiem
uzņēmumu vadītājiem,
un kontrastējošā krāsojumā
kas sola tās novērst,
iezīmēts trepju pirmais un pētaču diemžēl solījumus
dējais pakāpiens. Pakāpieni iezīizpilda retais.
mēti arī «SEB bankā», kaut gan
tur solīja drīzumā izbūvēt arī
Pašvaldības Sabiedrības in- pacēlāju, lai cilvēks ratiņkrēslā
tegrācijas komisija pagājušajā varētu iekļūt bankas telpās.
nedēļā apkopojusi rezultātus
(Turpinājums 3.lpp.)

Enerģētikas aģentūrai –
mājas lapa
 Ilze Knusle-Jankevica

Sākusi darboties biedrības «Zemgales reģionālā Enerģētikas aģentūra» interneta mājas
lapa. Lai gan informācija tajā joprojām tiek
papildināta, interesenti var iepazīties ar
aģentūras aktivitātēm
un aktualitātēm.
Kā norāda aģentūras speciālists Jānis Graudulis, joprojām
notiek aktīvs darbs pie enerģētikas datu bāzes izveides, kam
varēs piekļūt caur aģentūras
mājas lapu. «Datu bāzē būs
dati par visām Jelgavas ēkām

– uzcelšanas gads, sērija, kopējā
platība, iedzīvotāju skaits un
energoresursu patēriņš pēdējos
piecos gados un uz priekšu regulārais,» skaidro J.Graudulis.
Šobrīd tiek vākta datu bāzei
nepieciešamā informācija, bet
J.Graudulis piebilst, ka par
Bausku enerģētikas dati jau
apkopoti.
Šobrīd mājas lapā atrodama
informācija par biedrības mērķiem un aktivitātēm, piemēram,
sagatavotajiem un iesniegtajiem
projektiem, plānotajiem un
notikušajiem semināriem un
tamlīdzīgi.
Zemgales reģionālās Enerģētikas aģentūras mājas lapas
adrese ir www.zrea.lv.
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viedokļi

Galvenais
ir informācija

Ekonomiskā situācija pasaulē un Latvijā daudzus uzņēmumus spiež bankrotēt, bet tie, kam situācija ir cerīgāka, var izvēlēties citu ceļu, piemēram, maksātnespēju
vai tiesisko aizsardzību. Jelgavas uzņēmēju interese par
šīm lietām ir liela, tāpēc grāmatvedības un juridiskā
kompānija «Fortress» sadarbībā ar Jelgavas Ražotāju un
tirgotāju asociāciju un SIA «Lursoft» piedāvā semināru
ciklu par aktualitātēm šajā jomā. Pirmajā seminārā uzrunu teica Jelgavas mērs Andris Rāviņš un norādīja, ka
šobrīd vissvarīgākais ir piesaistīt Eiropas naudu. Jelgava
šogad ir iesniegusi un uzsākusi vairāku projektu realizāciju, kas lielākoties vērsti uz infrastruktūras uzlabošanu.
Lai veicinātu Eiropas naudas ieplūšanu pilsētā un mēs
spētu nodrošināt priekšfinansējumu un līdzfinansējumu, par 15 procentiem plānots samazināt pašvaldības
struktūrās strādājošo algu fondu. «Lai gan likums pašvaldībai liedz uzņēmējiem piešķirt atlaides, esam gatavi
palīdzēt kā vien spējam, piemēram, sniegt informāciju
par dažādām sadarbības iespējām, jo mums rūp uzņēmējdarbība Jelgavā,» uzsvēra A.Rāviņš.

Jelgavā uzņēmējdarbības
vide ir pievilcīga
Jāzeps Ločmelis, SIA «Lursoft» pārstāvis:
«Analizējot mums pieejamos
datus un uzņēmumu gada pārskatus, varu teikt, ka Jelgavā pēdējos
septiņus astoņus gadus uzņēmējdarbība ir attīstījusies ļoti strauji.
Skaidrības labad gan jāpiebilst, ka
pēdējie pilnīgie dati ir par 2007.
gadu, jo par pagājušo gadu pārskatus var iesniegt līdz pat augustam.
Laikā līdz 2007. gadam Jelgavā ir
audzis gan uzņēmumu skaits, gan
šo uzņēmumu kopējais apgrozījums un peļņas rādītāji. Jau 2002.
gadā Jelgavā esošo uzņēmumu
skaits dubultojās, bet 2006. gadā
to bija vairāk nekā tūkstotis. Ilgu
laiku palielinājās arī darbinieku
skaits, bet tad tas sāka sarukt.
Manuprāt, tas liecina par to, ka
Jelgavas uzņēmēji ievieš jaunas
tehnoloģijas un kļūst modernāki,
tāpēc arī nepieciešams mazāks
strādājošo skaits.
Šobrīd Jelgava pēc uzņēmējdarbības vidi raksturojošajiem
rādītājiem lielo pilsētu vidū ieņem
stabilu ceturto vietu. Manuprāt, šī
stabilā attīstība liecina par divām
lietām: pirmkārt, pašvaldības
attieksme pret uzņēmējiem ir
gana laba un tā ir ieinteresēta uzņēmējdarbības vides veidošanā un
uzlabošanā. Otrkārt, te ir pietiekami daudz kompetentu cilvēku,
īpaši mašīnbūves jomā. Vēl šajos
gados iezīmējusies jauna tendence
– Jelgava veidojas par loģistikas
centru. To neapšaubāmi ietekmē
tās ģeogrāfiskais izvietojums, kā

arī jau minētie faktori.
Ja runājam par pēdējiem gadiem un tā saukto dižķibeli, ir
skaidrs, ka uzņēmumu apgrozījuma un peļņas rādītāji, salīdzinot
ar iepriekšējiem gadiem, kritīsies.
Kā daudzmaz objektīvu situāciju
raksturojošu lielumu varētu
uzskatīt maksātnespējas lietu
skaitu. Protams, to skaits kopš
pērnā gada sākuma turpina augt,
bet šajā ziņā Jelgava neatšķiras
no citām Latvijas pilsētām – tā ir
kopējā tendence valstī. Man nav
pamata teikt, ka Jelgavā uzņēmējdarbības vide nav pievilcīga, jo
uzņēmēji no šejienes prom nebēg.
Protams, daudzi visā vaino valsti,
pašvaldību, pasauli, bet tie ir
ārējie faktori, ko uzņēmējs nevar
ietekmēt. Viņam atliek kļūt zinošākam, modernākam, rīkoties
ātri un konsekventi. Tā teikt,
reaģēt uz situāciju, pārstrukturēt
biznesu un meklēt jaunus eksporta tirgus. »
9

Jelgavas uzņēmēju maksātnespēja

«Lursoft» dati
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Gints Kroģeris, SIA «Fortress» valdes loceklis:
«Nav nekāds jaunums, ka
mūsu valstī jau bijuši vairāki
maksātnespējas viļņi un tiek
prognozēts nākamais. Valsts
struktūras šiem procesiem ir
sagatavojušās rūpīgi, sagatavota
tiesu sistēma, arī maksātnespējas administratoru ir pietiekami,
bet vai valsts dara visu, lai izbēgtu no šī viļņa?
Uzņēmumi līdz maksātnespējai nonāk dažādi: cits nepareizas
vai neekonomiskas saimnieciskās darbības rezultātā, cits
– valsts un banku darbības, drīzāk bezdarbības, rezultātā. Tas
nav iepriecinoši, bet liekas, ka
aizmirsts galvenais pievienotās
vērtības radītājs – šo uzņēmumu
darbinieki. Augošais bezdarbs tikai veicinās mūsu valsts iedzīvotāju aizplūšanu uz citām Eiropas
Savienības valstīm. Ja kādreiz no
Latvijas aizbrauca nekvalificēts
darbaspēks, tad šobrīd aizplūst
mūsu valsts «smadzenes», kuras
atgūt nebūs viegli.
Sarunās ar Jelgavas Ražotāju
un tirgotāju asociācijas valdes
priekšsēdētāju Imantu Kanašku
secinājām, ka Jelgavas mazajiem
un vidējiem uzņēmumiem, kas
mūsu pilsētā ir pārsvarā, nepieciešamas divas lietas – informācija (ja iespējams, no pirmavotiem)

un veids, kā to un pieejamos
rīkus izmantot praksē. Tāpēc
mēs nolēmām rīkot semināru
ciklu, lai uzņēmējiem palīdzētu
un sniegtu to, kas viņiem visvairāk nepieciešams. Domāju,
ka jautājumā par maksātnespēju
mēs noreaģējām ļoti operatīvi.
Grozījumi maksātnespējas likumā stājās spēkā šā gada 1. jūlijā,
bet jau 8. jūlijā Jelgavas uzņēmējiem par tiem stāstīja zvērināts
advokāts Gaidis Bērziņš, kurš
ir šo grozījumu līdzautors. Tā
teikt, informācija no pirmavota.
Aptaujājot uzņēmējus, varu
teikt, ka nākamā semināra tēma
varētu būt darbs ar debitoriem
un parādu piedziņa. Runāsim

arī par uzņēmēju attiecībām ar
bankām, līzinga kompānijām,
par vienošanos ar kreditoriem,
līgumu un vienošanos atbilstību
Latvijas likumdošanai.
Vēl kāda būtiska lieta, ko gribam aktualizēt šajos semināros,
– uzņēmējiem ir jāiesaistās Ražotāju un tirgotāju asociācijā un
izeja no grūtās situācijas jāmeklē
kopā. Tāpēc aicinu uzņēmējus
mūs informēt par sev aktuāliem
jautājumiem, rakstot e-pastu
info.fortress@inbox.lv vai zvanot pa tālruņiem 27842544,
26388570. Tas mums palīdzēs
izprast uzņēmēju vēlmes un
piemeklēt tēmas nākamajiem
semināriem.»

Banka liedz tiesības
uz aizsardzību
Semināra laikā kāds uzņēmējs pauda sašutumu par to,
ka banka liedz viņam tiesības
uz tiesisko aizsardzību. Lai gan
uzņēmējs vēlējās palikt anonīms,
viņš situāciju raksturo tā: «Mūsu
uzņēmums ir saistīts ar autopārvadājumiem un transportu.
Ekonomiskā situācija pasaulē
ietekmē ikvienu jomu, tādēļ tas
negāja secen arī loģistikai. Šā
gada sākumā krietni saruka auto
pārvadājumu skaits – smagais
transports tik daudz nekursēja,
līdz ar to arī servisa pakalpojumi tikpat kā nav nepieciešami.
Tas, protams, būtiski ietekmēja
mūsu uzņēmuma apgrozījumu.
Kaut stāvoklis nebija tik slikts,
lai domātu par maksātnespējas
pieteikuma iesniegšanu, apspriedām vairākus variantus, kā
rīkoties, lai situāciju uzlabotu.
Izskatījām arī iespēju pieteikties uz tiesisko aizsardzību – to
paredz Maksātnespējas likums.
Tā kā bankas visu laiku skandē,
ka līdz ar pirmajām grūtībām
jādodas uz banku un jāmeklē risinājumi kopā, arī mēs devāmies
uz banku un lūdzām uz laiku
atlikt pamatsummas atmaksu.
Jāteic, sarunas turpinās jau
trīs mēnešus, bet vēl neesam

panākuši vienošanos. Banka un uzskata, ka šāda bankas
pieprasīja papildu garantijas, un rīcība ir neētiska, lai neteiktu
nu rit sarunas ar Latvijas Garan- vairāk – negodīga un nelikumītiju aģentūru. Tomēr visā šajā ga. Turklāt finālā tā pati pamatprocesā ir arī zemūdens akmeņi summas atmaksas atlikšana nav
– ja banka piekrīt atlikt pamat- nemaz tik lēts process, jo jāmaksummas atmaksā par līguma
su, jāpārslēdz
«Tas ir absurds: pārslēgšanu un
līgums. Jaunais
vērtējuma pārvalsts un ES iz- taisīšanu, kā arī
līgums paredz,
ka bez saskaņogarandomā, kā aiz- procenti
šanas ar banku
tiju aģentūrai.
sargāt uzņēmē- Ne visiem tas ir
uzņēmums nedrīkst iesniegt
kabatai.
jus, lai tik daudzi paJāteic,
ne tiesiskās
ka no
aizsardzības
nebankrotē, bet janvāra mums
pieprasījumu,
bija trīs četri
banka no šī me- tukšie mēneši,
ne maksātne
spējas pieteikunu jau darbs
hānisma baidās bet
mu. No otras
parādījies. Arī
un liedz uzņē- nākotnē raugāpuses – tiklīdz
nevari izpildīt
cerīgāk, jo
mējiem viņu tie- mies
saistības, banmums ir iestrākai ir bezierunu
des ar Norvēsības.»
tiesības ķerties
ģiju un Vāciju
pie garantijām,
par turpmāku
pie mantas. Uzskatu, ka tas ir sadarbību. Tomēr finansiālā bedabsurds, jo valsts un Eiropas re, kas izveidojās tukšo mēnešu
Savienība ir izdomājusi, kā aiz- laikā, ir liela un no tās nav tik
sargāt uzņēmējus, lai tik daudzi viegli izkļūt.»
nebankrotē, bet banka no šī meSagatavoja
hānisma baidās un līdz ar to arī
Ilze Knusle-Jankevica,
man kā uzņēmējam liedz manas
foto Kristaps Hercs
tiesības. Arī juristi to ir pētījuši

Nedēļas jautājums
Ko jūs sagaidāt no jaunās Jelgavas domes?
Mērķtiecīgu iesākto darbu turpinājumu
Lielāku sociālo atbalstu

Kapēc iedzīvotāji ir kūtri
namu siltināšanā?
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Ražošanas attīstību

Zemāku maksu par komunālajiem pakalpojumiem
Aktīvu darbu, sakārtojot pilsētas ielas
Neko

Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv jautājam:
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28

Savu viedokli paud –

Pilsētnieks vērtē

Vai pilsētā jūtat
uzlabojumus
vides pieejamības
jomā?
Gunta, pensionāre:
– Tam īpaši
uzmanību
neesmu pievērsusi, taču,
cik esmu redzējusi, visi
visur tiek.
Taču es negribētu teikt, ka uzlabojumi veikti pēdējos gados,
jo man šķiet, ka par pieejamu
vidi pilsētā domāts jau sen.
Kas pārvietojas ratiņkrēslā, tiek
arī autobusā – neviens uz ielas
netiek atstāts.
Andris, operators:
– Vides pieejamības jomā
viss ir kārtībā!
Tādi ir mani
novērojumi.
Lielākajos
tirdzniecības
centros, veikalos, iestādēs – visur ir padomāts par dažādiem
cilvēkiem, arī invalīdiem. Arī
mammas ar bērnu ratiem lielajos
autobusos tiek.
Va l e n t ī n a ,
pensionāre:
– Mana mazmeita ar bērnu ratiņiem
pilsētā tiek visur, kur vēlas.
Pat veikalos
brauc iekšā!
Agrāk mēs atstājām ratus ar bērniem pie veikala durvīm un tikai
tad gājām iepirkties. Man šķiet,
ka šobrīd daudz domāts arī par
invalīdiem, lai arī viņi tiktu iekšā
visās iestādēs un uzņēmumos.
Ludmila, apkopēja:
– Neesmu
speciāli pētījusi un vērojusi, taču
veikalā mammas ar ratiem
staigā, acīmredzot iekšā tiek. Redzams, ka
arī ārstus apmeklē gan mammas
ar bērnu ratiņiem, gan invalīdi
ratiņkrēslā. Manuprāt, pēdējā
laikā vides pieejamība noteikti
ir uzlabojusies.
Līga Hāzena,
māmiņa:
– Vides pieejamība noteikti
neattiecas uz
autoostu, kur
ir trīs ieejas,
bet ne pa vienu nevar iekļūt ar ratiem. Pārējās vietās vide
ir uzlabojusies, tostarp bērnu
poliklīnikā. Arī veikalos neesmu
vairs saskārusies ar situāciju, ka
ar ratiņiem netiek iekšā. Tas ir labi,
vismaz nav bērns jāatstāj laukā.
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Atvieglota sociālo pabalstu
saņemšanas kārtība
 Sintija Čepanone
Lai pieprasītu sociālo pabalstu,
iedzīvotājiem, kas savu dzīves
vietu deklarējuši Jelgavā, vairs
nav nepieciešams iesniegt izziņas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA).
Kā skaidro Sociālo lietu pārvaldes Sociālās palīdzības nodaļas
vadītāja Mārīte Liepiņa, šomēnes
Sociālo lietu pārvaldes speciālisti
sākuši strādāt Pašvaldības sociālo
pabalstu administrēšanas sistēmā
(SOPA), kā arī noslēgts līgums
ar VSAA, tādējādi nākot pretim
iedzīvotājiem, kas vēlas saņemt
sociālos pabalstus. «Iesniedzot
iesniegumu sociālo pabalstu saņemšanai, vairs nav nepieciešams
iesniegt izziņas par pensiju un

pabalstiem no VSAA, jo, strādājot
jaunajā sistēmā, mūsu speciālistiem ir pieeja šai datu bāzei.
Tādējādi cilvēki var ieekonomēt
laiku, nestāvot aģentūrā rindā pēc
izziņām,» skaidro M.Liepiņa.
Šāda kārtība Sociālo lietu
pārvaldē ir kopš 1. jūlija, un
jau pašlaik var novērtēt jaunās
sistēmas sniegtās priekšrocības. «Līdztekus citiem pabalstu
veidiem 1. jūlijā esam sākuši
pieņemt arī pabalstu pieprasījumus skolas piederumu iegādei un
brīvpusdienām. Neapšaubāmi
– pieprasījums pēc sociālajiem
pabalstiem tuvākajā laikā turpinās augt, tādēļ vēl jo svarīgāk ir
tas, ka tagad nepieciešamās ziņas
var iegūt operatīvāk,» tā Sociālās
palīdzības nodaļas vadītāja.
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Sākas ZOC piegulošo
ielu rekonstrukcija

listi, tāpat kā dzīvojamai mājai
4. līnijā 1, izstrādājuši precīzu
darbu aprakstu un sekos darbu
izpildei.
Šobrīd Latvijā tiek piedāvāti
trīs ēku siltināšanas modeļi.
Pirmais – daudzdzīvokļu māju
siltināšana, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzekļus, kas paredz,
ka iedzīvotāji mājas siltināšanai iegūst līdzekļus no ERAF
līdz 50 procentiem no kopējām
izmaksām, bet, lai nosegtu
atlikušo summu, ņem kredītu.
Plānots, ka Jelgavā pēc šāda
modeļa tiks siltināts Raiņa
ielas 3. nams, bet dokumentus,
lai iesniegtu pieteikumu, gatavo arī Mātera ielas 33 un Lielās
ielas 39 iedzīvotāji. Otrais
– ESKO princips jeb sadarbības
līguma slēgšana ar energoservisa kompānijām. Tas paredz,
ka iedzīvotāju daļu apmaksā
investors, kas aptuveni turpmākos gadus 20 rūpējas par
ēkas energoefektivitāti. Savukārt iedzīvotāji šos gadus par
siltumu maksās mazliet mazāk
nekā pašlaik, bet dzīvos komfortablāk. Jelgavā visaktīvāk
šajā jomā darbojas uzņēmums
«Baltic Sun Energy». Savukārt
Helmaņa iela tiks siltināta pēc
trešā modeļa, piesaistot Vācijas
Vides ministrijas līdzekļus.

«Spīgo» koru
meistarsacīkstes iet secen
 Ritma Gaidamoviča

Jaunās gripas AH1N1
jeb tā dēvētās cūku gripas dēļ atceltas koru
«Grand prix» meistarsacīkstes Dienvidkorejā,
kurās vajadzēja startēt
arī 4. vidusskolas korim
«Spīgo». Kora diriģente
Liena Celma informē,
ka meitenēm pašsajūta
ir laba, taču biļetes nav
iespējams samainīt, tāpēc koristes atgriezīsies
tikai 17. jūlijā.
Koris «Spīgo» uz Dienvidkoreju devās 10. jūlijā. Par to, ka
sacensības atceltas, paziņots,
viņām esot ceļā. «Nebijām vienīgās, kas ieradās. Kopā esam
15 kori – no Krievijas, Vācijas,
Slovākijas un citām valstīm.
Sākumā bija paredzēts apmesties
citās kopmītnēs, taču tajās esot
saslimušie, tāpēc mūs izmitināja citā ēkā, kur dzīvojam pieci
kori,» stāsta L.Celma. Viņa arī
atklāj, ka mūsu meiteņu paš-

sajūta ir laba un nevienai nav
konstatēti cūku gripas simptomi.
«Interesējāmies, vai iespējams
samainīt biļetes atpakaļceļam,
taču šāda iespēja izmaksā dārgi,
tālab mājās atgriezīsimies, kā iepriekš plānots, 17. jūlijā,» stāsta
L.Celma. Līdz šim meitenes esot
apskatījušas pilsētu, taču daudz
viņām neesot ļauts staigāt drošības apsvērumu dēļ.
«Spīgo» diriģente atklāj, ka
diemžēl ceļam iztērēto naudu
atgūt neizdosies, jo līgumā ir
atrunāts: ja atgadās kas neparedzēts, zaudējumi netiek atlīdzināti. «Protams, par to esam ļoti
sašutuši, jo ne tikai mēs, bet arī
citi kori, piemēram, vācieši, rīkojuši labdarības koncertu, kurā
aicināja ziedot, lai nokļūtu šeit.
Tas ir papildu pārdzīvojums – vai
pievilti nejutīsies tie jelgavnieki,
kuri atbalsta koncertā saziedoja lidojumam trūkstošos 5700
latus,» tā L.Celma. Jāatgādina,
ka 5000 latu piešķīra 4. vidusskola no braucieniem paredzētās
naudas, savukārt 2000 latu šim
mērķim atvēlēja pašvaldība.

 Pirmdien, 20. jūlijā, plānots
sākt sakārtošanas darbus Lielupes labajā krastā, cukurfabrikas notekūdeņu izlaides zonā,
tādējādi uzsākot projekta
«Lielupes gultnes tīrīšana un
Lielupes labā krasta aizsargdambja posmā no dzelzceļa
tilta līdz Rīgas ielai atjaunošana» īstenošanu. Darbu zona tiks

norobežota ar sarkanām bojām, un
tajā būs aizliegta kuģošanas satiksme. Tieši pie darba vietas uz darba
iekārtām tiks uzstādītas kuģošanas
kustību organizējošas zīmes. Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība»
aicina ievērot ierobežojumus un
kustību organizējošās zīmes.
 Sakarā ar dzelzceļa remontu

2009. gada 24. jūlijā no pulksten 9 līdz 17 Būriņu ceļā pāri
47. km dzelzceļa pārbrauktuvei būs slēgta autotransporta
kustība. Aģentūra «Pilsētsaimnie-

Helmaņa ielā 3 uzsāk
renovācijas darbus
(No 1.lpp.)
To, ka iebildumi nav par
pašu siltināšanu, apliecina arī
cits dzīvokļa īpašnieks, kurš
vēlējās palikt anonīms. Viņš
norāda, ka ekonomiskā situācija Latvijā un pasaulē šobrīd
ir tāda, kas liek rūpīgi apdomāt
visas kredītsaistības, un, viņaprāt, piedāvātā cena šā brīža
situācijā ir pārāk augsta. Pēc
viņa domām, konkurss noticis
godīgi, vienīgi priekšlikumā ir
gan plusi, gan mīnusi, tāpēc
mājokļa īpašnieks balsojumā
atturējies.
Ēkas Helmaņa ielā 3 siltināšanu var uzskatīt par pilotprojekta, kurā tika renovēts 4.
līnijas 1. nams, turpinājumu,
kas kalpos kā mācību stunda
pirms ēku tipveida siltināšanas. «4. līnijā renovējām 103.
sērijas ēku, bet Helmaņa ielā
ir 104. sērijas nams. Kad būs
renovētas divu populārāko sēriju ēkas, tiks iegūta pieredze
pilnas renovācijas darbu veikšanā, kā arī daudz vērā ņemami atzinumi tipveida projektu
izstrādē,» norāda U.Lazdiņš.
Viņš piebilst, ka, pateicoties
sadarbības partneru – vāciešu
– skrupulozitātei, mūsu speciālistiem ir iespēja iepazīties ar
piemērotākajām tehnoloģijām
un materiāliem, jo vācu speciā-

Īsi

cība» aicina ievērot ierobežojumus
un kustību organizējošās zīmes.
Autotransporta kustības shēma
– www.pilsetsaimnieciba.lv.

 CSDD piedāvā jaunu pakalpojumu – «Braukšanas iemaņu
pārbaude». Šobrīd CSDD Jelgavas
Ar Strazdu ielas gājēju posma rekonstrukciju sākusies 4. vidusskolas un Zemgales Olimpiskā centra
Foto: Kristaps Hercs
apkaimes ielu sakārtošana. Kopumā tiks rekonstruēti seši ielu posmi.
 Sintija Čepanone

Līdz novembra vidum
jābūt rekonstruētiem
sešu ielu posmiem ap
topošo Zemgales Olimpisko centru. Pašlaik darbi jau sākti Strazdu ielas
posmā no Kronvalda līdz
Akmeņu ielai, savukārt
drīzumā tie noritēs daļā
Akmeņu ielas.
«Jau iepriekš tika veikti sagatavošanās darbi Strazdu ielas gājēju
posma rekonstrukcijai – demontēts vecais asfalts, nozāģēti koki,
izrauti celmi, un pašlaik notiek
drenāžas izbūve,» stāsta pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība»
projektu speciāliste Eva Kidere.
Viņa norāda, ka šim objektam saskaņā ar līgumu jābūt pabeigtam

līdz 24. augustam un tad Strazdu
ielas gājēju posms no Kronvalda
līdz Akmeņu ielai, kas ved gar 4.
vidusskolu, būs gan nobruģēts,
gan labiekārtots.
Līdztekus šīs ielas rekonstrukcijai sāks remontēt arī Akmeņu
ielu posmā no Brīvības bulvāra
līdz Imantas ielai, taču nākamajā
darbu etapā sakārtos arī atlikušos
četrus ielu posmus – Lāčplēša
ielu no Kronvalda ielas līdz Brīvības bulvārim, Kronvalda ielu
no Lāčplēša līdz Imantas ielai un
no Izstādes līdz Lāčplēša ielai, kā
arī Imantas ielu. Šiem objektiem
jābūt pabeigtiem līdz 15. novembrim, un tādējādi būs sakārtotas
visas 4. vidusskolai un Zemgales
Olimpiskajam centram piegulošās
ielas, tiks izveidotas autostāvvietas, apgaismojums, veikta teritorijas labiekārtošana.

Kā norāda pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
Projektu vadības sektora projektu
vadītāja Liene Rulle, minēto ielu
posmi tiek rekonstruēti Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta «Transporta un
inženierkomunikāciju infrastruktūras izbūve izglītības, veselības
aprūpes un uzņēmējdarbības
attīstības nodrošināšanai» gaitā.
Atklātā konkursā par sešu ielas
posmu rekonstrukciju uzvarēja
akciju sabiedrība «A.C.B.», un līguma kopējā summa ir 1 062 523,72
lati, ieskaitot pievienotās vērtības
nodokli.
Jāpiebilst, ka Strazdu ielas
posma rekonstrukcija izmaksās
48 038,17 latus, ieskaitot PVN,
savukārt Akmeņu ielas posma rekonstrukcijas līgumcena ar PVN
ir 219 428,66 lati.

nodaļā šo pakalpojumu ir izmantojuši pieci cilvēki, bet izmēģināt
savus spēkus tuvākās nedēļas laikā
pieteikušies vēl 12. Pagaidām viss
liecina, ka pieprasījums pēc pakalpojuma aug. No tiem, kuri kārtojuši
izmēģinājuma eksāmenu, pagaidām
saņemtas tikai labas atsauksmes. Izmēģinājuma eksāmens notiek tāpat
kā īstais gala braukšanas pārbaudījums – laukumā jāizpilda figūras, tad
brauciens pa pilsētu, bet eksāmena
beigās tiek sastādīts protokols, kurā
novērtē eksaminējamā sniegumu.
Pārbaudes ilgums ir aptuveni 50
minūtes. Cilvēki izvēlas šo pakalpojumu, lai sajustu eksāmena atmosfēru,
izjustu un iepazītos ar automašīnu
un pašu procesu. Jaunā pakalpojuma mērķis ir sagatavot cilvēkus gala
eksāmenam un panākt, lai stress
netraucē parādīt visas savas prasmes
un zināšanas. Maksa par izmēģinājuma eksāmenu – 19,50 lati. Gadījumos, ja klients nevar ierasties uz
izmēģinājuma eksāmenu, tas, tāpat
kā īstais pārbaudījums, jāatsaka ne
vēlāk kā iepriekšējā darba dienā.
Ritma Gaidamoviča

Par vides pieejamību domā nepietiekami
(No 1.lpp.)
Diemžēl pārējās iestādēs, kas
apmeklētas, uzlabojumi nav notikuši. Tas nozīmē, ka «mājasdarbu» nav pildījusi Jelgavas Mākslas
skola, SIA «Sporta un atpūtas
komplekss «Zemgale»», Jelgavas
1. sanatorijas internātpamatskola,
«Norvik banka», «Nordea banka»
un arī viesnīca «Jelgava».
Jelgavas domes priekšsēdētājs
un Sabiedrības integrācijas komisijas vadītājs Andris Rāviņš
uzsver, ka šobrīd, izprotot grūto
ekonomisko situāciju, uzņēmējus
un iestāžu vadītājus aicinās iespēju robežās tomēr uzlabot vides
pieejamību. «Jau tuvākajā laikā ar
atbildīgajiem dienestiem pārrunāsim, kā panākt progresu vides
pieejamības ziņā,» tā A.Rāviņš.
Sertificētais vides pieejamības
eksperts Kārlis Rūba piebilst, ka
lielākoties visas komisijas prasības un uzlabojumi ir izpildāmi,
vajadzīga tikai gribēšana. «Jā,
protams, ir atsevišķi gadījumi,
kur tas nav iespējams, taču tādu
vietu ir maz. Solījumu nepildīšana, manuprāt, ir attieksmes
demonstrēšana pret cilvēkiem ar
kustību traucējumiem. Ir būtiski
uzaicināt ekspertu, pirms plānot
vides pielāgošanu. Ļoti bieži gadās
tā, ka ekspertu uzaicina tikai tad,
kad uzbrauktuves jau izbūvētas.
Un nereti izrādās, ka līdzekļi un
darbs ieguldīts, bet rezultāts – nederīgs,» atzīst K.Rūba, piebilstot,

ka šobrīd vides pieejamība lielajās
iestādēs, uzņēmumos ir pielāgota
cilvēkiem ratiņkrēslā, taču grūtāk
ir padomju laika ēkās, kur veikali
ierīkoti pirmajos stāvos vai pagrabiņos. «Šādās vietās bieži vien
neko nevar izdarīt, jo tas ir privātīpašums, kur neļauj kaut ko mainīt,» tā K.Rūba. Viņš norāda, ka
Amerikā uzņēmējs, būvējot savu
iestādi, vidi noteikti pielāgo, kaut
varbūt pat apzinās, ka invalīdi to
neapmeklēs. Tas ir krietni lētāk
nekā pēc tam maksāt sodu.
Šogad maija beigās komisija vides pieejamības monitoringa gaitā
apmeklējusi 17 pilsētas veselības
aprūpes iestādes, lai pārbaudītu,
vai tās pieejamas dažādām mērķgrupām. Jāatzīst, šis monitorings
uzrādījis labākus rezultātus, jo
atsevišķu iestāžu īpašnieki jau
laikus padomājuši par ērtāku vidi,
tiesa gan – nereti normas izpildītas
ķeksīša pēc un reāla ieguvuma no
paveiktā nav. Šoreiz viss kārtībā
bija dakteres Ilzes Stepiņas zobārstniecības praksē Satiksmes ielā
35a-5n, SIA «Zemgales veselības
centrs», Jelgavas pilsētas slimnīcā,
Jelgavas poliklīnikā. Taču daudz
bēdīgāka situācija – nav pielāgota
ne ārējā, ne iekšējā vide – konstatēta SIA «Zvaigznājs» Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16, IU «Jelgavas
centra doktorāts» K.Barona ielā
17, SIA «Fitosan plus» medicīnas
centrā Pērnavas ielā 4f, D.Kalvas
ģimenes ārsta praksē Uzvaras ielā

Maijā apmeklējot vairākas medicīnas iestādes, vides monitoringa dalībniekiem diemžēl nācās saskarties ar situāciju, ka bez
citu palīdzības cilvēks ratiņkrēslā tajā iekļūt nespēj. Foto: JV
2 – 36, IK «Asklepius» ārsta praksē cilvēks ratiņkrēslā iekļūt nevar.
Meiju ceļā 18 – 16.
Monitoringa laikā pārbaudītas
Lai gan vairākas iestādes so- arī tādas iestādes, kurās konlījumus par vides pieejamības statēta daļēji pielāgota ārējā un
sakārtošanu nevar izpildīt gada praktiski pielāgota iekšējā vide.
laikā, īpaši uzteicama SIA «Me- Sociālo lietu pārvaldes Sociālās
dicīnas sabiedrība «OPTIMA 1»» rehabilitācijas sektorā informē, ka
Raiņa ielā 42. Tur īsi pēc komisijas šāda situācija ir G.Gohberga zobaizrādījuma tika novērsta viena ārstniecības praksē R.Blaumaņa
no nepilnībām – izbūvēta jauna ielā 8 – 3 un V.Epiņas ģimenes
uzbrauktuve, pa kuru cilvēks ārsta praksē Uzvaras ielā 3.
ratiņkrēslā var pārvietoties bez «Šajās iestādēs ir uzbūvētas
asistenta palīdzības. Jāpiebilst uzbrauktuves, taču diemžēl nav
gan – lai saņemtu palīdzību šajā ievērotas uzbrauktuves slīpuma
medicīnas iestādē, cilvēkiem ar līmeņa attiecības, tādējādi tās
kustību traucējumiem iekārtots var izmantot tikai ar asistenta
arī speciāls kabinets, kur pacientu palīdzību, uzbrauktuvēm nav
var izmeklēt jebkurš ārsts. Diem- arī margu un pie durvīm zvana
žēl daudz nepatīkamāka situācija pogas, kuru nospiežot varētu
ir labierīcībās, jo nevienā tualetē izsaukt kādu, lai palīdz iekļūt.
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Skolai nopelna paši!

Kāpēc piedāvājat darbu skolēniem vasaras mēnešos?
Vēsma Feldmane, «Larus L»
ražošanas ceha
vadītāja:
«Pašlaik savā uzņēmumā esam
nodarbinājuši divus bērnus, bet
vēl divus ņemsim
arī augustā. Viņi
iesaistīti kā teritorijas sakopšanā, tā arī darba procesā
ražotnē. Vienmēr esmu uzskatījusi, ka
bērniem vasarā vajadzīgs darbs, arī
mums darba rokas noder, tādēļ darbu
iespēju robežās centāmies nodrošināt
arī iepriekšējos gadus. Tā skolēniem ir
iespēja iepazīt noteiktu profesiju un,
kas zina, varbūt arī izšķirties ar to saistīt
savu turpmāko dzīvi. Bērni, kas strādā
pie mums pašlaik, ir tiešām centīgi.
Diemžēl vairāk skolēniem vienlaicīgi
darbu nodrošināt nevaram, jo mums
ir neliels ražošanas iecirknis, turklāt
kādam no darbiniekiem ir jāseko līdzi,
lai jaunieši ievērotu darba drošību, kā
arī jāpalīdz, ja ir kāds jautājums, taču
to darām labprāt.»

 Sintija Čepanone

Ja pilsētas uzņēmumos un iestādēs pamanāt strādājam skolēnus, tad ziniet – viņi paši pelna naudu,
lai varētu iegādāties skolai nepieciešamo. Tādējādi
viņi ne tikai apgūst kādas profesijas iemaņas, bet arī
palīdz vecākiem, kaut nedaudz samazinot ģimenes
tēriņus. Šādi pašvaldība radusi iespēju palīdzēt 200
bērniem. «Jelgavas Vēstnesis» devās lūkot, kā bērni
tiek galā ar uzticētajiem pienākumiem.
Pašvaldība, izprotot šā brīža grūto ekonomisko situāciju, no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem atvēlējusi 16 000 latu, lai
jūlijā un augustā nodrošinātu darbu 200 bērniem vecumā no 13
gadiem, kuru ģimenēm materiāls atbalsts nepieciešams visvairāk.
Stipendiju 80 latu mēnesī sedz pašvaldība, un darba devējiem atliek vien nodrošināt skolēniem darbu. Kā pārliecinājās «Jelgavas
Vēstnesis», to novērtē gan skolēni, gan darba devēji.
«Jūlijā vietējos uzņēmumos un pašvaldības iestādēs strādā
pirmie simts skolēni, un pašlaik viss norit bez aizķeršanās – ja
kādu apsvērumu dēļ skolēns no darba tomēr atsakās, viņa vietā
nekavējoties sāk strādāt cits,» teic Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece Evita Mikiško, uzteicot Jelgavas uzņēmēju aktivitāti
skolēnu nodarbināšanā. 85 skolēni strādāt sāka 1. jūlijā, taču
šonedēļ viņiem pievienojās vēl piecpadsmit, kas strādā kopā ar
aģentūras «Zemgales EKO» speciālistiem. Kaut darbu sākuši
vēlāk nekā citi, arī šie bērni pa četrām stundām dienā nostrādās
20 dienas.
Kaut vairāki uzņēmēji izteikuši vēlmi arī augustā darbu nodrošināt bērniem, kas pie viņiem strādā šomēnes, E.Mikiško norāda,
kas tas tomēr nebūs iespējams. «Mums ir būtiski ļaut nopelnīt pēc
iespējas vairāk skolēniem, tādēļ augustā pašlaik strādājošo vietā
stāsies citi bērni,» tā vadītājas vietniece. Viņa norāda, ka atalgojumu 80 latu apmērā skolēni saņems vai nu savā bankas kontā, vai, ja
tāda nav, Izglītības pārvaldē. «Stipendiju par jūliju tiem skolēniem,
kuriem nav bankas konta, izmaksāsim līdz 10. augustam, savukārt
par augustu – līdz 10. septembrim,» paskaidro E.Mikiško.

Metālapstrādes uzņēmums «Defkon» jūlijā darbu nodrošina diviem puišiem – četrpadsmit
gadus vecajam Gintam Fridrihsonam (no labās) un septiņpadsmitgadīgajam Vladimiram
Tiško. Puiši teic, ka šī ir pirmā vasara, kad strādā, bet, kaut darbs ir arī fiziski smags, izvēli
nenožēlo. «Esmu iestājies Amatu vidusskolā, lai kļūtu par montāždarba atslēdznieku, un
darbs šajā uzņēmumā ir līdzīgs izvēlētajai profesijai,» teic Gints, kurš no radiatora ar āmuru
sit ārā vecās caurules, lai to vietā liktu jaunas. Savukārt Vladimirs Rīgas Valsts tehnikumā
studē programmēšanu un neslēpj, ka programmēšana viņam tomēr šķiet saistošāka par
darbu ražotnē un, visticamāk, ar to arī saistīs savu nākotni. Taču iespēju nopelnīt viņš novērtē un arī nākamgad labprāt strādātu. «80 lati, manuprāt, ir pietiekami. Daļu nopelnītā
noteikti iedošu ģimenei, daļu iztērēšu savām vajadzībām,» tā Vladimirs. Puiši ir vienisprātis
– darbs ir interesants, tāpēc arī nesūdzas par to, ka citiem vienaudžiem, vismaz pēc draugu
iespaidiem, naudiņa nāk vieglāk.

Foto:
Kristaps
Hercs

Šonedēļ darbu sāka arī tie piecpadsmit skolēni, kas
turpmāko mēnesi strādās kopā ar aģentūras «Zemgales EKO» speciālistiem. Puišiem viens no pirmajiem
darbiem bija tualetes krāsošana Raiņa parkā, taču
Sandra Jurēvica pēc vidusskolas beigšanas plāno studēt filoloģiju, taču arī priekšā vēl dokumentu smalcināšana atkritumu šķiropieredzi, ko gūst, strādājot veikalā «Otto», viņa novērtē. «Iepriekšējās va- šanas līnijā, apkārtnes sakārtošana un citi darbi.
saras strādāju «Lediņos» un radiniekiem pieskatīju bērnus, šovasar dabūju
darbu veikalā. Darbs nav grūts, vienīgi tas atrodas tā patālāk no mājām,» «Strādāt ir forši!» teic Artūrs Vilks, kurš jūlijā strāteic Sandra. Kaut tirdzniecība viņu nesaista, par darbu veikalā jauniete dā uzņēmumā «Jelgavas dzirnavas». Viņaprāt,
priecājas. Viņa vasarā strādāt pieteikusies, lai «vismaz kaut kas mammai strādājot četras stundas dienā, jaunieši nezaudē
interesi par darbu, tādēļ arī visu izdodas paveikt
no pleciem nost».
godam. Vasarā strādājis Artūrs ir arī iepriekš,
tādēļ naudas vērtību izprot. «Tiesa gan – 80 lati
mēnesī pietiek vien ikdienišķām lietām, iztikt
ar to nevarētu, taču vismaz kaut kas!» prāto
jaunietis, neslēpjot, ka pašlaik viņu finansiāli atbalsta vecāki, tādēļ, visticamāk, šīs
vasaras alga tiks tērēta savām vajadzībām, arī lai sagatavotos skolai.

«Ja iespēja pastrādāt konditorejas cehā man būtu pirms pāris gadiem, iespējams, tagad apgūtu konditora profesiju. Tas ir tik interesanti!» teic 18
gadus vecā Alīna Masloša, Rīgas Valsts tehnikuma audzēkne, kas mācās par
grāmatvedi. Viņa pat necerēja iegūt darbu vasarā, tādēļ par iespēju pirmo
reizi pašai nopelnīt, tādējādi arī palīdzot vecākiem, viņa ir patiesi priecīga.
«Mēs ģimenē esam seši bērni, un trijiem dota iespēja strādāt. Varēsim paši
nopirkt skolai grāmatas, burtnīcas,» tā Alīna. Konditorejas uzņēmumā «Larus
L» viņa veic dažādus palīgdarbus – ņem no krāsns cepumus, maļ biezpienu,
mizo ābolus, arī sver un fasē gatavo produkciju. «Darbs ir interesants, turklāt
pienākumi ik dienu mainās, tāpēc arī nav nogurdinoši,» pa 250 gramiem
fasējot cepumus, teic Alīna.

Jānis Tomašūns,
kurš kopā ar vēl
diviem skolēniem jūlijā strādā
Jelgavas Lielajā
aptiekā, atklāj,
ka darbalauks ir
gana plašs – sākot no informācijas tehnoloģijām,
līdz pat telpu
uzkopšanai. Lai
nebūtu rutīnas,
darba devējs ik
dienu uztic citu
pienākumu, un
tas jauniešiem ir pa prātam. «Ņemot vērā, ka bezdarba līmenis mūsu valstī
pārsniedzis 11 procentus, šī ir lieliska iespēja,» tā Jānis, kurš apzinās, ka
pēc gada 80 lati jau skaitīsies ievērojama summa. Kaut arī puisim finansiāli
palīdz vecāki, viņš par darbu saņemto naudu nedomā vieglu roku iztērēt.
«Nolikšu nebaltai dienai. Mamma bērnudārzā ir muzikālā audzinātāja, un
šajā sistēmā kaut kas varētu mainīties, tāpēc nauda varētu noderēt,» prāto
jaunietis.

Andrejs Šveisbergs, SIA «Def
kon» valdes loceklis:
«Tāpat kā citus
gadus, arī šovasar
izšķīrāmies darbā
iesaistīt skolēnus.
Turklāt, kā jau
prognozējām,
pašlaik ir vairāk
pasūtījumu, savukārt darbinieku – mazāk,
jo vairāki, īpaši pensionāri, ir aizgājuši,
tādēļ puišu rokas ļoti noder. Ar viņiem
mums ir paveicies, jo strādā cītīgi, tāpēc
labprāt tieši šos puišus nodarbinātu arī
augustā. Neapšaubāmi, milzīgs atspaids
ir tas, ka atalgojumu viņiem maksā pašvaldība, savukārt mūsu ieguldījums ir dot
iespēju jauniešiem iepazīties ar profesiju,
ļaut saprast, kā es saku, lietu notikšanas
algoritmu, un tad jau arī dzīvē ko sasniegt
viņiem būs vieglāk.»
Elfrīda Priedoliņa, SIA «Jelgavas
Lielā aptieka»:
«Šomēnes abās
savās aptiekās
nodarbinām trīs
bērnus, kas strādā maiņās – no
rīta un pēcpusdienā. Lai nebūtu
rutīnas, darbus
viņiem dodam dažādus: vienu dienu viņi
strādā pie datora, citu – uzkopj telpas,
un mums darbi iet uz priekšu. Piemēram,
pamazām sakārtojam arhīvu, datorā
ievadām ar roku rakstīto, receptes. Protams, viņu paveikto pārbaudām, taču tas
nebūt nav apgrūtinoši, gluži otrādi – to
darām ar prieku. Kas zina – varbūt kāds
pēc studijām te gribēs atgriezties jau kā
pastāvīgs darbinieks. Darbs skolēniem
ir vajadzīgs, un paldies pašvaldībai par
sniegto iespēju pašiem nopelnīt. Kaut
neliela, tā tomēr ir garantija, ka jaunieši
nebrauks prom no Latvijas.»
Māra Ķenģe,
veikala «Otto»
vadītāja:
«Jaunajiem jādod iespēja sevi
pierādīt, tieši
tāpēc arī mēs
iesaistāmies šādos projektos,
skolēniem piedāvājot iespēju
strādāt. Jūlijā mūsu veikalā strādā
divas meitenes – viena nāk no rīta,
otra – pēcpusdienā, divus skolēnus
ņemsim arī augustā. Jauki, ka šogad
iespēju bērniem sarūpējusi pašvaldība,
taču tas nenozīmē, ka mēs neieguldām
nekādus pūliņus – meitenes iepriekš
šādu darbu nav strādājušas, tādēļ ir
jāpamāca, un rezultātā viņas apgūst
jaunas prasmes. Ja meitenes izteikušas
vēlēšanos, labprāt ko iemācām papildu
viņu pienākumiem. Varbūt tas noderēs
turpmākajā dzīvē, jo tas, ka pašlaik
viņas liek plauktos preces, nenozīmē,
ka viņas nevar kļūt par vadītājām. Turklāt par labām, jo pašas būs izgājušas
cauri visam procesam. Tas ir viens no
iemesliem, kāpēc atbalstu skolēnu
darbu vasarā – tā viņiem ir iespēja gan
nopelnīt, gan izaugt.»
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Airētājiem –
Eiropas čempionāts
Seši mūsu airētāji devušies uz Polijas
pilsētu Poznaņu, kur startēs Eiropas
čempionātā. Par medaļām cīnīsies
māsas Inga un Anita Staņunas (attēlā), Artjoms Zīverts, Gatis Pranks,
Artjoms Knesis un Vadims Kurčanovs.
Eiropas čempionāts notiek no 16. līdz
19. jūlijam.
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Šahisti dosies uz Čehiju

Kausu izcīna «Nimfa»

Basketbols Jelgavā būs

Nākampirmdien uz Čehijas pilsētu Pardubici dosies trīs mūsu šahisti – Arturs
Neikšāns, Vitālijs Samoļins un Jevgeņijs
Kločans –, lai piedalītos 20. Starptautiskajā Šaha festivālā. Šahisti sacentīsies vairākās grupās atbilstoši savam
līmenim. Zināms, ka starptautiskais
meistars A.Neikšāns startēs A grupā,
kurā aizvadīs 11 spēles. Starptautiskā
meistara nosaukums oficiāli piešķirts
arī V.Samoļinam, kurš šā gada čempionātā palika otrais un Arturu apsteidza
par trim vietām. Jāpiebilst, ka Vitālijs
šogad absolvēja Jelgavas 5. vidusskolu.
Pavisam no Latvijas uz Čehiju diesies ap
50 sportistu, bet kopējais šaha cienītāju
skaits Pardubicē varētu būt vairāk nekā
tūkstotis.

Nedēļas nogalē Lielupē
notika jahtu
regate «Kapteiņu kauss».
Tajā katrai
jahtai ir tikai
viens vadītājs
– stūrmanis.
Astoņas jahtas
veica 2x5 km (2x2,7 jūras jūdzes) distanci
– no Jelgavas Jahtkluba līdz Pils salas galam
un atpakaļ. Uzvaru izcīnīja jahta «Nimfa»,
kuras kapteinis – Romāns Semjonovs. Otrā
– «Pingvīns» ar kapteini Aivaru Āboliņu,
bet trešā – «Nord» ar kapteini Aleksandru
Jakovļevu. Jāpiebilst, ka «Kapteiņu kauss»
notiek kopš 2000. gada.

Noslēdzies pirmais pieteikšanās termiņš
Latvijas Basketbola līgas (LBL) turnīra 2009./2010. gada sezonai. Pašlaik
turnīram pieteikušās četras komandas
– «Ventspils», Rīgas «VEF», Jelgavas
«Zemgale» un «Liepājas lauvas». Tiesa,
arī Rīgas komanda un vicečempioni «Barons/LMT» uzskata, ka dalības maksu ir
samaksājuši jau pagājušajā gadā. Ja kāda
komanda pieteiksies vēlāk, tai dalības
maksa būs 2500 lati līdzšinējo 1800 latu
vietā. Ja kādiem klubiem finanšu rocība
izrādīsies izteikti pieticīga, tiem piedāvās
spēlēt LBL 2. divīzijā.
BK «Zemgale» šonedēļ notiks valdes sēde,
un tad varētu būt skaidrs, kas trenēs komandu, kāds būs spēlētāju sastāvs, kluba
budžets un citi jautājumi.

Ziemeļeiropā joprojām
panākumi
Mūsu ūdensmotosportisti aizvadījuši Ziemeļeiropas kausa
2. posmu, kurā
izcīnīja četrus
kausus. Pie kausiem tika Liene
Allere (1. vieta
Ski Ladies klasē), Jānis Uzars
(1. vieta Ski Gentelmens klasē), Artūrs
Brencis un Pēteris Igals (2. un 3. vieta
Ski Gentelmens klasē). Pavisam sacensībās Pērnavā piedalījās ap 70 sportistu
no Igaunijas, Latvijas, Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Lietuvas un Vācijas.

FK «Jelgava» pastiprina sastāvu
 Ilze Knusle-Jankevica

Plānots, ka nākamajā mājas
spēlē, kas notiks 19. jūlijā
Ozolnieku stadionā, FK «Jelgava» sastāvā laukumā izies
arī labās malas pussargs
Vitālijs Petkevičs. Komandas
galvenais treneris Dainis Kazakēvičs piebilst, ka šobrīd
notiek sarunas par vēl divu
spēlētāju pievienošanos komandai.
«Tiklīdz būsim oficiāli vienojušies,
paziņosim arī pārējo spēlētāju vārdus,
kas vēl šosezon varētu pievienoties
mūsu komandai. Pagaidām vien varu
atklāt, ka komandu līdztekus minētajam V.Petkevičam plānots pastiprināt
ar vienu malējo aizsargu un vienu
uzbrucēju,» laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» stāsta D.Kazakēvičs.
Tomēr viens no jaunieguvumiem
– V.Petkevičs – laukumā varētu iziet jau
šajā nedēļas nogalē gaidāmajā mājas
spēlē. V.Petkevičs ir 21 gadu vecs un
spēlē labās malas pussarga pozīcijā.
Aizvadītajā sezonā viņš spēlēja virslīgā
Ventspils komandā «Vindava».
Jauni spēlētāji komandā tiek piesaistīti, lai veicinātu konkurenci un
pastiprinātu sastāvu, īpaši jau uz
«soliņa» spēlētāju rēķina, jo turnīra
pirmajā pusē rezultāti bijuši visai
mainīgi. «Riņķa sākums mums ne pārāk izdevās. Īpaši nepatīkami ir zaudētie punkti, nospēlējot neizšķirti ar

Futbola klubs «Jelgava» savu
pēdējo spēli aizvadīja viesos
pret FK «Jaunība». Lai gan
visu spēles gaitu viņi bija
pārliecinoši vadībā, mājinieki
pēdējās sekundēs izglābās no
zaudējuma – 2:2. Mūsējiem
vārtus guva Valērijs Redjko
un Aivars Ķeris.
Foto: Ivars Veiliņš

Sporta pasākumi

Iespējams, jau nākamajā mājas spēlē,
kas notiks 19. jūlijā, mūsu komandas
sastāvā laukumā izies labās malas
pussargs Vitālijs Petkevičs.
Foto: no sportista arhīva
Preiļu un Tukuma komandām. Tomēr
gan komandas sniegums, gan rezultāts arvien vairāk sāk apmierināt,»
situāciju raksturo komandas treneris.
Viņš gan atzīst, ka pagaidām nav pamata kādu no spēlētājiem uzslavēt vai
nopelt, jo visi sevi parādījuši diezgan
labi. «Vienīgi vārtsargu sniegums
mūs līdz galam neapmierina, bet citās
pozīcijās situācija ir pietiekami laba,»
piebilst D.Kazakēvičs. Arī aizsardzībā
komanda sevi parādījusi godam, jo ir
viena no komandām, kas ielaidusi vismazāk vārtu turnīrā – mūsējie desmit

KONKURSA «JĀŅA BISENIEKA GARA MANTINIEKS» NOLIKUMS

Jelgavas novadnieks Jānis Bisenieks (1864 – 1923) bija izcils Latvijas mēroga tautsaimnieks un
sabiedriskais darbinieks.
2004. gada novembrī Jelgavas dome, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Jelgavas Latviešu
biedrība un Hercoga Jēkaba klubs nodibināja Jāņa Bisenieka fondu.
Fonda mērķi ir saglabāt Jāņa Bisenieka piemiņu, apzināt viņa veiksmīgās saimnieciskās un sabiedriskās darbības lielo devumu, veicinot mūsdienās uzņēmēju un sabiedriski aktīvu personu sabiedrību
rosinošu darbību, attīstot mecenātismu, atbalstot jelgavnieku līdzdalību pilsētas izaugsmē.
Fonda valde izsludina piekto konkursu par Zemgales novada izcilākajām personībām, kas savā uzņēmēja un sabiedriskajā darbībā mūsdienās tuvinātos Jāņa Bisenieka devumam un būtu uzskatāmi
par Jāņa Bisenieka gara mantiniekiem.
Dalībnieki:
Konkursā aicināti piedalīties visi interesenti, bet katrs var pieteikt, pēc pieteicēja uzskatiem, tikai
vienu izcilu personību, kas darbojas Zemgales novadā, pievienojot pieteikumam informāciju arī par
sevi – dzīves un darba aprakstu (CV). Konkursā piedalās katrs savā nominācijā – gan pieteikuma
iesniedzējs, gan viņa pieteiktā personība.
Iesniedzamie dokumenti:
Konkursa materiālus ievietot A4 formāta lietā (mapē), sakārtojot iesniedzamos dokumentus šādā
secībā:
1. Titullapa:
- ieraksts: konkursam «Jāņa Bisenieka gara mantinieks»;
- pieteikuma nosaukums vai devīze;
- pieteicēja vārds un uzvārds, mājas adrese, telefons;
2. Pieteikums;
3. Pieteicēja CV;
4. Jāņa Bisenieka devuma īss raksturojums – eseja (1 – 2 lpp.);
5. Pieteiktās izcilās personības apraksts, pamatojot savu izvēli par labu šai personai;
6. Pieteiktās personības CV;
7. Izmantotās literatūras vai materiālu saraksts;
8. Galvojums, ka pieteicējs pieteikuma materiālus sagatavojis personīgi, ko apliecina ar parakstu
un datumu.
Minētie materiāli jāiesniedz arī elektroniskā veidā (CD).
Termiņi:
1. Konkursa pieteikumus un tiem pievienotās lietas jāiesniedz Jāņa Bisenieka fondā Akadēmijas ielā
10, Jelgavā (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā) ne vēlāk kā līdz š.g. 30. oktobrim
plkst.14.
2. Žūrija izskata un novērtē konkursa darbus līdz š.g. 13. novembrim. Konkursa godalgotie darbi
kļūst par Jāņa Bisenieka fonda īpašumu, un fonds patur tiesības izmantot šos darbus pēc saviem
ieskatiem un bez papildus apmaksas autoriem.
Apbalvošana:
Tiks apbalvotas gan izcilākās personības, gan to pieteicēji.
Izcilākās personības, kuras atzīs par Jāņa Bisenieka gara mantiniekiem, tiks ierakstītas Jāņa Bisenieka
balvu grāmatā un saņems balvas.
Izcilāko personību pieteicēji saņems balvas 100 – 300 latu vērtībā.
Apbalvošana paredzēta 2009. gada decembra pirmajā nedēļā, par ko tiks paziņots atsevišķi.
Jāņa Bisenieka fonda valde

spēlēs ielaiduši vien deviņus. Treneris
arī uzteic tos komandas spēlētājus,
kas spēles laikā laukumā tik daudz
neiziet – viņi treniņprocesā palīdz
sagatavoties komandas vadošajiem
spēlētājiem.
Atlikušas vēl trīs spēles, un pirmais
riņķis būs noslēdzies, bet jau pavisam
drīz jelgavniekus sagaida mājas spēļu
posms – otrajā riņķī vairums spēļu
mūsējiem ir Ozolnieku stadionā. «Tas
vieš zināmu optimismu – tā kā līdz
šim lielu daļu punktu esam savākuši

izbraukumos, domājams, ka mājās
ies labāk un savi līdzjutēji palīdzēs,»
piebilst D.Kazakēvičs. Šobrīd mūsu
komanda kopvērtējumā ieņem otro
vietu, atpaliekot vien no «Liepājas
metalurga» dublieriem, kuri šosezon
izcīnījuši desmit uzvaras desmit spēlēs. «Ja turnīrs noslēgtos šobrīd, mēs
būtu izcīnījuši vietu virslīgā,» skaidro
treneris. Tomēr, viņaprāt, par rezultātiem runāt pāragri – to varētu darīt
oktobra vidū, kad turnīrs tuvosies
izskaņai.

 19. jūlijā pulksten 18 – FK «Jelgava» – F.C. «Jūrmala» (Ozolnieku
stadionā).
 20. jūlijā – Jelgavas amatieru futbola čempionāta 8. etaps. Pulksten 19
– «Jelgavas Blice» – «LDZ»; pulksten
20.20 – «Blice» – «Batonini» (stadionā
Ānē).
 21. jūlijā – Jelgavas amatieru futbola čempionāta 8. etaps. Pulksten 19
– «Ozolnieki» – «JSFB-RAF»; pulksten
20.20 – «TPRNN» – «Pārlielupe» (stadionā Ānē).
 22. jūlijā – Jelgavas amatieru futbola čempionāta 8. etaps. Pulksten
19 – «Brankas» – «FK.87»; pulksten
20.20 – «Olimps» – «Olaine» (stadionā
Brankās).
 23. jūlijā pulksten 15 – Latvijas
jaunatnes futbola līgas čempionāta
spēle U-14: FK «Viola» – FK «Ventspils»
(Daugavas stadionā).

Meklē darbu
Skolotājs – vasaras sezonā. Privātstundas
vācu, krievu (kā svešvaloda) valodā, vēsturē. Tulko. Vada kultūras tūrisma ekskursijas. Tālrunis 26872900.
Automātisko laistīšanas sistēmu zālienam
un dobēm projektēšanā un ierīkošanā.
Tālrunis 26451795.
Mājas fasādes siltināšanas speciālists.
Tālrunis 28382931.

Aizsaulē aizgājuši
ANNA ŠTELMAHERE (dz. 1925. g.)
GUNĀRS ČEPS (dz. 1940. g.)
VILHELMĪNE JANSONE (dz. 1927. g.)
LIDIJA ANDŽĀNE (dz. 1947. g.)
BOGUMILA JAISO (dz.1923. g.)
ALEKSANDRS MANUILOVS (dz. 1927. g.)
BROŅISLAVS APERĀVIČS (dz. 1925. g.)
MAIGA LEVENSONE (dz. 1924. g.)
VALENTĪNS ĻADENKO (dz. 1939. g.).
Izvadīšana 16.07. plkst.12 Zanderu kapsētā.
AIVARS VASALOVSKIS (dz. 1943. g.).
Izvadīšana 16.07. plkst.14 Baložu kapsētā.
SERGEJS PETRENKO (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 17.07. plkst.12 Zanderu kapsētā.

Uzņēmumiem un iedzīvotājiem!
Darba piedāvājumu un darba meklēšanas sludinājumus, kā arī licencētas izglītības iestādes savus
sludinājumus laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»

bez maksas

var iesniegt pašvaldības aģentūras «Zemgales
INFO» birojā Pasta ielā 47 – 214 pirmdienās
no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no plkst.8 līdz 17,
piektdienās no plkst.8 līdz 14.30.

6
20.jūlijs, pirmdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 821.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 127.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5109.sērija.
10.15 «Kā jums pakalpot?» Komēdijseriāls. 66.sērija.
10.50 «Vienīgi mīlestība». Mākslas filma. 2. sērija.
12.20 «Ielas garumā». Biķernieku iela. 2.daļa.*
12.50 «Cukura nams». LTV iestudējums. 9. un 10.sērija.
14.30 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 16.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 821.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5110.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 183. un 184.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 16.sērija.

20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!»* TV spēle.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 «Galva. Pils. Sēta».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Valmieras puikas». LTV iestudējums. 1.daļa

LTV7
7.00 Pekinas olimpiskās spēles. Jāšanas sports.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.)*.
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 62.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.35 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 288.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 63.sērija.
16.50 «SeMS».* Raidījuma viesi – grupa Putnu balle.
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 289.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 25.sērija.
20.05 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 3.sērija.
20.35 «Sapnis ziemas naktī». Krievijas melodrāma.
1. un 2.sērija.
22.35 «Krējums… saldais».
23.05 «SeMS».* Raidījuma viesi – grupa Putnu balle.
0.25 «24 stundas 3». Seriāls. 5.sērija.
1.10 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 43.sērija.
10.00 «Pilsētas meitenes». ASV romantiska komēdija.
12.00 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 57.sērija.
12.30 «Ražots Latvijā».*
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 43.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 17.sērija.
15.15 «Skubijs Dū un Pinkainais».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 22.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 106.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 91.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Latvijas stiprākie vīri».
Spēkavīru meistarsacīkšu Tukuma posms.
21.35 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 14.sērija.
22.30 «Nikita». ASV seriāls. 7.sērija.
23.25 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 22.sērija.
0.25 «Latīņamerikāņu mīlnieki». Erotiska filma.
51.sērija; SMS ar iepazīšanos.
1.25 «Dzīvības pierādījums». ASV politisks trilleris.
3.35 «Dons Žuans de Marko». ASV romantiska komēdija.
5.05 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 106.sērija.

TV3
5.00 «Kobra 12». Seriāls. 1.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 10.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 9.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Mūsu dzīve Āfrikā». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
9.50 «Dinozauru mednieki 3». Seriāls. 10.sērija.
10.40 «Māmiņu klubs». Raidījums.
11.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.

tv programma
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.55 «Kobra 9». Seriāls. 4.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 3».
ASV animācijas seriāls. 22.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 8». ASV seriāls. 14. un 15.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 146.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 416. un 417.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 13.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.).
22.00 «C.S.I. Ņujorka 5». ASV seriāls. 1.sērija.
22.55 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 8.sērija.
23.50 «Vaļsirdīgā atzīšanās» (ar subt.).
0.25 «C.S.I. Ņujorka». ASV seriāls. 21.sērija.
1.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

21. jūlijs, otrdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 822.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 128.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5110.sērija.
10.15 «Kā jums pakalpot?» Komēdijseriāls. 67.sērija.
10.50 «Meža vistas». Piedzīvojumu filma bērniem.
12.40 «Tanzānija». Studijas Dauka animācijas filma.
13.10 «Viss notiek».*
13.40 «Latvija var!»*
14.25 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 17.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 822.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5111.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 185. un 186.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 17.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Otrā patiesība». Francijas trilleris. 1.sērija.
22.45 «Kopā».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Brāļi un māsas». Daudzsēriju mākslas filma.
22.sērija.
24.00 «Garīgā dimensija».*

LTV7
7.30 Grand Prix posms spīdvejā. 2006.g.*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 63.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.35 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 289.sērija.

6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 44.sērija.
10.00 «Rozā Panteras dēls». ASV un Itālijas komēdija.
12.00 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 58. un 59.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 44.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 18.sērija.
15.15 «Skubijs Dū un Pinkainais».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 23.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 107.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 92.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Piecas zvaigznes».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 20. un 21.sērija.
22.30 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 11.sērija.
23.30 «Pasaules pokera turnīrs». 5.sērija.
1.15 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 20.sērija.
2.10 «Karstās lūpas, karstās kājas».
Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
3.10 «Nikita». ASV seriāls. 7.sērija.
4.00 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 34. un 35.sērija.
4.45 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 107.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 77.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 11.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 10.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Mūsu dzīve Āfrikā». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
10.55 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
11.55 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.55 «Kobra 9». Seriāls. 5.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 3».
ASV animācijas seriāls. 23.sērija.

14.15 «Precējies. Ir bērni 8». ASV seriāls. 16. un 17.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 147.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 418. un 419.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 14.sērija.
21.00 «Detektīvs Krūzs». Seriāls. 9.sērija.
21.55 «C.S.I. Ņujorka 3». ASV seriāls. 7.sērija.
22.50 «Rollerbols». ASV, Vācijas un Japānas spraiga sižeta
fantastikas filma. .
0.40 «C.S.I. Ņujorka». ASV seriāls. 22. un 23.sērija.
2.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5

13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 64.sērija.
16.50 «SeMS».* Raidījuma viešņa – Linda Leen.
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 290.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «Klubs 7».
Dokumentāla filma. 26.(noslēguma) sērija.
20.05 «Ezis, dārza kareivis». Francijas dokumentāla filma.
21.00 «Ceļā ar kameru».
21.30 «olimpiade.lv».
21.45 «Sporta studija». Tiešraide.
22.30 «Autosporta programma nr.1».
23.00 «Zebra».*
23.15 «SeMS».* Raidījuma viešņa – Linda Leen.
0.35 «24 stundas 3». Seriāls. 6.sērija.
1.20 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.

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

22. jūlijs, trešdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
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8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 823.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 129.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5111.sērija.
10.15 «Kā jums pakalpot?» Komēdijseriāls. 68.sērija.
10.50 «Otrā patiesība». Francijas trilleris. 2002.g. 1.sērija.
12.30 «Zini vai mini!» TV spēle. Vada S.Freiberga.*
13.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.40 «Astoņas stundas».*
13.55 «Kopā».*
14.25 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 18.sērija.

9.50 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
10.55 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
11.55 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.55 «Kobra 9». Seriāls. 6.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 3».
ASV animācijas seriāls. 24.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 8». ASV seriāls. 18. un 19.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 148.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 420. un 421.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 15.sērija.
21.00 «Miliči» (ar subt.).
Krievijas un Ukrainas seriāls. 16.sērija.
22.05 «Kamenska» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 13. un 14.sērija.
0.10 «Likums un kārtība» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
1.10 «Dubultspēle 5». Seriāls. 1.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
15.55 «Dabas grāmata».*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 823.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5112.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 187. un 188.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 18.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 «Friči un blondīnes».
Latvijas un Igaunijas dokumentāla filma.
22.15 «Imanta – Babīte». Zelta izlase. *
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «LTV portretu izlase». Aktieri Lūriņi.*
0.15 «Zaļais īpašums».*

LTV7
7.00 Grand Prix posms spīdvejā. 2006.g.*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 64.sērija.
10.45 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.05 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».*
11.25 «SeMS».*
12.45 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 290.sērija.
13.30 «TV motors».
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Veglatlētika. 2008.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 65.sērija.
16.50 «SeMS».* Raidījuma viesis – J.Kaukulis.
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 291.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».*
20.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai». Dokumentāla
filma. 35.sērija Vulkāna izvirdums
Montserratā, 1995.g.
21.00 «Donavas ūdenspolicija». Seriāls. 11.sērija.
21.50 «Ātruma cilts».
22.20 Pludmales volejbola apskats.*
22.50 «Nākotnes parks».*
23.20 «SeMS».* Raidījuma viesis – J.Kaukulis.
0.40 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 45.sērija.
10.00 «Līdzināties tētim».
ASV piedzīvojumu komēdija ģimenei. 1994.g.
12.00 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 60. un 61.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 45.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 19.sērija.
15.15 «Skubijs Dū un Pinkainais».
ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 24.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 108.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 93.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Smits». ASV seriāls. 1.sērija.
21.35 «Novērotāji». ASV krimināldrāma. 2007.g.
23.35 «Draugi 5». ASV seriāls. 7.sērija.
0.05 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 24.sērija.
1.05 «Erotiskie stāsti». Erotiska filma. 1.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
2.00 «Pasaules pokera turnīrs». 6.sērija.
3.35 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 11.sērija.
4.25 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 36. un 37.sērija.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 108.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 78.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 12.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 11.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Mūsu dzīve Āfrikā». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.

6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Idiots» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Māte precas» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 1969.g.
14.00 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Dzinēji» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Dzinēji» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.50 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

23. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 824.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 130.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5112.sērija.
10.15 «Kā jums pakalpot?» Komēdijseriāls. 69.sērija.
10.50 Starptautiskais sporta deju festivāls «GE Money
Grand Prix Latvija». Latīņamerikas dejas.*
11.45 Projekts Vizuālā Latvija. Latvijas pilsētas». *
12.00 «Zebra».*
12.15 «Strādājam laukos».*
12.45 «Gobi tuksneša klaidoņi». Dokumentāla filma.
13.40 «Vertikāle».*
14.25 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 19.sērija.
15.55 «Juniors TV».*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 824.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5113.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 189. un 190.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 19.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Savvaļas rozes».
Daudzsēriju mākslas filma. 6.sērija.
21.55 «272 Rundāles pils mirkļi». LTV videofilma.
22.50 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Astoņas stundas».
23.35 «Tikai seši». Daudzsēriju mākslas filma. 11.sērija.
0.20 «LTV portretu izlase». Aktieris J.Strenga.*

LTV7
7.00 Grand Prix posms spīdvejā Daugavpilī. 2006.g.*
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 65.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 26.sērija.
11.35 «Ezis, dārza kareivis». Dokumentāla filma.

12.25 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 291.sērija.
13.15 «olimpiade.lv»*
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
16.00 «Relikviju medniece». Francijas, Vācijas, Kanādas
un ASV seriāls. 66.(noslēguma) sērija.
16.50 «SeMS».* Raidījuma viešņa – Candy.
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 292.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».
20.10 «Pilsētu nomales». Francijas dokumentāla filma.
20.55 «Ēnas zona».*
21.25 «Ar makšķeri».

TV programma

Ceturtdiena, 2009. gada 16. jūlijs
21.55 «Ņujorkas policists». Japānas krimināldrāma.
23.30 «SeMS».* Raidījuma viešņa – Candy.
0.50 Pludmales volejbola apskats.*
1.20 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 46.sērija.
10.00 «Skubijs Dū un leģenda par vampīru».
ASV animācijas filma.
11.30 «Govs un Cālēns». Animācijas filma.
12.00 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 62. un 63.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 46.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 20.sērija.
15.15 «Skubijs Dū un Pinkainais».
ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 25.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 109.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 94.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas ».
20.35 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
21.35 «Pretizlūkošanas vienība» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 7.sērija.
22.35 «Cilvēks, kurš klusēja» (ar subt.). Krievijas trilleris.
0.30 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 261. un 262.sērija.
1.25 «Erotiskie stāsti». Erotiska filma. 2.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
2.20 «Novērotāji». ASV krimināldrāma. 2007.g.
4.00 «Smits». ASV seriāls. 1.sērija.
4.55 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 109.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 79.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 13.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 12.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Mūsu dzīve Āfrikā». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
10.55 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
11.55 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.55 «Kobra 9». Seriāls. 7.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 3».
ASV animācijas seriāls. 25.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 8». ASV seriāls. 20. un 21.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 149.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 422. un 423.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 31. un 32.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums».
Piedzīvojumu spēle. 16.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 4.sērija.
21.55 «Merkūrijs briesmās». ASV trilleris. 1998.g.
24.00 «Lasvegasa 2». Seriāls. 14.sērija.
0.55 «Dzīvības glābēji». Seriāls. 12.sērija.
1.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Idiots» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Karā kā jau karā» (ar subt.).
Krievijas kara filma. 1968.g.
14.00 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Dzinēji» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
18.30 «Dzinēji» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.50 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.).
Dokumentāls seriāls.

24. jūlijs, piektdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 825.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 131.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5113.sērija.
10.15 «LTV zvaigznes ceļo». M.Amoliņa Itālijā.
10.45 «Abi labi».*

11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Kuģis uz pasaules malu». Dokumentāla filma.
13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.30 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 20.sērija.
15.55 «Tu esi Latvija!»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 825.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5114.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 191. un 192.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 20.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Kopā ar tevi lūkoties zvaigznēs».
Vācijas melodrāma.
22.45 «Mikrofona aptaujas koncerti».*
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Mikrofona aptaujas koncerti».*

LTV7
7.00 Grand Prix posms spīdvejā Daugavpilī. 2007.g.*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 66.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 29.sērija Ugunsgrēks
Kingskrosas metrostacijā Londonā, 1987.g.
12.00 «Džungļu sargi». Dokumentāla filma. 5.sērija.
12.25 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 292.sērija.
13.15 «Sporta studija».*
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 1.sērija.
16.50 «SeMS».* Raidījuma viešņa – Aisha.
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 293.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».
20.10 «Mutanti X». Seriāls. 11.sērija Pagātnes palsā ēna.
20.55 «Ēnas zona».*
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Pazudušie 4». ASV seriāls. 5. un 6. sērija.
23.25 «SeMS».* Raidījuma viešņa – Aisha.
0.45 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 47.sērija.
10.00 «Misters Labais». Honkongas spraiga sižeta
piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
12.00 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 64. un 65.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Soli pa solim». ASV komēdijseriāls. 47.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 21.sērija.
15.15 «Skubijs Dū un Pinkainais».
ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 26.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 110.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 95.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».
21.15 «Mācība Tinglas kundzei». ASV melnā komēdija.
23.10 «Trakokrekls». ASV un Vācijas trilleris. 2005.g.
1.10 «Pusnakts rotaļas». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
2.50 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
3.40 «Pretizlūkošanas vienība» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 7.sērija.
4.30 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 38. un 39.sērija.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 110.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 80.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 14.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 13.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Mūsu dzīve Āfrikā». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 31. un 32.sērija.
10.55 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
11.55 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
12.55 «Kobra 9». Seriāls. 8.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 3».
ASV animācijas seriāls. 26.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 8».
ASV seriāls. 22. un 23.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 150.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 424. un 425.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 33. un 34.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Beverlihilsas nindzja». ASV komēdija. 1997.g.
22.05 «Jūrmala 2007» (ar subt.).
Starptautiskais humora festivāls. 2.sērija.
23.55 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs. 33.sērija.
0.20 «Melnā upe». ASV fantastikas filma. 2001.g.
2.00 «Resnākais puika pasaulē».
Dokumentāla filma.
2.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Idiots» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Mans dārgais cilvēks» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 1958.g.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Dzinēji» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «K-19» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Makšķerēšanas noslēpumi» (krievu val.). *
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.50 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (krievu val.).
Dokumentāls seriāls.

25. jūlijs, sestdiena
LTV1
7.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.25 «Zaļais īpašums».*
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 46.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata».*
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 60.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kopā ar tevi lūkoties zvaigznēs».
Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.35 XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XIV Deju
svētki. Veltījums tautasdziesmai.*
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 95. un 96. sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Gobi tuksneša klaidoņi». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Ielas garumā». Meža prospekts.*
18.55 «Agrā rūsa». Rīgas kinostudijas drāma. 1979.g.
20.30 «Panorāma».
21.00 «Latloto izloze».
21.05 «Jo es tā teicu!» ASV romantiska komēdija.
22.50 «Nakts ziņas».
22.55 «Laiks». Japānas un Dienvidkorejas drāma.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Acīmredzamais».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 Pludmales volejbola apskats.*
13.00 «Putins. Garais gads». Krievijas dokumentāla filma.
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
16.00 «Zibens spēriens». seriāls. 13. un 14.sērija.
17.00 «Krējums… saldais».*
17.30 «Pilsētu nomales». Dokumentāla filma.
18.15 «Aizdomās turētais». Krievijas un Ukrainas drāma.
20.05 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.35 «Žurnāls Eva». Francijas seriāls. 7. un 8.sērija.
21.35 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 4.sērija.
22.05 «Doktors Mārtins un leģenda par prievīti».
Lielbritānijas komēdija. 2003.g.
23.35 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 21.sērija.
0.20 «Bikini meitenes». 17.sērija.
0.50 «Seksa faili». Ģīmetne.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
7.00 «Vāverpuika». ASV animācijas filma. 12.sērija.
7.30 «Laika komanda». ASV animācijas filma. 16.sērija.
8.00 «Dekstera laboratorija 3».
ASV animācijas filma. 15.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 20.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.35 «Māsas Olsenas. Televīzijas izaicinājums».
ASV piedzīvojumu komēdija.
11.30 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
12.00 «Ārpus robežām». Vācijas kriminālkomēdija. 2006.g.
14.30 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».*
15.10 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
15.30 «Jaunais vilnis 2008». 6.koncerts.
18.50 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
19.00 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 96.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.22 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.15 «Beznosacījuma mīlestība».
ASV romantiska komēdija.
23.30 «Policistu šovs». ASV komēdija.
1.15 «Striptīza vēsture». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
2.10 «Mācība Tinglas kundzei». ASV melnā komēdija.
3.40 «Trakokrekls». ASV un Vācijas trilleris. 2005.g.
5.20 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 81.sērija.

7
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 15.sērija.
6.40 Hoolaboola. Bērnurīts.
8.20 «Hanna Montana. Dubultā dzīve». Seriāls. 8.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 12». Raidījums. 6.sērija.
9.25 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls. 18. un 19.sērija.
10.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.55 «Trakais ceļojums».
Piedzīvojumu spēle. 13. un 14.sērija.
12.00 «Robinsons Krūzo». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
12.55 «Ādamsoni». Humora seriāls.
13.50 «Smieklīgākie videokuriozi 12». Raidījums. 6.sērija.
14.25 «Jūrmala 2007» (ar subt.).
Starptautiskais humora festivāls. 2.sērija.
16.10 «Sarežģītais bērns 3». ASV komēdija.
17.55 «K-9. Privātdetektīvs». ASV kriminālkomēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Noķeriet sīko».
ASV ģimenes piedzīvojumu komēdija.
22.10 «Mīlestība un deserti». ASV romantiska komēdija.
24.00 F-1 Ungārijas lielās balvas izcīņa. Atlases brauciens.
1.20 «Cita mamma». ASV drāma. 1995.g.
2.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.*
10.30 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
10.40 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
13.00 «Jaunā paaudze» (krievu val.). Kristīgā programma.
13.30 «Burvji» (ar subt.). Krievijas komēdija. 1982.g.
16.15 «Bēgšanas mēģinājums» (ar subt.). Seriāls.
17.10 «Berija» (ar subt.). Krievijas dokumentālā filma.
19.00 «Spārni pār reihstāgu» (ar subt.).
Krievijas dokumentālā filma.
20.00 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Erotiskie stāsti. Slepenās izpriecas».
Erotisks seriāls; SMS ar iepazīšanos.
0.45 «Erotiskie stāsti. Meklētais». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.

26. jūlijs, svētdiena
LTV 1

18.35 «Ceļā ar kameru». Motoekspedīcija apKarpati.
19.05 «Aizdomās turētais». Krievijas un Ukrainas drāma.
20.55 Starptautiskās sacensības jāšanas sportā Kleistos.
22.35 «Netīrā dzīve». Seriāls. 2007.g. 3.sērija.
23.25 «TV motors».*
23.55 «Trakās izklaides». Seriāls. 2007.g. 2.sērija.

LNT
6.05 «Dzīvnieku instinkti».
7.00 «Latvijas stiprākie vīri».
Spēkavīru meistarsacīkšu Tukuma posms.*
8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas filma. 17.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 21.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā Latvija ‘07». 5.sērija.
10.40 «Zvēru pavēlnieks 2. Laika portāls».
ASV mākslas filma.
12.40 «Es tevi mīlu». Vācijas komēdija. 2003.g.
14.30 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
14.40 «Kallasa uz mūžu». Lielbritānijas, Spānijas un
Rumānijas biogrāfiska drāma.
16.45 «Baiļu faktors». Realitātes šovs. 12.sērija.
17.40 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 97.sērija.
18.40 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
18.50 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.15 «Nāvīgais skaistums». Dokumentāla filma.
20.00 LNT ziņas; laika ziņas.
20.22 Sporta ziņas.
20.35 «Terminators». ASV spraiga sižeta
piedzīvojumu filma. 1984.g.
22.35 «21 grams». ASV krimināldrāma. 2003.g.
0.55 «Apslēptās kaislības». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
2.30 «Beznosacījuma mīlestība».
ASV romantiska komēdija.
4.30 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 42.sērija.
5.00 «Dzīves smieklīgākie brīži».
Izklaidējoša programma.
5.10 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 21.sērija.

TV3

8.10 «Garīgā dimensija».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 47.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Tu esi Latvija!»*
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 61.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Tas notika Rīgā». Seriāls. 19. un 20.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.35 «TKKG un prāta mašīnas noslēpums».
Vācijas piedzīvojumu filma bērniem.
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 97. un 98.sērija.
16.30 «Ceļā uz brīvību». Dokumentāls ceļojumu seriāls.
Vides filmu studija, 2006.g. 6.sērija.
17.00 «Kuģis uz pasaules malu». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Strādājam laukos».
19.00 «Akmens un šķembas». Rīgas kinostudijas drāma.
Režisors R.Kalniņš. 1966.g.
20.30 «Panorāma».
21.00 «Svēto dzīve». Kanādas drāma. 1.sērija.
22.35 «Nakts ziņas».
22.40 XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XIV Deju
svētki. Simfoniskās mūzikas koncerts LNO.*

LTV 7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Agro 2009. Reģionālā attīstība Latvijā».
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 «Neparastās lietas». Seriāls. 4.sērija.
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 «Džungļu sargi». Dokumentāla filma.
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
16.00 «Zibens spēriens». Seriāls. 15. un 16.sērija.
17.00 «Tur, kur dzīvo mīlestība». Ukrainas melodrāma.

5.00 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 13.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 16.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.15 «Hanna Montana. Dubultā dzīve». Seriāls. 9.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Simpsoni 18». Seriāls. 20.sērija.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Trakais ceļojums».
Piedzīvojumu spēle. 15. un 16.sērija.
12.00 «Cilvēks, kurš pārāk maz zināja».
ASV un Vācijas romantiska komēdija. 1997.g.
13.50 «Smieklīgākie videokuriozi». Raidījums.
14.00 «Pasaules neticamākie video 4».
14.50 F-1 Ungārijas lielās balvas izcīņa. Tiešraide.
17.00 «Kobra 12». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Krokodilu trauksme». Vācijas piedzīvojumu filma.
19.50 TV3 ziņas.
19.55 «Ātrs un bez žēlastības 2».
ASV un Vācijas spraiga sižeta filma.
22.00 «Aukstais kalns». ASV romantiska kara drāma.
1.00 «Madonna – zaudētā nevainība».
ASV biogrāfiska muzikāla drāma.
2.35 «Comedy Club» (ar subt.). Humora šovs.
3.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Humora šovs.
10.40 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
13.00 «Jaunā paaudze» (ar subt.). Kristīgā programma.
13.30 «Trufaldīno no Bergamo» (ar subt.).
Krievijas muzikāla komēdija. 1977.g.
16.05 «Bēgšanas mēģinājums» (ar subt.). Seriāls.
17.00 «Taisnības tablete» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
18.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.). *
18.30 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
19.00 «Bēgšana» (ar subt.). Krievijas trilleris.
21.10 «Jūrmaļina 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
23.00 «Erotiskie stāsti. Sekss 1». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.
0.45 «Erotiskie stāsti. Sekss 2». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.
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no pulksten 11 līdz 16 216. auditorijā.
Tālrunis 65421198, 29409793. www.du.lv

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar 11.06.2009. lēmumu Nr.7/2 «Teritorijas 3. līnijā 2A detālplānojuma pirmās redakcijas nodošana sabiedriskajai apspriešanai» tiek organizēta sabiedriskā apspriešana.
Sabiedriskās apspriešanas termiņš – no 16.07.2009. līdz 06.08.2009. Interesenti (fiziskās
un juridiskās personas) var iesniegt rakstiskus priekšlikumus detālplānojumu izstrādāšanai
Jelgavas domes ēkā Lielajā ielā 11, Informācijas aģentūrā, katru darba dienu no plkst.8
līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 13.30. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte.
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notikumi

Kultūras pasākumi
 24. jūlijā pulksten 19 – Ādolfa Alunāna teātra studijas izrāde R.Blaumanis
«No saldenās pudeles». Režisori – Arvīds Matisons un Andris Bolmanis. Ieejas
maksa – Ls 2, skolēniem, studentiem un pensionāriem – Ls 1,50, bērniem līdz
septiņu gadu vecumam – bez maksas (Uzvaras parkā). Lietus gadījumā izrāde
notiks kultūras namā.
 Līdz 1. septembrim – apskatāmas 3. Starptautiskās Smilšu skulptūru festivāla «Summer signs 2009» laikā tapušās skulptūras par tēmu «Brīnumu pasaule».
Ieejas maksa – bērniem līdz septiņu gadu vecumam – bez maksas, skolēniem,
studentiem un pensionāriem – Ls 0,50, pieaugušajiem – Ls 1 (Uzvaras parkā).

Izstādes
 Līdz 30. jūlijam – pasaules latviešu mākslinieku darbu izstāde «Tēvu zemei
– Latvijai» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 1. augustam – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde
«Vasariņa atnākusi» (Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100).
 Līdz augusta beigām – izstāde «Jelgavas rātsnama stāsts» jeb «Hercoga
Jēkaba laukums no pagātnes uz nākotni». Izveidojis muzeja galvenais krājuma glabātājs Andrejs Dābols (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 20. augustam – Roberta Muža gleznu izstāde «Ainavas» (galerijā «Suņa
taka» Dobeles ielā 68).

Sestdien Jelgavas ielas
pieskandināja vairāk
nekā 1000
folkloristi,
kas ne tikai
sniedza koncertus, bet
līdzi dziedāt
un dejot
aicināja arī
garāmgājējus.
Foto: Kristaps Hercs

Arī Jelgavā folkloras festivālā
izzina tradīcijas
 Ritma Gaidamoviča

Paralēli Smilšu skulptūru
festivālam jelgavniekiem un
pilsētas viesiem pagājušās
nedēļas nogalē bija iespēja
izbaudīt dažādas folkloras
tradīcijas, kā arī dziedāt
un dejot līdzi, jo Jelgavā
izskanēja folkloras festivāls
«Baltica 2009».
Festivāla Jelgavas dienā piedalījās
vairāk nekā 1000 dalībnieki ne tikai
no visiem Latvijas reģioniem, bet arī
Igaunijas, Lietuvas, ASV, Zviedrijas,
Ukrainas un citām valstīm. Diena sākās
ar amatnieku tirgu Uzvaras parkā, kas
ilga līdz vakaram, turpinājās ar folkloristu jauniešu koncertu Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā,
atklāšanu pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa un ielas
koncertiem, bet vakarā visi dalībnieki
un interesenti tikās dižkoncertā, kur
piedalījās arī festivāla dižvedēja bijusī
Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga
ar kungu Imantu Freibergu.
«Šajā gadā, kas ir festivāla pilngadības svētki, varbūt kāds atceras pirmo
reizi, kad tika pacelti trīs Baltijas valstu karogi, kas vēstīja – brīvības stunda
ir situsi. Parādīja to spēku, kas ir skaņai. Spēks ir tāds, ka mūsu mantojums

«Karotājus»
noteiks jūlija beigās
30. jūlijā tiks paziņoti tie 16 dziedātāji, kas Jelgavas kori pārstāvēs TV3
šovā «Koru kari 2». Šobrīd zināms
potenciālais Jelgavas kora sastāvs,
taču galavārdu žūrija teiks 30. jūlijā.
Daži dalībnieki jau ir zināmi, taču
par iespēju korī šobrīd vēl cīnās
Anete Kotoviča, Katrīna Bindre,
Kristiāna Bumbiere, Laila Ozola,
Agnese Kostigova, Ingūna Lipska,
Inete Rudzīte, Madara Rubene,
Inita Kuģe, Līva Nasteviča un Lelde
Dombrovska, kā arī Uldis Timma,
Gundars Caune, Jurģis Marcimķevičs, Oskars Stāmers, Ivars Galiņš,
Māris Veidemanis, Juris Ozolnieks
un Arvis Pethūns.

nodots no paaudzes paaudzei – gudrība
un pieredzes ķēde. Katra paaudze
piedzīvo vienus un tos pašus pārdzīvojumus, tikai citā laikā un vidē. Bet tos
var pārvarēt, un spēks nav nevienā citā
kā vien mūsos pašos. Ozoli un liepas
esam mēs paši – cilvēki, tas ir mūsu
gara spēks. Tieši tāpēc jāatceras, ka
grūtībās, tāpat kā ozoliem un liepām,
mums jāstāv dziļi ar savām saknēm,
lai augtu debesīs, pretī saulei. Spēks,
kas palīdzēja mūsu senčiem izaugt,
ir arī mūsos. Tikai kopīgi vienojoties,
mēs varēsim izdzīvot kā dziesmotajā
revolūcijā. Mums viens mērķis – dzīvot
raženu un daiļu dzīvi, veidot ģimenes
spēkā un kuplumā. Lai Dievs mums
palīdz,» klātesošos Uzvaras parkā uzrunāja V.Vīķe-Freiberga.
Jāpiebilst, ka šāds festivāls Jelgavā
notika pirmo reizi un, neskatoties uz
mainīgajiem laika apstākļiem – stipro
lietu un negaisu, dižkoncerts bija kupli
apmeklēts. Kopā ar skatītājiem pat tika
dziedāta dziesma, lai lietus prom ietu.
Lietuviete Jurgita atzina, ka ar ģimeni «Baltica» festivālam vienmēr seko
līdzi, lai kur tas arī notiktu. «Esam no
Šauļiem, līdz ar to mums šis brauciens
bija pavisam tuvs. Neskatoties uz lietu,
esam apmierināti ar šo dienu. Koncerts
bija brīnišķīgs,» tā Jurgita. Līdzīgās
domās bija arī paši dalībnieki un pārējie
skatītāji.

Ceturtdiena, 2009. gada 16. jūlijs

«Brīnumu pasaule»
pārsteidz tūkstošus
 Ritma Gaidamoviča

Spītējot mainīgajiem laika
apstākļiem, 15 smilšu skulptūras, smilšu bārs un Jelgavas
Alnis varbūt nedaudz mainījuši faktūru, taču joprojām
stāv Uzvaras parkā. Plānots,
ka tie apmeklētājus gaidīs līdz
septembrim. Šoreiz – dažas
epizodes no smilšu skulptūru
tapšanas aizkulisēm.
Aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs Ivars Pirvics atklāj, ka piektdien,
sestdien un svētdien Uzvaras parku
apmeklējis 21 000 cilvēku. «Pērn, ieskaitot festivālu un laiku, kamēr skulptūras
bija parkā, tās apskatīja 25 000, tas
nozīmē, ka šīgada festivāls bijis kuplāk
apmeklēts,» piebilst projektu vadītājs.
Viņš stāsta, ka festivāls noritējis bez
aizķeršanās un īpaši apsveicami esot
tas, ka aģentūra tam sākusi gatavoties
laikus. «Nebija steigas pēdējās dienās,
jo jau iepriekš bijām rūpīgi sagatavojušies. Pieredze nāk ar gadiem, un šoreiz
daudzas lietas jau varējām paredzēt un
aizsteigties notikumiem pa priekšu,»
atzīst I.Pirvics.
Nedēļas laikā māksliniekiem izdevies
piedzīvot interesantas lietas. Liels pārbaudījums bijis mainīgie laika apstākļi.
Šādos brīžos viņi pa parku maršēja kā
skudras – no ģērbtuvēm pie skulptūrām
un atpakaļ. Jāpiebilst, ka tieši šo dabas
untumu dēļ tikai retajam izdevās redzēt
krievu mākslinieces Taņas Kuzņecovas
iecerēto skulptūru, jo trešdienas vakarā,
kā viņa pati saka, mežs pārvērtās smilšu
kaudzē un vienas dienas laikā pārtapa
par ziediņu ar vidū sēdošu princesi. Tiesa

«Kad atbraucu un ieraudzīju šo smilšu kaudzi, gandrīz vai šoku ķēru – kā
gan četrās dienās var tikt ar to galā?! Bet man izdevās. Ikars – romantiska,
taču ļoti sarežģīta kompozīcija,» tā par 1. vietas darbu «Ikars» teic autors
Foto: Kristaps Hercs
lietuvietis Andrius Petkus.

gan – māksliniecei nedaudz vairāk kā
dienas laikā izdevās uzbūvēt jaunu, taču
ne mazāk skaistu skulptūru.
Latviešu mākslinieks Sandis Kondrāts Ledus un šajā Smilšu skulptūru
festivālā startēja ar vienādiem skulptūru
nosaukumiem – «Sirdsapziņa». Šoreiz
S.Kondrāts attēloja divus Lāčplēšus,
kas cīnās. «Lāčplēsis
ir mūsu tautas varonis, un šoreiz to esmu
sasaistījis ar mūsdienām. Kāpēc Lāčplēsis
cīnās pret Lāčplēsi?
Tāpēc, ka patlaban
arī cilvēki cīnās – par
naudu, varu. Tādēļ
uztaisīju laikmetīgu
risinājumu, kas varētu likt aizdomāties,»
atzīst S.Kondrāts. Jāpiebilst, ka pērn šis
mākslinieks piedalījās
Ķīnas smilšu skulptūru realitātes šovā.
«Tas bija interesanti.
Startēju pārī ar kolēģi
no Nīderlandes un
katru dienu bija jāizlozē tēma, par kuru
pāris stundās jābūt
gatavam darbam. Un
tā sešas dienas, līdz rezultātā ieguvām 2. vieVēl trešdienas vakarā Taņas Kuzņecovas skulptūrā tu,» stāsta S.Kondrāts.
varēja redzēt mežu ar vairākiem kokiem, taču jau nā- Šobrīd viņš kopā ar kokamajā dienā tā bija trīs reizes zemāka un pārtapusi lēģi Uldi Zariņu startē
kā Eiropas festivālu
par ziedu ar princesi vidū.

Alunāna teātris – uz jumta

Veiks tūristu aptauju

Otrdien amizantu pasākumu Zaļeniekos
piedāvāja Jelgavas
Ādolfa Alunāna teātris, kas uz Zaļenieku
kultūras nama jumta
pirmizrādīja uzvedumu «Vienoti katrs savā
telpā». Tajā «apdzīvotas» un teātra valodā ietērptas rakstnieka
Ričarda Baha atziņas.
Ādolfa Alunāna teātra režisores Lūcijas
Ņefedovas asistente Kristīne Zotova ir
gandarīta, ka izrāde bijusi labi apmeklēta.
Plānots, ka šo uzvedumu jelgavnieki varēs
noskatīties augustā vai septembrī, tiesa gan
– ne uz jumta, bet gan uz Jelgavas kultūras
nama lielās skatuves.

Zemgales Plānošanas reģions sadarbībā
ar pilsētu un novadu tūrisma informācijas
centriem un punktiem sācis ceļotāju aptauju. Akcija ilgs līdz septembra beigām,
tās mērķis – noskaidrot, cik bieži tūristi par
ceļojuma galamērķi izvēlas Zemgali, kurus
tūrisma objektus iecienījuši visvairāk, kuru
no reģionā piedāvātajiem naktsmītņu veidiem un kāpēc atzīst par vispiemērotāko,
kā arī citus jautājumus. Aptaujas anketas
var saņemt Zemgales pilsētu un novadu
Tūrisma informāciju centros vai punktos, kā
arī pie nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
Aizpildītās anketas elektroniski var nosūtīt
pa e-pastu: dace.strautkalne@zpr.gov.lv vai
pa faksu 63025828. Anketa aizpildīšanai
elektroniski būs atrodama arī interneta vietnē: www.visidati.lv/aptauja/284811817/.

mākslinieciskais vadītājs. Pēc šī festivāla
S.Kondrāts dodas uz Somiju, bet nedaudz
vēlāk – uz Ameriku, kur uzturēsies līdz
novembrim, lai piedalītos multimediju
mākslas projektā.
Rūdolfs Pulajevs, kurš Uzvaras parkā
atstājis Aleksandra Puškina portretu un
viņa pasaku varoņus, ikdienā kopā ar
vēl 29 kolēģiem darbojas mākslinieku
apvienībā «Polārie lāči» un veidojuši
pilsētas Jaungada svētku noformējumus no ledus – pilis, ledus strūklakas,
bērnu atrakciju laukumus –, jubilejas
noformējumu vienam no lielākajiem
Krievijas uzņēmumiem «Gazprom» un
citus darbus.
Bet 3. vietas ieguvējs Nils Magi ir brālis
Alanam Magi, kurš piedalījās ziemā notikušajā Ledus skulptūru festivālā kopā
ar Danielu Doilu, un šai trijotnei pieder
uzņēmums, kas piedāvā pēc pasūtījuma
izveidot dažādus mākslas darbus.

3. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla uzvarētāji
1. vieta – skulptūrai «Ikars», autors Andrius Petkus (Lietuva)
2. vieta – skulptūrai «Garuda», autore
Annika Kuizenga (Nīderlande)
3. vieta – skulptūrai «Valkīra», autors
Jakubs Zimačeks (Čehija) un skulptūrai
«Atvars», autors Nils Magi (Īrija)
«SEB bankas» speciālbalva – skulptūrai
«Mazas meitenes sapņi», autors Kārlis
Īle (Latvija)
Nacionālās būvkompāniju apvienības
balva – skulptūrai «Latviešu brīnums»,
autors Ģirts Burvis (Latvija)

«Drums Clinic» dodas
koncertturnejā

Pie Jelgavas pils –
senie motocikli

LNT šova «Latvijas zelta talanti» pirmās
un otrās sezonas dalībnieki
dosies koncertturnejā. Jelgavā
viņi piestās 15. augustā pulksten 13.
Skatītāji varēs redzēt gan abu sezonu šovu
uzvarētājus – dziedātāju Daini Skuteli un arī
mūsu mazos bundziniekus grupu «Drums
Clinic», gan citus šova talantus. Koncertos
kā īpašie viesi piedalīsies dziedātāja Ginta
Ēķe un grupa «Latte» ar Zigmara Liepiņa populārākajām dziesmām. Kopumā
paredzēti 20 koncerti. Biļetes – «Biļešu
paradīzes» kasēs.

Sestdien, 18. jūlijā, pulksten 18
pie Jelgavas pils sabrauks Antīko
automobiļu kluba Seno motociklu sekcijas rīkotā seno motociklu
salidojuma «Kurzemes riņķis» motociklisti. Apskatīt senos spēkratus
aicināts ikviens jelgavnieks. Seno
motociklu salidojumā piedalīsies
motobraucēji ar spēkratiem, kas
ražoti gan pirms Otrā pasaules
kara, gan pēckara gados. Šogad
pasākumā piedalīsies 33 ekipāžas
jeb 45 dalībnieki no deviņām valstīm
– Lielbritānijas, Somijas, Norvēģijas,
Austrālijas, Igaunijas un Latvijas,
Dānijas, Vācijas un ASV. Motociklus
varēs apskatīt bez maksas.

