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Smilšu skulptūras ceļo gan
reālā, gan virtuālā laikā

Neparastu skulptūru pirmo reizi Jelgavas smilšu
skulptūru festivālā veido
Boldriks Bakls (Baldrick
Buckle) no Lielbritānijas.
Proti, viņa skulptūra ir kā
aka, kurā iekšā sēž viņa
paša tēls, atveidots smiltīs. Skulptūras ideja pavisam vienkārša – laiks,
kurā cilvēks no zemākā
dzīves punkta rod spēku
pacelties.
Foto: Krišjānis Grantiņš
 Ritma Gaidamoviča

«Mēs dzīvojam laikā, braucam laikā, strādājam
laikā... Laiks ir neatņemama dzīves sastāvdaļa, un
es to saprotu kā produktu, jo laiku mēs pārvēršam lietās. Es gribu, lai mana skulptūra cilvēkos
raisa pārdomas par to, cik lietderīgi viņi izmanto
šo dārgāko resursu un ko no tā gūst. Runājot
par darba procesu – pagaidām viss ir kolosāli!
Ir dažas nobīdes darba procesā, taču ideja soli
pa solītim īstenojas. Jāatzīst gan, ka ir mazliet
grūtāk strādāt, jo smiltis drūp vairāk nekā pagājušā nedēļā, kad ar Andriusu veidojām demo
skulptūras un smilšu bāru,» teic mākslinieks no
Nīderlandes Maksims Gazenda, kurš veido skulptūru ar visai filozofisku domu – «Laiks ir tas, ko
tu ar to izdari».

Neskatoties uz svelmīgajiem
laika apstākļiem, jau no svētdienas
Uzvaras parkā notiek liela rosība.
Mazliet noguruši no karstuma un
kārtīgi iedeguši, darbus arī šodien
turpina 15 smilšu skulptori no 10
dažādām valstīm, smilšu kaudzes
pārvēršot masīvākos un filigrānākos mākslas darbos. Ražīgākais
darbs Uzvaras parkā ir agrās rīta
stundās un vakaros, pusdienas
laikā, kad pats karstākais, mākslinieki atpūšas. Taču neatkarīgi no
laika apstākļiem jau līdz rītrītam
visām skulptūrām ir jābūt pilnībā
pabeigtām. Paredzēts, ka šovakar
mākslinieki arī paši izteiks savu

vērtējumu, lai noskaidrotu, kuras
tad viņuprāt ir labākās skulptūras,
bet žūrija darbus izvērtēs rīt. «Klājas kā nu kuram – spānis un itāliete
jūtas kā mājās un karstums viņus
netraucē, Bulgārijas un Ukrainas
pārstāvjiem tomēr par karstu, tāpat
arī Krievijas māksliniekiem, taču
viņi vienmēr ir izturīgākie. Katrs
mākslinieks pats skatās savu varēšanu. Labi ir tas, ka turpat Uzvaras
parkā grimētavās ir dušas, kur var
atveldzēties. Ir arī ūdens šļūtenes,
var viens otru aplaistīt,» stāsta
aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs Ivars Pirvics.
(Turpinājums 3.lpp.)

Dziesmusvētku bilance: Lielā balva,
Zelta diplomi un UNESCO Atzinības raksts
 Ritma Gaidamoviča

Nedēļas nogalē ar mazliet aizsmakušām balsīm,
tulznām un noguruši,
taču gandarīti no 10.
Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem pārbraukuši Jelgavas kolektīvi. Daļa no
galvaspilsētas pārveduši
vairākas godalgas – Lielo
balvu, Zelta diplomus
un UNESCO Atzinības
rakstu.
Pēc nedēļu ilgā svētku maratona
Rīgā varam teikt, ka Jelgavas kolektīvi galvaspilsētā sevi parādījuši
lieliski. Jau otro reizi patīkamāko
pārsteigumu pagājušās sestdienas
vakarā sagādāja 4. vidusskolas meiteņu koris «Spīgo» – Koru karos,

cīnoties ar vēl astoņiem labākajiem
Latvijas skolēnu koriem, mūsu
dziedātājas izcīnīja Lielo balvu.
Balvā meitenes saņēmušas Armanda Jēkabsona izgatavotu sudraba
statueti – tas ir filigrāni izstrādāts
darbs, kurā attēlotas piecas nošu
līnijas un septiņas notis. Papildu šai
balvai meitenēm arī Zelta diploms
un 400 latu prēmija. «Skolēni ir
laimīgi, es viņu acīs redzēju prieka
asaras. Viens ir izcīnīt šo balvu, bet
otrs – jau noturēties līmenī. Kad
2005. gadā mēs saņēmām Lielo
balvu, pēc tās tiešām tiecāmies, jo
ieguldītais darbs bija milzīgs un
vēlējāmies gūt tā novērtējumu,
taču šoreiz es šo balvu novēlēju
arī citiem. Arī pārējie ir pelnījuši.
Protams, ir liels prieks un gandarījums. Lai otro reizi saņemtu Lielo
balvu, ir jābūt galvastiesu pārākiem par pārējiem. Šķiet, ka dalība

starptautiskos konkursos mums
ir daudz devusi,» teic «Spīgo» diriģente Liena Celma. Zelta diplomi
arī «Spīgo» 5. līdz 9. klašu korim,
apvienotajam Jelgavas Valsts ģimnāzijas un 4. pamatskolas korim,
Jelgavas Valsts ģimnāzijas korim
«Skali», bet «Spīgmeitiņām» – Sudraba diploms. Jāpiebilst, ka 5. līdz
9. klašu meiteņu koris «Spīgo» un
«Skali» saņēmuši arī 100 latu lielu
stipendiju.
Gandarījums par paveikto ir
arī «Spīgo» meitenēm. «Koru kari
mums vēl ilgi paliks atmiņā. Tas ir
milzīgs saviļņojums, emociju pārbagātība. Pūles ir attaisnojušās,» teic
«Spīgo» dziedātājas Ilze Viduža un
Jeļena Gorbaceviča.
Spīdoši svētkos klājies arī Jelgavas 4. vidusskolas pūtēju orķestrim «Rota» un Agrim Celmam.
Jāteic, ka slodze pūtējiem tāpat

kā dejotājiem bija ļoti liela – koncerts «Ķīpsalā», defilē pie Brīvības
pieminekļa, koncerts Mežaparkā
un vēl finālskate –, taču pūtēji visu
izturējuši godam. «Nostartējām
normāli, biju gan cerējis uz lielāku
punktu skaitu skatē, taču 1. pakāpes Zelta diploms arī ir daudz.
Tas ir prestižs, kas jāapstiprina.
Taču es gribu teikt, ka koncertā
ne tikai mans orķestris, bet visi
sasniedza augstāko virsotni repertuāra sarežģītības, kvalitātes un
skanējuma ziņā,» teic A.Celms.
Labi panākumi arī vienīgajam no
Jelgavas projektā «Mantojums»
iesniegtajam darbam – «Jelgavas
4. vidusskola Skolēnu dziesmu un
deju svētkos» –, kuru veidoja šīs
skolas 11. klases skolnieks Artūrs
Grīnofs. Viņa darbs saņēmis UNES
CO Atzinības rakstu.
(Turpinājums 4.lpp.)
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Meklē veidus, kā sabalansēt māju
apsaimniekošanas līdzekļus
 Ilze Knusle-Jankevica

Uzņēmums «Jelgavas
Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) meklē
jaunus veidus, kā ekonomiski grūtajā situācijā
nodrošināties, lai pietiktu līdzekļu māju apsaimniekošanai. Viens
no veidiem, kā risināt šo
problēmu, varētu būt
kompleksa īpašuma apdrošināšana, kas paredz
gan kopīpašuma, gan
finanšu risku apdrošināšanu.
JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis
stāsta, ka šajos laikos reti kurš
var atļauties veikt pilnu mājas
renovāciju, tāpēc visbiežāk darbi
tiek veikti pamazām, bet līdz ar to
pastāv risks, ka bojājumi kopīpašumā var nodarīt kaitējumu arī
atsevišķiem dzīvokļu īpašumiem.
Viens no lielākajiem riskiem ir
nolietojušās inženierkomunikācijas. «Avārijas situācijā var tikt
bojāts arī atsevišķais dzīvokļu
īpašums, un, ja kopīpašums nebūs
apdrošināts, dzīvokļu īpašniekiem
radītie zaudējumi būs jāsedz no
mājas apsaimniekošanas naudas,»
skaidro J.Vidžis. Tomēr, lai paplašinātu pakalpojumu klāstu, JNĪP
iedzīvotājiem vēlas piedāvāt arī finanšu risku apdrošināšanu. Šobrīd
ir izsludināts iepirkums par JNĪP
apsaimniekotā nekustamā īpašuma
kopīpašuma daļu, kredīta risku un
darbības civiltiesiskās atbildības
apdrošināšanu. Uzņēmuma valdes
loceklis skaidro, ka tā ir kompleksa apdrošināšana, kas ļautu
nodrošināt, lai mājas uzturēšanai
paredzētie līdzekļi pilnā apmērā
nonāktu apsaimniekotāja rīcībā un
ļautu novērst ārkārtas situācijas un

mājas bojājumus.
Apdrošināšana sastāv no divām
daļām – kopīpašuma apdrošināšanas un finanšu risku apdrošināšanas. «Kopīpašuma apdrošināšana
ļautu novērst negadījumu sekas.
Apdrošināšanas atlīdzība varētu
tikt izmaksāta, piemēram, ja inženierkomunikāciju avārijas rezultātā noplūdusi kāpņu telpa vai mājā
izcēlies ugunsgrēks, vai lūstošs
koks uzkritis un salauzis jumtu,»
tā J.Vidžis.
Otra daļa ir finanšu risku apdrošināšana. «Tā zināmā mērā ir
arī apdrošināšanās pret to, ka kaimiņš nemaksās apsaimniekošanas
naudu un mājai nebūs līdzekļu, par
ko veikt nepieciešamos remontdarbus,» skaidro JNĪP valdes loceklis.
Viņš uzsver, ka iedzīvotājiem jāsaprot viena būtiska lieta – ja kādas
mājas iedzīvotāji nemaksā mājas
apsaimniekošanas maksu, tas ir
mājas parāds un nozīmē, ka var
pietrūkt līdzekļu, lai veiktu kādus
mājas apsaimniekošanas vai remontdarbus. «Jau kādu laiku esam
domājuši par to, kā varētu atrisināt
šīs problēmas, un šāda kompleksā
apdrošināšana varētu būt viens no
veidiem,» uzsver J.Vidžis. Protams,
pastāv arī tradicionālās metodes,
piemēram, tiesu darbi vai parādu
cedēšana.
Māju vecākie sapulcēs jau informēti par uzņēmuma ieceri, bet
pagaidām runāt par to, kādi būs
plusi un iedzīvotāju riski, ir pāragri.
Lai to izvērtētu, vispirms jāredz
piedāvājums. Pēdējais pieteikumu
iesniegšanas datums ir 2. augusts,
kad tiks atvērtas aploksnes. Skaidrs
gan ir viens – ja izdosies atrast apdrošināšanas kompāniju, kas būtu
gatava piedāvāt šādu pakalpojumu,
daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem
tas nebūs obligāti jāizmanto. Tā būs
katra brīva izvēle.

Saulē pārkarst, gūst apdegumus
un saasinās sirds slimības
 Ritma Gaidamoviča

Pēdējās dienās, kad temperatūra ir virs 30 grādiem, pilsētas mediķiem
darba netrūkst. Visvairāk
palīdzība nepieciešama
sirds un asinsvadu slimniekiem, Jelgavā konstatētas arī pārkaršanas un
kādai sievietei pat 1. pakāpes saules apdegums.

Pēdējās dienās palielinājies gan
ātrās palīdzības izsaukumu skaits
– vidēji no 80 līdz 100 dienā –, gan
pacientu skaits Jelgavas slimnīcas
Uzņemšanas nodaļā – vidēji 60 pacientiem katru dienu nepieciešama
stacionāra vai ambulatora palīdzība.
Lielākā daļa no viņiem ievietota
slimnīcā, un šobrīd tā esot pārpildīta,
dažas dienas pacientu izguldīšanai
nākoties izmantot pat koridorus.
(Turpinājums 3.lpp.)

Līdz 19. jūlijam
nobalso par savu favorītu portālā

2

intervija

Ceturtdiena, 2010. gada 15. jūlijs

Olimpisko centru
atklās 2. septembrī
 Jānis Kovaļevskis

«Ar Trīsvienības baznīcas
torņa atklāšanu šā gada
novembrī esam iecerējuši sākt plānveidīgu
darbu pie kultūrtūrisma
un citu pilsētas tūrisma
produktu popularizēšanas. Šim mērķim tiks
izveidota neliela iestāde,
kura apsaimniekos torni
un būs atbildīga par tūrisma attīstību pilsētā,»
atzīst Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks
Aigars Rublis.

Jelgavas reģionālajam Pieaugušo
izglītības centram. Līdz abu skolu
apvienošanai vienā struktūrā vēl
jāveic būtiski priekšdarbi. Ar ES
struktūrfondu atbalstu jāsakārto
šo skolu infrastruktūra un materiāltehniskā bāze, jāsaskaņo un jāpielāgo mācību programmas darba
tirgus vajadzībām. Noteikti jāceļ
arī profesionālās izglītības prestižs,
jo šobrīd aptuveni 70 procenti
pamatskolas absolventu turpina
mācīties vidusskolās, daudziem šī
izglītošanās tā arī beidzas bez iegūtas profesijas un iespējām turpināt
studijas augstskolā. Rietumeiropas
prakse apliecina, ka sadalījumam
starp profesionālajām skolām un
vidusskolām jābūt pusei uz pusi.
Arī vispārējās un interešu izglītības
jomā būs nepieciešamas reformas, jo
jau 2013. gadā būtiski samazināsies
izglītojamo skaits. Jau nākošgad izmaiņas varētu skart Vakara maiņu
un Mūzikas vidusskolu.

Ir pagājis gads, kopš darbu uzsākuši jaunā sasaukuma domes deputāti. Aigaram Rublim šis gads bijis
īpašs, jo nācies uzņemties atbildību
par tādām jomām kā izglītība, kultūra, sports un sociālā aizsardzība.
Domes priekšsēdētāja vietnieks gan
ir pārliecināts, ka uzkrātā pieredze
pašvaldības darbā iepriekšējā sasauSociālais budžets ir vienīkuma laikā ir ļāvusi ātri pārslēgties gais, kurš nav samazināts saun jau no pirmās dienas pilnvērtīgi līdzinājumā ar 2009. gadu. Vai
pārraudzīt minētās jomas.
tas nozīmē, ka Jelgavā sociālie
pakalpojumi tiek sniegti ieKā ir mainījies jūsu darbs priekšējā līmenī?
kopš esat atbildīgs par izglītīKā jau minēju, sociālais budžets,
bas, kultūras, sporta un sociā- salīdzinot ar 2009. gadu, ir pat
lajiem jautājumiem?
pieaudzis par 17 procentiem un
Iepriekšējā domes sasaukumā kopā ir gandrīz trīs miljoni latu. Tas
kā priekšsēdētāja vietnieks biju apliecina, ka tieši sociālā palīdzība
atbildīgs par komunālajiem jautā- šajā laikā ir pašvaldības prioritāte.
jumiem, proti, pamatā darbs bija Lielāko daļu no sociālajām izmaksaistīts ar infrastruktūras attīstību. sām veido garantētā minimālā
Jāatzīst, ka šīs sfēras ir grūti salīdzi- ienākuma pabalsts un dzīvokļu
nāt, jo izglītībā, kultūrā, sportā un pabalsts. Pieprasījums pēc sociālās
sociālajos jautājumos būtiskākais ir palīdzības nemazinās, tādēļ, iespēprocesa, kura rezultāti nav tik viegli jams, vēl šogad būs nepieciešami
pamanāmi kā sakārtota iela vai budžeta grozījumi. Tomēr iedzīvotākāds cits infrastruktūras objekts, jiem jārēķinās, ka sociālā palīdzība
koordinēšana. Galvenais uzdevums nav patstāvīgs ienākumu avots, bet
gada laikā bija saglabāt nemainīgu gan palīdzība krīzes situācijā. Līdz
sociālo pakalpojumu apjomu pilsē- šim gan visi, kas pamatoti vērsušies
tas iedzīvotājiem un uzsākt refor- pēc sociālās palīdzības pašvaldībā,
mas pilsētas profesionālās izglītības to arī ir saņēmuši. Tomēr situācija
sistēmā. Lielā mērā tas ir izdevies, lēnām uzlabojas, arī bezdarba
jo pat šajos ekonomiski sarežģītajos rādītājs pilsētā, salīdzinot ar 2010.
apstākļos sociālais budžets ir pieau- gada janvāri, krities par diviem prodzis par 17 procentiem salīdzināju- centiem, un šobrīd Jelgavā ir 11,8
mā ar 2009. gadu, bet profesionālās procenti reģistrēto bezdarbnieku.
izglītības jomā esam uzsākuši darbu Valstī kopumā šis rādītājs ir 15,6
pie Zemgales reģionālā kompetenču procenti. Arī pašvaldības realizētie
centra izveides.
būvniecības projekti, kuros iesaistījušies vietējie uzņēmumi, šobrīd
Ko pilsēta un topošie profe- nodrošina ar darbu jelgavniekus.
sionālo skolu audzēkņi iegūs Tas apliecina, ka arī krīzes apstākļos
no šī kompetenču centra?
ir jāatrod iespējas turpināt strādāt
Atbilstoši valsts izstrādātajai pie pilsētas attīstības, veicinot jaunu
profesionālās izglītības politikai darba vietu rašanos.
Jelgavā turpmāk tiks attīstīti tādi
profesionālās izglītības virzieni kā
Kā vērtējat kopējo domes
metālapstrāde, pārtikas produktu koalīcijas darbu? Ko gada laikā
pārstrāde, būvniecība, informācijas izdevies panākt un ko ne?
un komunikāciju tehnoloģijas, kā
Darbi jau parāda savu. Katrs
arī mašīnzinības. Zemgales reģionā- var pārliecināties, ka visi uzsāktie
lais kompetenču centrs tiks veidots projekti tiek turpināti un šogad
uz pašvaldības Amatu vidusskolas pilsēta iegūs vairākus jaunus objekbāzes, kurai aptuveni 2014. gadā tus. Redzamākie no tiem noteikti
plānots pievienot šobrīd Izglītības būs Zemgales Olimpiskais centrs
ministrijas pārziņā esošo Amatnie- (ZOC), Trīsvienības baznīcas tornis,
cības vidusskolu. Nozīmīga loma promenāde gar Lielupes labo krastu
kompetenču centra izveidē būs arī un Dobeles šoseja no Atmodas ielas

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs apmeklēsiet
Smilšu skulptūru
festivālu?

Foto: Krišjānis Grantiņš
«Pašlaik gan vairāk nevienu bērnudārzu neplānojam atvērt vai pārņemt, jo tad patiešām virknei privāto
pirmsskolas iestāžu vairs nebūtu darba,» atzīst Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars Rublis.
līdz Svētes tiltam. Tas apliecina, FC «Blackpool». Domāju, tas būs Protams, līdzekļi nevienā no šīm
ka koalīcija strādā saskaņoti, lai lielisks atklāšanas pasākums pil- programmām nav pietiekami, lai
gan opozīcija ik pa laikam mēģina sētas stadionam. Jau šobrīd par apmierinātu visu vajadzības, bet
dezorganizēt domes darbu, bet var spēli ir liela interese, tādēļ jāsaka labākie atbalstu saņem. Īpaši šogad
saprast arī viņus, jo laikam jau citu liels paldies Blekpūles kluba direk- mūs priecē FK «Jelgava», kurš ar
veidu, kā pievērst sev uzmanību, toram jelgavniekam Normundam savu sniegumu ir pelnījis atbalstu.
nav spējuši atrast. Jāņem vērā arī Malnačam, kurš izrādīja iniciatīvu
tas, ka daļa opozīcijas deputātu šādā par šādas spēles organizēšanu. ZOC
Jūs esat arī biedrības «Zemveidā sevi vēlas parādīt, kandidējot noteikti ienesīs pārmaiņas pilsētas gales reģionālā enerģētikas
Saeimas vēlēšanās.
sporta dzīvē. Īpaši jau tādos sporta aģentūra» valdes priekšsēdēveidos kā basketbols, futbols un tājs. Kā vērtējat šīs aģentūras
Rindas uz vietām pašvaldī- vieglatlētika, kuriem tiks nodroši- darbu, un vai tās izveide ir
bas bērnudārzos joprojām ir nāti lieliski apstākļi treniņiem un attaisnojusies?
aktuāls jautājums. Rīgā šobrīd sacensībām. Savukārt cīņas sporta
Biedrība strādā tikai mazliet
izskata iespēju šo problēmu veidiem turpmāk varēs izmantot ilgāk kā gadu, tādēļ nebūtu korekti
risināt, palielinot dotāciju «Daugavas» sporta nama zāli. Do- mērīt atdevi pēc nosiltinātajām
privātajiem bērnudārziem. mājams, ka arī turpmāk galvenā mājām. Šajā laika periodā sadarbībā
Kāds risinājums varētu būt iestāde, kas koordinēs sporta jau- ar apsaimniekotājiem gan jelgavJelgavā?
tājumus pilsētā, būs Sporta servisa niekiem, gan citu Zemgales pilsētu
Dotācijas privātajiem bērnudār- centrs, kura pārziņā varētu būt arī un novadu iedzīvotājiem ir sniegtas
ziem Jelgavai nav nekas jauns. Šo- ZOC bāze. Savukārt sporta skolas gan praktiskas konsultācijas par
brīd no pašvaldības budžeta pilsētā paliks Izglītības pārvaldes paspārnē. energoefektivitātes pasākumiem,
strādājošās privātās pirmsskolas Vēl tikai līdz galam jāatrisina centra gan palīdzēts ar dokumentācijas saizglītības iestādes saņem dotāciju finansēšanas jautājums. Ir skaidrs, kārtošanu, lai pieteiktos ES struk72,6 procentu apmērā no vidējām ka pirmajos gados atpelnīt uzturē- tūrfondu atbalstam daudzdzīvokļu
bērna izmaksām pašvaldības bēr- šanas izdevumus, kuri plānoti 250 māju siltināšanai. No Zemgales
nudārzos. Tie ir 53 lati uz vienu bēr- tūkstošu latu apmērā, neizdosies, reģiona Ekonomikas ministrijas
nu. Tas ir pietiekami liels atbalsts. jo visi lielie pasākumi, kuri šādiem pārraudzībā esošajai atbalsta pro
Acīmredzot uzņēmējiem jādomā, kā centriem ienes ienākumus, tiek grammai ir sagatavoti un iesniegti
samazināt savas izmaksas, kuras uz plānoti vismaz gadu uz priekšu. astoņi projekti, no kuriem četri
vienu bērnu ir būtiski lielākas nekā Jārēķinās, ka arī viesnīcu piedāvā- jau ir apstiprināti. Zīmīgi, ka citās
pašvaldības bērnudārzos. Tādā jums pilsētā neatbilst starptautisku pašvaldībās atsaucība siltināšanas
veidā būtu iespējams samazināt ve- sporta pasākumu organizēšanas programmai ir lielāka nekā Jelgacāku līdzmaksājumus un piesaistīt prasībām, tādēļ tuvākajā laikā būs vā. Meklēsim iemeslus, kāpēc tie
iestādei vairāk bērnu. Esam uzsā- jārisina arī jautājums par atbilstošas paši argumenti citur strādā labāk.
kuši arī P.Brieža ielas bērnudārza viesnīcas celtniecību pie centra. Vie- Par aģentūras darbības efektivitāti
renovāciju, kurā būs vēl 250 vietas. ta tam jau ir rezervēta. Runāsim ar liecina arī tas, ka savu vēlmi iestāLīdz ar to rinda vēl būtiski samazi- uzņēmējiem, kuriem būtu interese ties biedrībā ir izteikušas Krustpils
nāsies. Jāņem vērā arī tas, ka ikreiz, iesaistīties šajā projektā. Arī pašiem un Tukuma novadu pašvaldības.
kad izsludinām bērnu uzņemšanu sporta klubiem, kuri vēlēsies tre- Šobrīd aģentūra stādā pie projekta
pirmsskolas izglītības iestādēs, nēties centrā, jārēķinās ar sporta dalībai ES finansētajā programmā
ap 20 līdz 30 vecāku neatsaucas. kompleksa īres izdevumiem. ZOC «ELANA», kurā plānots piesaistīt
Tas apliecina, ka ne visiem, kas paplašinās arī kultūras pasākumu papildu līdzekļus aptuveni viena
iestājušies rindā, šīs vietas ir vitāli piedāvājumu pilsētā, jo vismaz di- miljona eiro apmērā tehniskās
nepieciešamas. Pašlaik gan vairāk vas reizes gadā plānojam organizēt dokumentācijas sagatavošanai ēku
nevienu bērnudārzu neplānojam lielāka mēroga koncertus.
energoefektivitātes paaugstināšaatvērt vai pārņemt, jo tad patiešām
nai. Šī programma tiks realizēta
virknei privāto pirmsskolas iestāžu
Kā šobrīd tiek atbalstīti pil- visās Zemgales pašvaldībās, kuras
vairs nebūtu darba.
sētas sporta klubi?
iesaistījušās biedrībā.
Sporta klubu atbalsta sistēma
Jūsu atbildības lokā ir arī balstās uz trīs sadaļām. Ir īpaša
Jau iepriekš esat izteicies, ka
pilsētas sporta politika. Kas va- programma augstu sasniegumu Saeimas vēlēšanās nekandidērētu mainīties pilsētas sporta sportam, kuru administrē Zemgales siet. Vai lēmums ir galīgs?
dzīvē pēc Zemgales Olimpiskā Olimpiskais centrs. Šajā programPēdējās vēlēšanās esmu guvis
centra atklāšanas, un kāda mā finansējumu saņem potenciālie jelgavnieku uzticību, līdz ar to
loma turpmāk būs Sporta ser- olimpieši. Tāpat sporta klubiem ir apņēmos šos četrus gadus strādāt
visa centram?
iespēja katru gadu pretendēt uz pilsētas labā. Domāju, ka šeit savu
Zemgales Olimpisko sporta cen- līdzekļiem pēc iegūtajiem punktiem vēlētāju labā varu izdarīt vairāk
tru plānots atklāt 2. septembrī ar par veiksmīgu dalību sacensībās. nekā kļūstot par Saeimas deputātu,
futbola spēli starp FK «Jelgava» Trešā iespēja ir saņemt atbalstu tādēļ kandidēšana šobrīd patiešām
un Anglijas premjerlīgas klubu konkrētam projektam sporta jomā. nav aktuāla.

Vai jūtat pazīmes, kas liecinātu, ka ekonomiskā situācija sāk uzlaboties?

Esmu pamanījis, ka pilsētā atveras jauni veikali, apkalpošanas vietas

Par uzlabošanos runāt vēl pāragri – vienīgi var cerēt, ka nekļūs sliktāk
Es savā ģimenē to noteikti nejūtu

38

18

5

Ja paskatās, kādas rindas ir lielveikalos, tad šķiet, ka krīze jau sen beigusies
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Nedēļas jautājums

Kaut kas jau sāk kustēties – vairāki paziņas pēc ilgāka laika atraduši darbu

Ina Mitkus,
vecmāmiņa:
- Protams, ka
mēs iesim. Jau
pastaigājoties
ar mazdēlu,
bijām nogājuši gar parku,
redzējām, kā
mākslinieki strādā. Skaisti. Mazdēliņam ļoti patika. Manuprāt,
smilšu skulptūras ir kaut kas
savdabīgs, māksliniecisks. Citiem vasarā patīk iet mežā ogas
lasīt, mums – uz parku mākslu
baudīt.
Ļubova Burkovska, jelgavniece:
- Šajās brīvdienās, kad
tas tikko sāksies, noteikti
neaiziešu, jo
jābūt darbā.
Taču pieļauju, ka iešu, paskatīšos
vēlāk. Man patīk gan smilšu, gan
ledus festivāls. Parasti skulptūras
ir ļoti skaistas. Ļoti apsveicama
arī doma, ka aģentūra «Kultūra»
rīko brīvdabas koncertus šajos
svētkos.
Maija, pārdevēja:
- Pirmajās dienās noteikti
nē, jo par to
apskati ir jāmaksā. Kāpēc
gan nevarēja
būt bez maksas? Visticamāk, ka gaidīsim
to mirkli, kad skulptūras varēs
apskatīties bez maksas. Šobrīd
daudziem ir problēmas ar naudu
un, ja visa ģimene iet, tie ir lieli
izdevumi. Paldies Dievam, ka Pilsētas svētki vēl ir bez maksas.
Kaspars, tētis:
- Jā, mēs iesim. Vairāk
jau mazā
puikas dēļ, lai
viņš redzētu,
ko interesantu mākslinieki
radījuši. Pieļauju, ka aiziesim gan
pirmajā – atklāšanas – dienā, gan
svētdien, kad notiks dažādas
aktivitātes bērniem. Ir jāizmanto
iespēja apmeklēt brīvdabas pasākumus, būtu jauki, ja bērniem
vairāk kaut ko organizētu.
Rūdolfs, skolnieks:
- Vienu reizi
biju, šķiet, tik
ļoti man neiepatikās, lai
par visām varītēm gribētu
iet atkal. Aiziešu tikai, ja būs laiks un vēlēšanās. Manuprāt, Ledus skulptūru
festivāls ir daudz interesantāks,
taču grūti pateikt, kāpēc.
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Savu viedokli paud –
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Saulē pārkarst, gūst apdegumus
un saasinās sirds slimības
(No 1.lpp.)
Jelgavas pilsētas slimnīcas daktere Jeļena Ivanova «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta, ka pēdējās
dienās jūtami palielinājies pacientu skaits. «Protams, visgrūtāk
šo karstumu pārciest ir sirds un
asinsvadu slimniekiem. Cilvēki
nāk ar sirds problēmām, paaugstinātu asinsspiedienu, arī ar plaušu
karsoni. Visgrūtāk karstumu
panes vecāka gadagājuma cilvēki,»
stāsta J.Ivanova. Uzņemšanas
nodaļas ķirurgs Eugenijs Vaivods
teic, ka, par laimi, lielu traumu
šajās karstajās dienās nav. «Visvairāk ir terapeitiskie slimnieki – ar
insultiem, infarktiem un līdzīgām
saslimšanām. Ir arī dažas sīkas
traumas, piemēram, peldoties bērnam kāja sadurta. Bērnu nodaļas
daktere Ināra Raumane stāsta, ka
visvairāk problēmu pēdējās dienās
ir ar mazākajiem bērniem. «Daudzi
saulē pārkarsuši, ir arī angīna – vai
nu no caurvēja, vai atdzesējoties ko
aukstu apēduši, dzēruši. Par laimi,
neviens pārsauļojies bērns nodaļā
nav ievietots. Dažiem konstatēts
karstuma dūriens un augsta tem-

Saņem centralizēto
eksāmenu sertifikātus

peratūra,» tā I.Raumane.
Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta Zemgales reģionālā centra vadītāja vietniece
operatīvajā darbā Rita Dobriņina
stāsta, ka karstuma un saules
ietekme uz cilvēku veselību ir
ļoti jūtama. «Cilvēki sūdzas par
galvassāpēm, sliktu dūšu, drudzi,
pārkaršanu. Palīdzība sniegta kādai sievietei, kura pārsauļojusies
un guvusi 1. pakāpes saules apdegumu,» tā R.Dobriņina, piebilstot,
ka ļoti neuzmanīgi šajā laikā ir
mazu bērnu vecāki. «Vecāki nereti
nepiefiksē, ka bērns pārāk ilgi
atstāts saulē, pat ratos pārkarsis,
nereti neadekvāti apģērbts, galvā
nav cepurītes vai lakatiņa,» tā
vadītāja vietniece, piebilstot, ka ar
pārgalvīgiem peldētājiem vismaz
pagaidām problēmu gan neesot.
Mediķi aicina iedzīvotājus neuzturēties ilgi saulē, nevēdinātās telpās.
Labāk atrasties ūdens tuvumā,
lai var atveldzēties. Tāpat jālieto  Ritma Gaidamoviča
galvassegas un saules aizsargkrēmi. Protams, jālieto arī daudz
Vakar pirmie Jelgavas
šķidruma – dabīgais minerālūdens
12. klašu absolventi
ar sāļiem.
saņēma centralizēto

eksāmenu sertifikātus.
Izsniegšana turpinās,
un pavisam sertifikātus saņems 905 jaunieši. Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza atzīst,
ka kopējais līmenis ir
ļoti labs, katrā skolā
ir kāds, kurš saņēmis
tikai augstāko vērtējumu – A un B līmeni.

Jelgavā publiski uzstādītie termometri šajās dienās, šķiet, nenoslīdēja zem 30 grādu atzīmes. Visaugstāko temperatūru fiksēja
termometrs autoostā – pirmdien tas rādīja pat plus 39 grādus, bet
otrdien mazliet mazāk – plus 37 grādus. Foto: Krišjānis Grantiņš
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«Dziļāku izvērtēšanu veiksim
augusta beigās, kad saņemsim
analīzi par valsts, pilsētas un
skolu rādītājiem kopumā. Taču
jau tagad varu teikt, ka rezultāti
ir labi, jo īpaši angļu, latviešu
valodā un matemātikā. Pozitīvi,
ka šogad vispārējo izglītību ļoti
daudz skolēnu ieguvuši tieši

«Pārliecība bija tikai
par matemātiku,
taču gala rezultātā
A līmenis matemātikā, latviešu valodā
un literatūrā, bet
B līmenis angļu
valodā un fizikā,»
saņemot rezultātus,
teic viens no Spīdolas ģimnāzijas izcilniekiem Gundars
Kalns, piebilstot, ka
tas esot pienācīgs
darba novērtējums. Viņš cer, ka
rezultāts garantēs
budžeta vietu RTU.
Foto:
Krišjānis Grantiņš
pilsētas arodvidusskolās – sertifikātus saņem 291 Amatu un
Amatniecības vidusskolas audzēknis,» tā G.Auza. Kopā sertifikātus saņem 905 audzēkņi,
ieskaitot abu amatu skolu un
Mūzikas vidusskolas beidzējus.
Kā pirmie sertifikātus jau vakar no rīta saņēma 79 Spīdolas
ģimnāzijas un 30 Jelgavas 6.
vidusskolas absolventi. Spīdolas
skolas direktore Ilze Vilkārse
atzīst, ka eksāmenu rezultāti
salīdzinājumā ar pērno gadu ir
uzlabojušies par desmit procentiem. Tas nozīmē, ka 76 procenti
Spīdolas ģimnāzijas skolēnu tos
nokārtojuši uz A, B vai C līmeni.
«Ja visu laiku mani vērtējumi
bija desmit, deviņas un astoņas
balles, tad, manuprāt, šāds
rezultāts eksāmenos ir pelnīts.
Es gan pati esmu neapmierināta ar matemātiku, cerēju, ka
arī to nokārtošu uz A līmeni.
Kā var būt, ka man vienmēr ir
bijis augstākais novērtējums,

bet tagad B līmenis? Taču, lai
vai kā, svarīgākais man ir rezultāts fizikā, un tas ir A,» tā
par saviem rezultātiem teic pati
labākā Spīdolas ģimnāzijas absolvente Krista Klismeta, kura
trīs centralizētos eksāmenus
nokārtojusi uz A līmeni, vienu
uz B līmeni. Krista savu turpmāko ceļu vēlas saistīt ar fizikas
studijām LU. Pavisam Spīdolas
ģimnāzijā uzslavu par labiem
rezultātiem saņēma vairāk nekā
desmit skolēnu.
Šodien sertifikātu izsniegšana
turpinās. Tos saņems arī 129
Valsts ģimnāzijas absolventi.
«Skolēni ļoti labi ir nokārtojuši
latviešu valodu – 94,6 procentiem ir A, B vai C līmenis – un
matemātiku – 79,8 procentiem
eksāmenā ir A, B vai C līmenis.
Ar rezultātiem esam apmierināti, taču jāstrādā, lai būtu
vēl labāk,» teic Jelgavas Valsts
ģimnāzijas direktore Ināra Daščinska.

Īsi
 Jelgavas Latviešu biedrība
(JLB) aicina biedrus un citus
interesentus pieteikties ekskursijām. JLB valdes locekle Vija
Zelmene informē, ka biedrība 24.
jūlijā iecerējusi doties pa maršrutu Pērnava – Ainaži – Salacgrīva
– Saulkrasti. Šī ekskursija maksās
12 latus, un cenā iekļautas arī
biļešu cenas apskates objektiem.
Bet 11. un 12. augustā biedrība
aicina doties uz Lietuvu. Iecerēts
apskatīt sakrālo pieminekli Krusta
kalnu, akmeņu pilsētu Mosēdu,
ziemas dārzu Kretingas pilī, kūrorta pilsētu Palangu, bet otrajā
dienā plānots doties uz Klaipēdu,
apskatīt Raganu kalnu, Jūras muzeju, delfīnu izrādi Delfinārijā.
Ekskursijām aicināti pievienoties
gan biedrības biedri, gan citi
interesenti. Par iespēju braukt
var interesēties JLB pa tālruni
63027133 vai zvanot V.Zelmenei
pa tālruni 29678549.
 Vēl līdz 23. jūlijam portālā
www.jelgava.lv, kā arī klātienē
Jelgavas pilsētas pašvaldības Informācijas aģentūrā jelgavnieki,
aizpildot anketu, var izteikt viedokli par to, cikos būtu jāatskan
pirmajām un pēdējām zvanu
skaņām un kādu pazīstamu
melodiju apdares zvanu skaņās
vēlētos dzirdēt Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa pulkstenim.
Šobrīd vairums respondentu uzskata, ka pulksteņa zvanu skaņām
būtu jāzvana stundu skaits laika
posmā no pulksten 8 līdz 22. Savukārt zvanu melodiju pilsētnieki
vēlētos dzirdēt divas reizes dienā
– pulksten 12 un 18. Plānots,
ka Sv.Trīsvienības baznīcas tornī
pulkstenis sāks skanēt rudens
pusē līdz ar torņa rekonstrukcijas
pabeigšanu.
 Nedēļas nogalē pie Tušķu
pārbrauktuves esošajā 1919.
gada Brīvības cīņu notikumu
piemiņas vietā zagļi noplēsuši
kapara plāksni ar uzrakstu,

Smilšu skulptūras ceļo
«Ģintermuiža» piedāvā pašvaldībai zemi
gan reālā, gan virtuālā laikā
 Ilze Knusle-Jankevica

(No 1.lpp.)
Jāpiebilst, ka daži mākslinieki
darba procesā nodrošinājušies arī
ar saules sargiem. Paši skulptūru
veidotāji atzīst, ka lielāks ienaidnieks ir lietus, tāpēc par sauli ir
tikai jāpriecājas. «Protams, saule
žāvē smiltis ātrāk, taču tās jebkurā
mirklī varam samitrināt. Tiesa,
jābūt ļoti uzmanīgiem, veidojot
sīkas detaļas, jo materiāls tik labi
nepadodas,» teic Latvijas pārstāvis
Uldis Zariņš, kurš veido darbu
par virtuālo ceļojumu. Ukrainas
pārstāve Irina Tafļevskaja neslēpj
– laiks ir par karstu, taču viņai
patīk kopējā darba atmosfēra. «Iepatikās Ledus skulptūrās, nolēmu
– kāpēc gan nepiedalīties smilšu
skulptūrās?» tā māksliniece, veidojot skulptūru «Eņģelis vasarā».
Jāpiebilst, ka šogad Ledus skulptūru festivālā I.Tafļevskaja kopā ar
kolēģi Ruslanu Korovkovu ieguva
1. vietu par skulptūru «Caur citām
pasaulēm».
Šī gada tēma smilšu skulptūrām
ir «Ceļojums laikā», un Uzvaras
parkā apspēlēta būs gan vēsture,
gan reālā un virtuālā pasaule.
«Daļa mākslinieku radošajā procesā ir pamainījuši koncepciju
un darba nosaukumu, taču katrs
darbs ir individuāls un ar savu
rozīnīti,» piebilst I.Pirvics. Vēl tikai
dažas lietas jāpielabo arī smilšu bāram un demo skulptūrai. I.Pirvics
saka, ka sinoptiķi brīvdienās tomēr
solījuši lietu, taču, lai tas visu nesabojātu, aģentūra «Kultūra» jau
laikus nodrošinājusies ar plēvēm.
Skulptūru parks apmeklētājiem būs atvērts rīt, 16. jūlijā, no

pulksten 11, bet oficiālā festivāla
atklāšana notiks vakarā, pulksten 20, taču līdz tam jau pulksten 19 Uzvaras parkā uzstāsies
jelgavniece Anete Kotoviča ar
grupu «4line». Pēc apbalvošanas,
pulksten 20.30, uz skatuves kāps
jelgavnieks Ivars Galiņš ar savu
grupu «Laikā pirms». Šajā dienā
ieeja ir uz pusi lētāka nekā brīvdienās – pieaugušajiem 1 lats,
skolēniem un pensionāriem 0,50
lati, bērniem līdz septiņiem gadiem
bez maksas. Parks brīvdienās
atvērts no pulksten 11 līdz 24. Ieejas maksa pieaugušajiem – 2 lati,
skolēniem, studentiem un pensionāriem – lats, savukārt bērniem
līdz septiņiem gadiem ieeja parkā
bez maksas. Biļetes var iegādāties
norises vietā. «Iegādājoties biļeti
vienu reizi, apmeklētājs šajā dienā varēs ienākt un iziet vairākas
reizes,» tā I.Pirvics. Arī sestdien
un svētdien paredzēta kultūras
programma.
Jāpiebilst, ka autovadītājiem
no 16. līdz 18. jūlijam jārēķinās ar
satiksmes ierobežojumiem Uzvaras parka apkārtnē. Proti, jau no
rītdienas pulksten 11 Lapskalna
iela virzienā no tirgus gar Uzvaras
parku būs pārvērsta par vienvirziena ielu, tiesa, tas neattieksies
uz sabiedrisko transportu. Vienā
ielas malā varēs novietot auto
stāvēšanai, bet lielais stāvlaukums
iekārtots Lapskalna ielas galā. Satiksmei slēgta būs arī Uzvaras ielas
posmā no Jelgavas Mūzikas skolas.
Tā paredzēta māksliniekiem un
tehniskajiem darbiniekiem, kā arī
operatīvajam transportam.

Psihoneiroloģiskās slimnīcas «Ģintermuiža» īpašumā ir vairāki zemes gabali, kas netiek izmantoti, bet
kuru uzturēšana ir pārāk dārga. Tāpēc slimnīcas vadība meklē veidus, kā atbrīvoties no tiem. Viens no
variantiem varētu būt zemes nodošana pašvaldības
īpašumā – slimnīcas vadība šādu priekšlikumu jau
ir izteikusi un pašvaldība izsver lietderību pārņemt
minēto zemi pašvaldību funkciju veikšanai.
Slimnīcas «Ģintermuiža» galvenais ārsts Uldis Čāčus apstiprina,
ka slimnīcas īpašumā ir zeme ārpus
slimnīcas žoga, kas netiek izmantota. Tie ir pieci zemes gabali,
katrs 1000 – 2000 kvadrātmetrus
liels. «Vismaz gadus desmit, kopš

esmu slimnīcas vadītājs, meklējam
veidus, kā tikt vaļā no šīs zemes.
Savulaik Labklājības ministrija te
gribēja veidot pansionātu, vēlāk
Valsts policija plānoja būvēt pārvaldes ēku, bet nu biežo ministru
maiņu un finanšu trūkuma dēļ

viss ir apstājies,» stāsta slimnīcas
vadītājs. Tāpēc piedāvājums pārņemt īpašumu izteikts Jelgavas
pašvaldībai, kura šobrīd to nopietni
apsver.
Veselības ministrijas preses sekretārs Oskars Šneiders apstiprina,
ka slimnīcas valdes priekšsēdētājs
vērsies arī ministrijā ar lūgumu
palīdzēt atrisināt problēmu ar
nevajadzīgajām zemes platībām.
Ministrija bija izsūtījusi pārējām
ministrijām piedāvājumu pārņemt
zemi savā īpašumā un izmantot
to savām vajadzībām, bet neviena
ministrija interesi nav izrādījusi.
Tāpēc tagad zeme piedāvāta pašvaldībai.

Vienoto biļeti pagaidām pērk kūtri
 Ilze Knusle-Jankevica

uzsākta 29. jūnijā. Pa šo laiku Jelgavas stacijā nedēļā nopērk piecas
Pirmajās divās nedēļās,
sešas biļetes. Stacijas darbiniece
kopš tirgū pieejama vieLilija Rinkeviča pieļauj, ka iedzīvonotā piecu kalendāro
tāji vēl nav informēti par šo iespēju
dienu abonementa biļeun daudzi tikai tagad uzzina, ka ir
te braukšanai vilcienā un
tāds pakalpojums, turklāt finansiāli
Jelgavas pilsētas nozīmes
izdevīgāks. «Viss jaunais prasa laimaršruta tīkla autobuku, kamēr sabiedrība to pieņem.
sos, pasažieru atsaucība
Turklāt tagad liela daļa pastāvīgo
nav pārāk liela. Jelgavas
pasažieru – studenti un skolēni
dzelzceļa stacijas kasieres
– nebraukā, atpūšas, arī daudziem
to skaidro ar pasažieru
strādājošajiem ir atvaļinājumu
plūsmas samazināšanos
laiks,» tā zemo iedzīvotāju aktivitāti
un neinformētību, bet
skaidro L.Rinkeviča. Tomēr viņa
viņas prognozē, ka, sāarī norāda, ka interese par vienoto
koties jaunajam mācību
biļeti ir, un galvenais, kas cilvēkiem
gadam, pieprasījums pēc
patīk, ir iespēja ietaupīt.
šī pakalpojuma krietni
«Jelgavas Autobusu parka»
pieaugs.
valdes loceklis Pēteris Salkazanovs
norāda, ka šie dati nav pilnīgi, jo
Vienoto biļešu tirdzniecība tika vienoto biļeti var iegādāties ne tikai

Jelgavā, bet ikvienā «Pasažieru
vilciena» kasē jebkurā vietā Latvijā.
Tā kā atskaites tiek apkopotas reizi
mēnesī, «Jelgavas Autobusu parka»
rīcībā vēl nav pārdošanas datu.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka no 29. jūnija ikvienā
«Pasažieru vilciena» kasē iespējams
iegādāties vienoto piecu kalendāro
dienu abonementa biļeti braukšanai vilcienā un Jelgavas pilsētas
nozīmes maršruta tīkla autobusos.
Tas pasažieriem ļauj ietaupīt ne
tikai līdzekļus, bet arī laiku, jo biļeti
var iegādāties arī iepriekš. Jelgava
ir otrā pašvaldība aiz Rīgas, kurā
pieejams šāds pakalpojums.
Vienotā biļete ir jauns produkts,
kas tapis, sadarbojoties Jelgavas
pašvaldībai, «Jelgavas Autobusu
parkam» un «Pasažieru vilcienam».

Foto: no A.Tomašūna arhīva
«Jelgavas Vēstnesi» informē vēsturnieks Andris Tomašūns. Viņš
stāsta, ka plāksne, kas pazudusi,
vēstīja – šajā vietā 1919. gada
novembrī, atbrīvojot Jelgavu no
bermontiešiem, no sliedēm tika
nolaists bermontiešu bruņu vilciens. Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieka
palīdze Ieva Sietniece informē,
ka šobrīd lieta ir pārbaudes stadijā. Savukārt A.Tomašūns aicina
atsaukties ikvienu, kuram ir kāda
informācija par notikušo, kas varētu palīdzēt policijai izmeklēšanā
un atrast gan zagļus, gan atgūt
plāksni.
 No nākamās nedēļas telekompānija LNT aicina pieteikties visas
dziedošās un stiprās Latvijas
ģimenes lielākajam un sirsnīgākajam LNT rudens sezonas
projektam «Dziedošās ģimenes».
Jelgavā atlase notiks nākamtrešdien, 21. jūlijā, pulksten 17 Bērnu
un jauniešu centra «Junda» deju
studijas «Benefice» mājvietā – Raiņa ielā 14 jeb vecā pasta ēkas 3.
stāvā. LNT mājas lapā teikts, ka
uz atlasi gaidīta ikviena sirsnīga
un saliedēta ģimene ar skanīgu
priekšnesumu. Ģimeņu pieteikšanās notiks uz vietas, galvenais
mājās sagatavot priekšnesumu, ar
ko prezentēt sevi žūrijai.

Ritma Gaidamoviča
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Dziesmusvētku bilance: Lielā balva,
Zelta diplomi un UNESCO Atzinības raksts
(No 1.lpp.)
Pēdējie no svētkiem atgriezās
tautas deju dejotāji, kuriem vēl svētdien, lielajā karstumā, bija jāsniedz
divi koncerti. Tas nebija viegli, to
teic gan dejotāji, gan skolotāji. Deju
laukuma temperatūra bija teju 40
grādi, un dejotāji šo karstumu juta
pat caur pastalām un vilnas zeķēm.
Taču, neskatoties uz to, visi ir veiksmīgi atgriezušies mājās. «Par laimi,
kopumā esam iztikuši bez lielām
traumām. Ir bērniem sastieptas kājas, kāds sūdzējies par galvassāpēm,
bet nu jau viss kārtībā. Izņemot
vienu dziedātāju korī «Skali», viņai
svētkos uzlikts ģipsis,» tā Jelgavas
svētku koordinatore Inese Bandeniece. Ar pērējiem viss kārtībā, vien
L.Celma piebilst, ka dažiem autobusos telefoni un auskari aizmirsti.
Atstātos telefonus 4. vidusskolas
dziedātāji varot saņemt skolā pie
skolas saimnieces.

«Svētkos mēs redzējām skolēnu
sūro un grūto piecu gadu darbu. Ar
to var lepoties bērni, vecāki, skolotāji, pilsēta un visa Latvija. Tāpēc liels
paldies skolēniem, viņu vecākiem un
skolotājiem, kuri gādāja, lai Jelgava
svētkos būtu tik kupli pārstāvēta,»
saka Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. «Mūsu kolektīvu
sniegums ir augsts. Jāatzīst, ka uz
to mūsu kolektīvi mērķtiecīgi, rūpīgi
strādājot, arī gāja. Ir liels gandarījums, prieks un, domāju, reizē arī
saņemts spēks strādāt tālāk. Paldies
vecākiem, kuri rūpējas par bērniem
gan ikdienā, gan svētkos. Svētki
– tas ir kopīgs darbs, un visiem kopā
mums izdevās,» tā Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.
Nu kolektīvi devušies pelnītā
atpūtā, bet jau septembrī ķersies
pie jauniem darbiem un strādās, lai
tiktu arī uz nākamajiem skolēnu
dziesmu un deju svētkiem.

Neviltots prieks! Lielā balva jau otro reizi pēc kārtas «Spīgo» meitenēm.
Svētki izskanēja
Balvā Armanda Jēkabsona izgatavota sudraba statuete un 400 latu prēmija.
ar tautas deju
Liena Celma izsaka minējumu, ka šo balvu izmantos vai nu CD pabeigšanai
koncertu «Deja
vai dalībai kādā starptautiskā konkursā.
kāpj debesīs».
Neskatoties uz
Lai arī daudziem vairs
to, ka laukuma
kājas tā īsti neklausīja,
temperatūra bija
mūsu dejotāji, pūtēju
gandrīz 40 grādi,
orķestris un dziedātāji
mūsu 280 dejotāji
ar smaidu sejā devās 10.
piedalījās skaistu
Latvijas skolu jaunatnes
rakstu veidošanā.
dziesmu un deju svētku
«Tā kopības sajūta
gājienā, pa ceļam dzieir kolosāla – it sedot, dejojot un izsaucot
višķi pēdējā deja,
visdažādākos saukļus
kad uz laukuma
– «Zemgale! Jelgava!
ir vairāk nekā 13
«Spīgo» lai dzīvo!», «Spītūkstoši dejotāju,»
gana! Jelgava!» un citus.
tā «Vēja zirdziņa»
Bet «Benefice» izcēlās ar
dejotāja Zane.
īpašu šovu.
Pirmie svētku virpulī otrdienas vakarā «metās»
«Vēja zirdziņa», «Jundaliņi» un «Jundēns» dejotāji. Tie ir mūsu laureāti,
kuri izpelnījās tiesības
uzstāties atklāšanas
koncertā. Īpašā dziesmu
tramvajā kopā ar pārējiem virsdiriģentiem šajā
vakarā VEF Kultūras pilī
ieradās arī Agris Celms.
Par Jelgavas kolektīvu mājām pagājušajā nedēļā kļuva Rīgas 80. vidusskola. Tiesa, īpaši daudz mūsējie šeit neuzturējās, jo mēģinājumu grafiks bija saspringts. Vislielākā aktivitāte skolā bija jūtama sestdien. Darba pilnas
rokas arī skolotājai Santai Saknei – viņas uzdevums bija no vecāku sagādātajām puķēm sataisīt pušķus un sapīt
vainagus gājienam. Bet skolēni vēl pirms koncertiem pagulēja, uzspēlēja futbolu un ievingrināja balsis.

«Ir forši, ka arī mēs šeit varam būt,» teic deju studijas «Intriga» dejotājas Maija un Elva. Mūsdienu deju dejotāji šajās
dienās bija «okupējuši» Rīgas Kongresu namu. Lai arī mūsdienu deju koncerts bija viena no dziesmu un deju svētku
sastāvdaļām, dejotāji atzīst, ka tā īsti to nejuta. «Mēs esam
te, pārējie visi Daugavas stadionā vai Mežaparkā. Tomēr
dziesma un tautas deja ir lielākā cieņā,» tā dejotājas.

Starp koncertiem arī «Vēja zirdziņa» tautas deju dejotāji no
saules glābiņu meklēja koku ēnā. Karstums, protams, dara
savu, taču, neskatoties uz to, mūsu dejotāji ir smaidīgi un
gatavi sagādāt svētkus gan sev, gan skatītājiem, atzīstot,
ka viņiem pašiem visvairāk patīk noslēguma deja, kur kopīgā vilnī vienojas vairāki tūkstoši tautas deju dejotāju un
arī skatītāji.

«Ir veselīgs sagurums,
jo liela slodze, taču
emocijas to atsver.
Tas jau ir tas svētku
fenomens – vari strādāt
arī pēc negulētām naktīm,» tūlīt pēc defilē pie
Brīvības pieminekļa teic
Jelgavas 4. vidusskolas
pūtēju orķestra «Rota»
dalībnieki Līga Jankova,
Edgars Kreilis un Gundars Caune.
Pirmie šie svētki
bija Amatu un
Amatniecības
vidusskolas audzēkņiem – Amatu vidusskolas
skolēni rādīja savus vakartērpus,
bet Amatniecības
vidusskolas austrumu deju grupa
iepriecināja ar
vēderdejām.
Foto: Krišjānis Grantiņš
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Divi čempioni

Uzvar smilšu cīņās

U-20 sastāvā divi jelgavnieki

Džudistiem – bronza

Aizvadītajā Latvijas čempionātā vieglatlētikā čempiona titulu izcīnījuši
divi jelgavnieki – Andrejs Romaņivs
un Dace Šteinerte. Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas (BJSS)
audzēknis Andrejs Romaņivs, kura
treneris ir Austris Cīrulis, kļuvis par
Latvijas čempionu 400 metru barjeras
skrējienā. Viņš distanci veica 54,23
sekundēs. Savukārt BJSS absolvente
Dace Šteinerte, kura trenējas pie
Maijas Ukstiņas, izcīnīja 1. vietu diska mešanā, raidot to 44,56 metrus
tālu. Jāpiebilst, ka D.Šteinerte ieguva
arī otro vietu lodes grūšanā (12,49
metri), bet Jeļenai Feņukai (treneris
Austris Cīrulis) sudrabs augstlēkšanā
(1,69 metri).

Latvijas Atklātajā čempionātā smilšu cīņās
piedalījās vairāki
Jelgavas pilsētas un novada
sportisti, bet
zelta medaļu
izcīnīja viens – Antons Staričenko no cīņas
kluba «Milons». Viņš smagajā svarā (virs 90
kilogramiem) par godalgu cīnījās ar savu
kluba biedru Sandi Dorbi. Ne pārāk labi
veicās Ņikitam Petrovam, kurš startēja svara
kategorijā līdz 90 kilogramiem. Jāpiebilst, ka
smilšu cīņās piedalās dažādu cīņas sportu –
sambo, džudo, brīvās cīņas, grieķu-romiešu
cīņas – pārstāvji. Šoreiz, piektajā smilšu cīņu
čempionātā, pulcējās ap 80 dalībnieku.

Latvijas U-20 jauniešu basketbola izlase
devusies uz Horvātiju, kur piedalās Eiropas čempionātā. Tās sastāvā arī divi
jelgavnieki – Kalvis Krūmiņš un Ģirts
Celms –, turklāt izlasi trenē BK «Zemgale» galvenais treneris Varis Krūmiņš.
Pirmajā kārtā mūsu izlase zaudēja Ukrainai un Grieķijai, bet pieveica čehus,
kas ļāva iekļūt otrajā kārtā, kur pretī
Lietuvas, Serbijas un Melnkalnes basketbolisti. Jāpiebilst, ka potītes traumu
guvis K.Krūmiņš, kuram čempionāts
jau beidzies. Viņš pagaidām ir ceturtais
labākais rezultatīvo piespēļu dalītājs
šajā čempionātā (vidēji spēlē 3,8), bet
pieļāvis arī visvairāk kļūdu (vidēji 4,3).
Jau šodien noskaidrosies, vai Latvijas
valstsvienība iekļūs ceturtdaļfinālā.

No starptautiskām džudo sacensībām
Austrijā atgriezušies deviņi Jelgavas BJSS audzēkņi. Trīs no viņiem, startējot individuāli,
izcīnīja bronzas medaļas, bet arī komandu
kopvērtējumā augstā trešā vieta. Tiesa,
šajās sacensībās jelgavnieki startējuši vienā
komandā ar Ādažu sportistiem un pārstāvējuši Ādažu komandu, jo tik mazam skaitam
sportistu, braucot uz sacensībām atsevišķi,
izmaksas būtu krietni dārgākas. 3. vieta
pieaugušo konkurencē
Jekaterinai Žalnerei (attēlā), junioru konkurencē
Armandam Blektem, bet
U-11 grupā Miļenai Rinkevičai. Pavisam sacensībās
startēja vairāk nekā 1500
sportistu no 22 valstīm.

FK «Jelgavai» pirmais pārbaudījums Eiropas līgā
 Jānis Kovaļevskis

Jau šodien pulksten 20 pēc
Latvijas laika FK «Jelgava»
Norvēģijā aizvadīs savu pirmo UEFA Eiropas līgas otrās
kārtas kvalifikācijas spēli
pret vietējo FK «Molde».
Komandas treneris Dainis
Kazakevičs apstiprina, ka visi
spēlētāji ir gatavi cīņai, lai
pierādītu, ka mūsu futbolisti
šajā turnīrā nav nejaušības
pēc.
FK «Jelgava» Moldē ieradās otrdienas pēcpusdienā. Gan otrdien, gan trešdien tika aizvadīti pirmsspēles treniņi.
Ja neņem vērā nelielu starpgadījumu
ar viesnīcas rezervāciju un ēdināšanas
pakalpojumiem, uzņemšana ir labā līmenī, un viss komandai nepieciešamais
tiek nodrošināts. Komandā valda labs
mikroklimats, un visi ir noskaņoti cīnīties par uzvaru, neskatoties uz 7. jūlijā
piedzīvoto zaudējumu pēdējā LMT virslīgas spēlē pret «Olimpu». Komandas
kapteinis Valērijs Redjko gan norāda,
ka pats pēc slimības vēl nejūtas pilnībā atlabis, jo nedēļa bez treniņiem ir
atstājusi savu iespaidu. «Uz spēli būšu
gatavs, tikai nezinu, vai pietiks spēka
pēc slimības, jo optimālā režīmā esmu
aizvadījis tikai divus treniņus. Galvenais, lai puiši koncentrējas uz savu
spēli un nepievērš uzmanību partneru

kļūdām, kas rada nevajadzīgu spriedzi
laukumā. Jāspēlē kā komandai, tad arī
varēsim parādīt labāko sniegumu,» tā
komandas kapteinis.
FK «Molde» šobrīd Norvēģijas virslīgā ieņem 13. vietu 16 komandu konkurencē, tomēr komanda ir pietiekami
labi nokomplektēta un uzskatāma par
šīs spēles favorītu. Pēdējā spēlē FK
«Molde» vietējā derbijā tikās ar Alesundas komandu un visai neizteiksmīgā
spēlē nospēlēja neizšķirti 0:0. Interesanti, ka šī Eiropas līgas spēle vietējā
sabiedrībā netiek gaidīta ar lielu ažiotāžu. «Esam pārsteigti par līdzjutēju
mazo interesi, jo čempionāta spēles
vidēji apmeklē ap astoņiem tūkstošiem
skatītāju, bet prognozējam, ka šo spēli
varētu apmeklēt tikai aptuveni divi
tūkstoši līdzjutēju,» tā kluba pārstāvis
Snorre Strands.
FK «Jelgava» pamatsastāvā gaidāmajā spēlē varētu debitēt kluba
jaunieguvums Igors Savčenkovs, kurš
izīrēts no FK «Ventspils». Viņš visdrīzāk centra aizsarga postenī aizstās
Jevgēņiju Kazuru, kurš pēdējā spēlē
pret «Olimpu» guva savainojumu. Pats
I.Savčenkovs atzīst, ka jau paspējis
iejusties komandā un ir gatavs doties
laukumā. «Spēle noteikti būs grūta,
jo «Molde» ir laba Eiropas vidusmēra
komanda ar sabalansētu sastāvu. Jūtu,
ka treneris uzticas, un tas ir būtiski, lai
sasniegtu iespējami labāko rezultātu,»
rezumē I.Savčenkovs. Jāatzīmē, ka Sav

SIA «Mītavas Elektra»
Uzņemam bērnus visās
vecuma grupās!

Piedāvā darbu
santehniķim ar pieredzi.
Angļu valodas zināšanas
tiks uzskatītas par priekšrocību.
CV sūtīt uz e-pastu:
mitavasstatuss@inbox.lv.

PPII «Saulītes Rakari»
uzņem bērnus no 1,5 līdz 7 gadu
vecumam grupās ar latviešu
valodas apmācību.
Adrese: Skautu iela 1a, Jelgava.
Tālrunis 29379286, 63028268.
www.saulitesrakari.lv

 15. jūlijā pulksten 18.30 – Jelgavas
pilsētas un novada atklātais čempionāts futbolā 7x7 amatieru komandām
(pie Sporta halles).
 15. jūlijā – UEFA Eiropas līgas 2.
kārtas spēle: FK «Jelgava» – FK «Molde»
(Aker stadionā Moldē, Norvēģijā).
 17. jūlijā pulksten 12 – regate
«Kapteiņa kauss» (Jahtkluba bāzē).
 20. un 22. jūlijā pulksten 18.30
– Jelgavas pilsētas un novada atklātais
čempionāts futbolā 7x7 amatieru komandām (pie Sporta halles).
 22. jūlijā pulksten 19 – UEFA
Eiropas līgas 2. kārtas spēle: FK «Jelgava» – FK «Molde» (Slokas stadionā
Jūrmalā).
 24. un 25. jūlijā pulksten 9 – beisbola turnīrs «Hercoga kausa izcīņa»
(bijušajā RAF stadionā).
 24. jūlijā pulksten 10 – orientēšanās sacensības «Aļņa» vasaras pārgājiens (Kalnciema apkārtnē).
 24. jūlijā pulksten 16 – Latvijas
čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava 2» – FK «Spartaks» (Daugavas
stadionā).
 25. jūlijā pulksten 17 – LMT virslīgas spēle: FK «Jūrmala» – FK «Jelgava»,
(Slokas stadionā Jūrmalā).
 27. un 29. jūlijā pulksten 18.30
– Jelgavas pilsētas un novada atklātais
čempionāts futbolā 7x7 amatieru komandām (pie Sporta halles).
 31. jūlijā pulksten 18 – Latvijas
čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava 2» – FS «Metta/LU» (Daugavas
stadionā).

Meklē darbu
Šodien laukumā pret FK «Molde» mūsu kluba sastāvā varētu debitēt no Ventspils pārnākušie Igors Savčenkovs un Pāvels Hohlovs. Abi spēlētāji atzīst, ka jau
Foto: Ivars Veiliņš
iejutušies komandas sastāvā un ir gatavi iziet laukumā.
čenkovs vēl pagājušā gada rudenī Pa- tūra Moldē ir tikai 15 grādi virs nulles.
saules čempionāta kvalifikācijas spēlē FK «Jelgava» galvenais treneris Dainis
pret Šveici izgāja laukumā Latvijas iz- Kazakevičs gan norāda, ka tas ir tikai
lases pamatsastāvā, tomēr traumas dēļ pluss, jo šādos apstākļos spēlēt futbolu
šogad FK «Ventspils» sastāvā aizvadījis ir daudz patīkamāk. «Vēl tikai jāpierod
tikai trīs spēles. Komandai no Ventspils pie bumbām un jātiek skaidrībā ar
«Tranzīta» pievienojies arī uzbrucējs pamatsastāvu, daudz pārsteigumu gan
Pāvels Hohlovs, kurš gan laukumā tajā nebūs, jo galvenokārt uzticēšos
varētu iziet tikai uz maiņu, tomēr arī tiem spēlētājiem, kuri sevi jau aplieciviņš ir apmierināts ar pievienošanos nājuši iepriekš,» tā D.Kazakevičs.
FK «Jelgava» un iespēju apliecināt sevi
Spēles tiešraidei LIVE teksta režīmā
jaunās komandas sastāvā.
varēs sekot līdz portālā www.jelgaNorvēģija mūsu futbolistus pēc Lat- vasvestnesis.lv. Savukārt atbildes spēli
vijā valdošās sutoņas sagaidīja ar visai FK «Jelgava» aizvadīs 22. jūlijā Jūrmadzestriem laika apstākļiem. Tempera- lā, Slokas stadionā, pulksten 19.

Friziere – individuāli, pie klienta mājās.
Tālrunis 26342066.
Skolotāja meklē darbu. Pieskatīs bērnus
pie jums mājās no 8 līdz 19.
Tālrunis 28483563.
Metinātājs. Ir B kategorijas autovadītāja
apliecība. Tālrunis 25967881.
Urbjam spices, tīrām akas. Urbjam spices
akās. Tālrunis 25905024 (Pēteris).
Meklēju apkopējas vai trauku mazgātājas
darbu. Tālrunis 26770409.

Piedāvā darbu
Ceha meistaram un galdniekiem.
Tālrunis 29537176.

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

PII «Varavīksne»

Mūsu pieredzējušie pedagogi rūpējas
par bērniem no 1,5 g. vecuma.
Un mums ir ļoti elastīga mācību maksa!
Gaidām ciemos!
Tālr.: 63021000; 27221402.
Adrese: Vaļņu iela 6, Jelgava.

Sporta pasākumi

Aicina darbā

pasniedzēju – instruktoru
ar savu autobusu.
Lielajā ielā 19
Tālrunis 29641277,
63024355

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

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

bez maksas
var iesniegt pašvaldības aģentūras
«Zemgales INFO» birojā Pasta ielā 47
– 214 pirmdienās no plkst. 8 līdz 17,
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no
plkst. 8 līdz 16,
piektdienās no plkst. 8 līdz 13.

Aizsaulē aizgājuši
VERA ALEKSEJEVA (dz. 1924. g.)
JĀNIS KRŪMIŅŠ (dz. 1937. g.)
DZINTARS ALEKSANDROVIČS (dz. 1958. g.)
ŽANIS VADONIS (dz. 1924. g.)
ILMĀRS DRESMANIS (dz. 1941. g.)
OLGA KLĒBAHA (dz. 1931. g.).
Izvadīšana 15.07. plkst. 11 no Zanderu
kapiem.
ANNA MEIRĀNE (dz. 1917. g.).
Izvadīšana 17.07. plkst. 13 no Zanderu
kapiem.
ULDIS ŽVAGŪZIS (dz. 1949. g.).
Izvadīšana 15.07. plkst. 16 no Baložu
kapiem.
ANNA DAVIDOVA (dz. 1924. g.).
Izvadīšana 15.07. plkst. 12 no Bērzu
kapiem.
ARVĪDS DRUSTS (dz. 1922. g.).
Izvadīšana 16.07. plkst. 11 no Baložu
kapiem.
VERA ŠILKOVA (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 15.07. plkst. 15 no Zanderu
kapiem.
JĀZEPS ORŅIKS (dz. 1914. g.).
Izvadīšana 16.07. plkst. 14 no Baložu
kapiem.

6
19. jūlijs, pirmdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 16.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1033.sērija.
9.25 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 36.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5357.sērija.
11.00 «Cilvēku planēta. Halonas līča peldošie ciemi».
Dokumentāla filma.
12.00 «Labrīt, Latvija!»*
13.00 «Ielas garumā».*
13.50 «Lācis brīvībā». Vācijas un Austrijas drāma. 2009.g.
15.30 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 2.sērija.
15.55 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls 8.sērija.
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1033.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5358.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 37.sērija.
19.25 «Seši miljardi stāstu».
19.35 «Zilais divritenis». Daudzsēriju mākslas filma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Par dzimtenīti». Dokumentāla filma.
22.05 «Viss notiek».*
22.35 «Tev ir tiesības!»
22.50 Nakts ziņas.
23.05 «Grejas anatomija 4». ASV seriāls. 70.sērija.
23.50 «LTV portretu izlase». Māksliniece Aija Zariņa.*

tv programma
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Staļina sieva» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

20. jūlijs, otrdiena
LTV1

7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 13.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.10 «Mangusts» (ar subt.). 8.sērija.
13.00 «Akvanauti». 8.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 2009.gada pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 13.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 8.sērija.
20.00 «Meistars no Udanšaņa kalniem».
20.50 «Tavs auto».
21.20 «Mīlestība ir viena» (ar subt.). Ukrainas melodrāma. 2007.g.
23.00 «Krējums... saldais».
23.30 «Mežonīgā meitene». Lielbritānijas drāma. 2010.g.

7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 17.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1034.sērija.
9.25 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 37.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5358.sērija.
11.00 «Zilais divritenis». Daudzsēriju mākslas filma. 1.sērija.
11.55 «Labrīt, Latvija!»*
12.55 «Mūķene un komisārs 2. Kritušais eņģelis». Vācijas komēdija.
14.55 «Viss notiek».*
15.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 3.sērija.
15.50 «Lidosta». Filmu studijas AB animācijas filma.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.45 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1034.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5359.
(noslēguma) sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 38.sērija.
19.25 «Seši miljardi stāstu».
19.35 «Zilais divritenis». Daudzsēriju mākslas filma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 Ziņu dienests piedāvā... «Afganistāna – skola karalaukā».*
22.05 «Apokalipse, Otrais pasaules karš».
Dokumentāla filma. 6.sērija.
23.10 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.25 Nakts ziņas.
23.40 «Grejas anatomija 4». ASV seriāls. 71.sērija.
0.25 «LTV portretu izlase». Aktrise Guna Zariņa.*

LNT

LTV7

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 71. un 72.sērija.
10.10 «Zobu feja». Piedzīvojumu filma ģimenei. 2006.g.
12.00 «Intrigante». ASV seriāls. 1.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.55 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 224.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 51.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 109.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 110.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Atklātās lietas».
21.05 «Latvija, mēs tevi dzirdam». Tautas diskusija par
nacionālajām interesēm. Tiešraide.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Nikita». ASV seriāls. 58.sērija.
0.55 «Deksters 2». ASV seriāls. 11.sērija.
1.55 «Kokaīns». ASV krimināldrāma. 2001.g.
3.50 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 109. un 110.sērija.

7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 14.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.10 «Meistars no Udanšaņa kalniem».
13.00 «Akvanauti». Seriāls. 9.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 2009.gada pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 14.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 9.sērija.
20.00 «Krievijas neskartā daba». Dokumentāla filma. 6.sērija Urāli.
20.55 «Portugāles mežonīgā piekraste». Latviešu meitenes
ceļojums pa Sierra de Estrella kalnaino augu paradīzi.
21.25 «Zebra».*
21.40 «Autosporta programma nr.1».
22.10 «Sporta studija». Tiešraide.
22.55 «Mangusts» (ar subt.). 9.sērija.
23.50 Pasaules kausa izcīņas futbolā Top 7.*

LTV7

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 12.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 30.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 21.sērija.
8.05 «Māmiņu klubs».
8.35 «Mana ģimene – citplanētieši» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
9.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». Seriāls. 11. un 12.sērija.
10.00 «Kaila kods 3». Seriāls. 6.sērija.
10.55 «Seši kadri» (ar subt.).
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 2.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
13.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 63. un 64.sērija.
14.15 «Mīlestība vai nauda?» ASV realitāteš šovs. 1.sērija.
15.10 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 105.sērija.
16.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 31. un 32.sērija.
17.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 65. un 66.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.). Seriāls. 24. un 25.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 19.sērija.
21.20 «C.S.I. Ņujorka 6». ASV seriāls. 21.sērija.
22.20 «Norakstītais». ASV seriāls. 6.sērija.
23.15 «Visi mani bijušie». ASV seriāls. 9.sērija.
0.10 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.). 6.sērija.
0.40 «Dakteris Hafs». ASV seriāls. 4.sērija.
1.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 73. un 74.sērija.
10.10 «Pusaugu ragana Sabrina dzelmē». Komēdija. 1999.g.
12.00 «Intrigante». ASV seriāls. 2.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.25 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.55 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 225.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 52.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 111.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 112.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Atklātās lietas».
21.05 «Dieva dāvana». Vācijas melodrāma. 2005.g.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums 2». ASV seriāls. 26.sērija.
1.00 «Deksters 2». ASV seriāls. 12.sērija.
2.00 «Izdomātā dzīve». ASV liriska fantāzijas komēdija. 2006.g.
3.45 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 111. un 112.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 13.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 31.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 22.sērija.
8.05 «Mana ģimene – citplanētieši». Seriāls. 25. un 26.sērija.
9.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». Seriāls. 13. un 14.sērija.
10.00 «Kaila kods 3». Seriāls. 7.sērija.
10.55 «Cīņas likums». ASV seriāls. 19.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 3.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».

12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
13.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 65. un 65.sērija.
14.15 «Mīlestība vai nauda?» ASV realitāteš šovs. 2.sērija.
15.10 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 106.sērija.
16.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 33. un 34.sērija.
17.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 67. un 68.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 5». Komēdijseriāls. 26. un 27.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 20.sērija.
21.20 «C.S.I. Maiami 6». ASV seriāls. 8.sērija.
22.15 «Skaitļi». ASV seriāls. 6.sērija.
23.10 «Sen miris». Lielbritānijas un Francijas trilleris. 2002.g.
0.55 «Dakteris Hafs». ASV seriāls. 5.sērija.
1.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Mēs no nākotnes» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Operatīvais pseidonīms» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

21. jūlijs, trešdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 18.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1035.sērija.
9.25 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 38.sērija.
10.20 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5359.sērija.
11.00 «Zilais divritenis». Daudzsēriju mākslas filma. 2.sērija.
11.55 «Labrīt, Latvija!»*
12.55 «Apokalipse, Otrais pasaules karš».
Dokumentāla filma. 6.sērija.
14.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
14.50 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
15.05 «Kopā» (ar subt.).*
15.25 «No LTV videofondiem». Dzeguzītei – 30. Bērnu koncerts.*
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 4.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1035.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 39.sērija.
19.25 «Seši miljardi stāstu».
19.35 «Zilais divritenis». Daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Ezera sonāte». Rīgas kinostudijas psiholoģiska drāma.
22.50 «Zebra».
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Vides fakti»*.
23.50 «Lietu daba. Šefpavāru klubs». Dokumentāla filma.

LTV7
7.40 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 15.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.10 «Krievijas neskartā daba». Dokumentāla filma. 6.sērija.
13.00 «Akvanauti». 10.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 2009.gada pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 15.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). 10.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». 10.sērija.
20.00 «Lietu daba. Lidmašīnas katastrofas anatomija». 2.sērija.
20.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.20 «Ātruma cilts».
21.50 «Nākotnes parks».
22.20 «Dzīves līmenis. Kanādas krimināldrāma. 2008.g.
23.55 «Mangusts» (ar subt.). 10.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 75. un 76.sērija.
10.05 «Pusaugu ragana Sabrina Romā». Komēdija. 1998.g.
12.00 «Intrigante». ASV seriāls. 3.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.55 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 226.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 53.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 113.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 114.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
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20.35 «Atklātās lietas».
21.05 «Mobilais». ASV un Vācijas trilleris. 2004.g.
23.05 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
24.00 «Mākslīgais skaistums 2». ASV seriāls. 27.sērija.
0.55 «Smits». ASV seriāls. 1.sērija.
1.55 «Dziedonis». ASV biogrāfiska drāma. 2006.g.
3.45 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 113. un 114.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 14.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 32.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 23.sērija.
8.05 «Mana ģimene – citplanētieši». Seriāls. 27. un 28.sērija.
9.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». Seriāls. 15. un 16.sērija.
10.00 «Kaila kods 3». Seriāls. 8.sērija.
10.55 «Cīņas likums». ASV seriāls. 20.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 4.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
13.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 67. un 68.sērija.
14.15 «Mīlestība vai nauda?» ASV realitāteš šovs. 3.sērija.
15.10 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 107.sērija.
16.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 35. un 36.sērija.
17.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 69. un 70.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 5». Komēdijseriāls. 28. un 29.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 21.sērija.
21.20 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls.
22.20 «Miliči» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
23.20 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
0.30 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Mēs no nākotnes» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Ziemas ķirši» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

22. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 19.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1036.sērija.
9.25 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 39.sērija.
10.40 «Zilais divritenis». Daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
11.35 «Labrīt, Latvija!»*
12.35 «Zebra».*
12.50 «Laika zīmes Igaunijā».*
13.20 «Cilvēku planēta. Kanādas ziemeļos». Dokumentāla filma.
14.35 «Vertikāle».*
15.05 «Tev ir tiesības!»*
15.25 «Lai dzīvo bērni! 2». SIA „AGD” dokumentāla filma.
2005.g. Režisors J.Pakalniņš.
16.20 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 5.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1036.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Seši miljardi stāstu».
19.35 «Zilais divritenis». Daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Lai ko likten’s plecos veltu...» 1.daļa Dzīve sauc un 2.daļa
Cauri ērkšķiem.* Filma ir stāsts par tiem, kurus pirms 60
gadiem arestēja par ticību brīvās Latvijas idejai.
22.10 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 22.sērija.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Garīgā dimensija».*
23.55 «Eiropas muzikālās pilsētas». Anglija. Šekspīra laika mūzika.*

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 16.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.10 «Lietu daba. Lidmašīnas katastrofas anatomija». 2.sērija
13.00 «Akvanauti». Seriāls. 11.sērija.
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 2009.gada pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 16.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2004.g. 11.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 11.sērija.
20.00 «Zudušais simbols». Dokumentāla filma.
20.50 «Pludmales volejbola apskats».
21.20 «Ar makšķeri».
21.50 «Trase». Kanādas un ASV piedzīvojumu drāma. 2008.g.

23.30 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 77. un 78.sērija.
10.10 «Ju–Gi–O». Japānas un ASV animācijas filma. 2004.g.
12.00 «Intrigante». ASV seriāls. 4.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.25 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.55 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 227.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 54.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 115.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 116.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Atklātās lietas».
21.05 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 2010.g. 1.sērija.
22.00 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums 2». ASV seriāls. 28.sērija.
1.00 «Smits». ASV seriāls. 2.sērija.
1.50 «Mobilais». ASV un Vācijas trilleris. 2004.g.
3.20 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis». Krievijas seriāls. 115. un 116.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 15.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 33.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 24.sērija.
8.05 «Mana ģimene – citplanētieši». Seriāls. 29. un 30.sērija.
9.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». Seriāls. 17. un 18.sērija.
10.00 «Kaila kods 3». Seriāls. 9.sērija.
10.55 «Cīņas likums». ASV seriāls. 21.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 5.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
13.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 69. un 70.sērija.
14.15 «Mīlestība vai nauda?» ASV realitāteš šovs. 4.sērija.
15.10 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 108.sērija.
16.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 37. un 38.sērija.
17.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 71. un 72.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 5». Komēdijseriāls. 30. un 31.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums». ASV seriāls. 22.sērija.
21.20 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 3.sērija.
22.15 «Kaulu kolekcionārs». ASV trilleris. 1999.g.
0.30 «Lasvegasa 4». Seriāls. 13.sērija.
1.20 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Mēs no nākotnes» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Ziemas ķirši» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

23. jūlijs, piektdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 20.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 20.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 1.sērija.
9.50 «Kam taisnība?»*
10.40 «Zilais divritenis». Daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
11.35 «Labrīt, Latvija!»*
12.35 «Mans zaļais dārzs».*
13.05 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.35 «Vides fakti».*
14.05 «Cilvēku planēta. Bonobo māte». Dokumentālu filmu seriāls.
15.15 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
15.30 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 6.sērija.
17.05 «Dakteris Kleists». Seriāls. 20.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 2. un 3.sērija.
19.25 «Seši miljardi stāstu».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
20.30 «Panorāma».
21.10 «Goda lieta». Francijas daudzsēriju mākslas filma. 27.sērija.
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Vienas vasaras zieds». LTV iestudējums. 1., 2. un 3.sērija.

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*

TV programma
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8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 17.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.15 «Zudušais simbols». Dokumentāla filma.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 2009.gada pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 17.sērija.
16.50 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 12.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 39.sērija.
20.45 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.15 «Zveja» (ar subt.).
21.45 «Čērčils» (ar subt.). Ukrainas seriāls. 5. un 6.sērija.
23.20 «Pludmales volejbola apskats».*
23.50 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 79. un 80.sērija.
10.10 «Paklusē!» Francijas kriminālkomēdija. 2003.g.
12.00 «Intrigante». ASV seriāls. 5.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.55 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 228.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 55.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 117.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls. 118.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Atklātās lietas».
21.05 «Humora festivāls» (ar subt.).
22.55 «Izsitēji». ASV krimināldrāma. 2001.g.
0.35 «Katakombas». ASV šausmu filma. 2007.g.
2.10 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.
3.00 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
3.50 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis». Krievijas seriāls. 117. un 118.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 16.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 34.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 25.sērija.
8.05 «Mana ģimene – citplanētieši». Seriāls. 31. un 32.sērija.
9.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». Seriāls. 19. un 20.sērija.
10.00 «Kaila kods 3». Seriāls. 10.sērija.
10.55 «Cīņas likums». ASV seriāls. 22.sērija.
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 6.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
13.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 71. un 72.sērija.
14.15 «Mīlestība vai nauda?» ASV realitāteš šovs. 5.sērija.
15.10 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 109.sērija.
16.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 39. un 40.sērija.
17.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 73. un 74.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 5». Komēdijseriāls. 32. un 33.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Melnā brālība». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
22.00 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
0.10 «Varonis». Honkongas un Ķīnas piedzīvojumu drāma. 2002.g.
2.10 «Es – slepkava». Francijas trilleris. 2004.g.
4.00 «Nakts joki».
4.35 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Mēs no nākotnes» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.30 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Ziemas ķirši» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
23.35 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.10 «Benija Hila šovs» (latviešu val.). Seriāls.

24. jūlijs, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 5.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 9.sērija.
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 66.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.00 «Goda lieta». Francijas daudzsēriju mākslas filma. 27.sērija.
12.45 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 22.sērija.
13.45 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.
Jaunrades kora dziesmu koncerts Radītprieks.*
15.25 «Nāc virpulī!» X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētku dienasgrāmata.*

15.50 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
16.50 «Cilvēku planēta. Kanādas ziemeļos».
Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».*
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Āksts un traģiķis – Edgars Liepiņš». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Kad vēji dzied burās». Koncerts.
23.50 «Nakts ziņas».
24.00 «Ģimenes noslēpumi». ASV drāma. 2001.g.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Pludmales volejbola apskats».*
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.00 2009.gada pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 45.sērija.
16.50 «Joka pēc». Seriāls. 35.sērija.
17.20 «Trase». Kanādas un ASV piedzīvojumu drāma. 2008.g.
18.55 «Bravo! Bugliones cirks».
20.35 «Joka pēc». Seriāls. 36.sērija.
21.00 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 27. (noslēguma) sērija.
21.30 «Dimantu mednieki». ASV drāma. 2001.g. 1.sērija.
23.05 Pasaules kausa izcīņas futbolā Top 7.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša
programma.
6.30 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 76.sērija.
7.05 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 15.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 71. un 72.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Sirdsmīļā Monika». Komēdijseriāls. 9.sērija.
10.10 «Pasaules ziedu rekords Ventspilī». Tiešraide.
10.20 «Superaģents Klemenss».
Piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
12.10 «Pasaules ziedu rekords Ventspilī». Tiešraide.
12.30 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
13.30 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
14.35 «Pasaules ziedu rekords Ventspilī». Tiešraide.
14.55 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss. Noslēgums.
16.30 «Pasaules ziedu rekords Ventspilī». Tiešraide.
16.50 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Starptautiskais jauno
izpildītāju konkurss. Noslēguma turpinājums.
18.55 «Pasaules ziedu rekords Ventspilī». Tiešraide.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Dena īstā dzīve». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
22.30 «Bābele». ASV, Francijas un Meksikas drāma. 2006.g.
0.55 «Lielceļš». ASV krimināldrāma. 2002.g.
2.35 «Katakombas». ASV šausmu filma. 2007.g.
4.05 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
4.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 71. un 72.sērija.
5.45 «Dzīves smieklīgākie brīži». Dokumentāla programma.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 17.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 35.sērija.
6.45 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs 4». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.35 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 3.sērija.
8.00 «Atklāj īsto!» 13.raidījums.
8.55 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 20. un 21.sērija.
9.50 «Merlins, varenais burvis 2». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
10.45 «Jaunā karatē zvaigzne». ASV ģimenes filma. 1994.g.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
15.35 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 20. un 21.sērija.
16.30 «Melnā brālība».
ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
18.05 «Savvaļas suns Bingo». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Bārs Coyote Ugly… Un ballīte turpinās». Traģikomēdija. 2000.g.
22.15 «Parasta pastaiga parkā». ASV un Kanādas trilleris. 2002.g.
0.05 «Iemīlējies Šekspīrs». Traģikomēdija. 1998.g.
2.10 «Pārinieks». Francijas melodrāma. 2004.g.
3.55 «Nakts joki».
4.35 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.

TV5
7.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
8.00 Animācijas filmas.
9.20 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
12.35 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Misters Bīns» (latviešu val.). Komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Novākt Kārteru» (latviešu val., ar subt. krievu
val.). ASV spraiga sižeta filma. 2000.g.
19.15 «Misters Bīns» (latviešu val.). Lielbritānijas
komēdijseriāls.
20.15 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.00 «Es palieku» (ar subt.). Krievijas traģikomēdija.
2007.g.
0.10 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.05 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
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25. jūlijs, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks».
Animācijas filmu seriāls. 6.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentālu filmu seriāls. 10.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «SIB Īrija». Dokumentāla filma. 3.sērija.
11.00 «Cilvēku planēta. Safīra drudzis Madagaskarā».
Dokumentāla filma.
12.00 «Aglonas svētku hronika. 2009.g.»
13.00 «Vertikāle».
13.35 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».
Latvijas šlāgeraptaujas noslēgums.*
16.20 «Stacijas». Dokumentālā filma.
17.00 «Cilvēku planēta. Bonobo māte». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Zelta rokas Latvijā».
18.50 «Atgriešanās mājās». ASV melodrāma. 1996.g.
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Tēvi un dēli». ASV drāma. 2005.g.
23.00 «Nakts ziņas».
23.10 «Tuklie bērni». ASV dokumentāla filma.
24.00 «Laika zīmes Igaunijā».*

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «Joka pēc». Seriāls. 35. un 36.sērija.
14.05 2009.gada pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.
16.05 «Relikviju medniece». Seriāls. 46.sērija.
16.55 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 27. (noslēguma) sērija.
17.25 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
19.00 «Uzvarētājs» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2008.g.
20.40 «Londonieši». Polijas seriāls. 6.sērija.
21.30 «Draugi uz mūžu». ASV drāma. 2008.g.
23.10 Pasaules kausa izcīņas futbolā Top 7.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls. 77.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā». ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
7.30 «Supervaroņu komanda». ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 73. un 74.sērija.
9.00 «Autoziņas. Zelta izlase».
9.30 «Sirdsmīļā Monika». Komēdijseriāls. 10.sērija.
10.20 «Brīvdienu advokāts». ASV piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
12.10 «Ekstrēms tuvplānā».
13.05 «Avalonas miglāji». Seriāls. 4.(noslēguma) sērija.
14.05 «Mežrožu ieleja. Patiesības atklāsme». Melodrāma. 2007.g.
16.00 «Laiks naudai!» Veiksmes un prāta spēle.
17.05 «Visvarenais Brūss». ASV komēdija. 2003.g.
19.00 «Latvijas stiprākie vīri». Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Nozieguma rēbuss». ASV krimināldrāma. 2002.g.
22.45 «Asiņainais darbs». ASV krimināldrāma. 2002.g.
0.45 «Bābele». ASV, Francijas un Meksikas drāma. 2006.g.
3.00 «Dena īstā dzīve». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
4.35 «Ķeriet Smārtu!» ASV seriāls. 73. un 74.sērija.
5.20 «Renegāts». ASV seriāls. 44.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 18.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 36.sērija.
6.45 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs 4». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.35 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 4.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 21.sērija.
8.25 «Māmiņu klubs».
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.45 «XXL». TV3 tievēšanas šovs. 8.raidījums.
11.50 «Vienkārša vēlēšanās». ASV ģimenes komēdija. 1997.g.
13.30 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
14.20 «Bārs Coyote Ugly... Un ballīte turpinās». Traģikomēdija.
16.10 «Parasta pastaiga parkā». ASV un Kanādas trilleris. 2002.g.
17.50 «Dullais desmitnieks».
18.50 «Neuzveicamais Banzuke». 9. un 10.raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Slepenās lietas: Cīņa par nākotni». Trilleris. 1998.g.
22.10 F-1: Vācijas Grand Prix izcīņa.
0.45 «Bembis 2» (ar subt.). Krievijas krimināldrāma.
2.50 «Vēsais čalis». ASV komēdija. 1991.g.
4.30 «Nakts joki».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
9.30 «Smieklu festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.05 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Misters Bīns» (latv. val.). Lielbritānijas komēdijseriāls.
18.00 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons». Krievijas seriāls.
21.05 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Koncerts.*
0.30 «Erotiskie stāsti. Lielā afēra». Erotisks seriāls (latv. val.).

«Visvarenais Brūss», komēdija
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F-1: Vācijas Grand Prix izcīņa

22.10
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 No 16. līdz 18. jūlijam – Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls (Uzvaras
parkā). Pasākuma programmu skatīt 7. lpp.
 30. jūlijā pulksten 20 – «Muzikālais teātris 7». Muzikāla komēdija «Tas trakais Bellacord šovs». Biļešu cena – Ls 6; 5; 4. Biļetes iepriekšpārdošanā – kultūras
nama kasē un «Biļešu paradīzes» kasēs (Uzvaras parkā).
 30. jūlijā pulksten 18 – instrumentālās kamermūzikas koncerts «Duo
Francesco» (Nīderlande). Programmā – 13. gs. ērģeļmūzika, kā arī mūsdienu
latviešu autoru mūzika čellam un ērģelēm. Ieeja – pret ziedojumiem (Svētās
Annas katedrālē).
 13. augustā pulksten 19 – apvienības «Estrādes teātris» muzikāla komēdija
«Optimisti nāk». Izrādē būs neticami lielas balvas (konkursantiem), pārpratumi
un izlīgumi, nesaprašanas un pārprašanas, bet visiem pārpratumiem par spīti
dominēs super labvēlīga atmosfēra un kopā dziedāšanas prieks. Izrādē skanēs
grupas «Labvēlīgais tips» dziesmas aktieru izpildījumā, un visu augšminēto
izdzīvos O.Dreģe, D.Bonāte, L.Krivāns, E.Melbārdis, Z.Neimanis, I.Puga un
H.Ozols. Literāro pamatu kompilējis un režiju caurvijis Z.Neimanis. Muzikālo
materiālu darinājis K.Krievkalns. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4. Biļetes iepriekšpārdošanā – kultūras nama kasē un «Biļešu paradīzes» kasēs (Uzvaras parkā).

Izstādes
 Līdz 1. augustam – Ludmilas Grīnbergas gleznu izstāde «Sirds valoda»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 1. augustam – Jelgavas diecēzes bīskapa Antona Justa 50 gadu priesterības jubilejai veltīta izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
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Retro auto aprindās
Jelgavas vārds nav svešs
 Ilze Knusle-Jankevica

Braucot pa Lietuvas šoseju,
abpus ielai vairāki automašīnu
servisi. Neviens ne ar ko īpašu
neizceļas. Tiesa, pirms kāda laika pie viena no viņiem gozējās
maza dzeltena mašīnīte, tāda
pasena pēc skata. Izrādās – jau
15 gadus riepu servisa «Dz
Automeistars» līdzīpašnieks
Dzintars Smikarsts nodarbojas
ar senu braucamrīku restaurāciju un arī «CMZ» bija viņa
paša lolojums. Šobrīd Dzintars
strādā pie kara laika motocikla
«BMW R35» un tautā sauktā
«bobika» jeb «GAZ 69», lai
jau drīzumā ar kādu no šiem
spēkratiem piedalītos seno
braucamrīku salidojumā.

Brīvdabā 30. gadu populārākās
dziesmas Ata Auzāna aranžējumā
 Ritma Gaidamoviča

Arī šovasar «Muzikālais teātris
7» pie skatītājiem dosies ar jaunu, krāsainu un skanīgu izrādi
– «Tas trakais Bellaccord šovs».
To muzikāli papildinās un skatītājiem priecīgu omu dāvās labi
zināmas un līdzi dziedamas
Alfrēda Vintera, brāļu Laivinieku un citas pagājušā gadsimta
30. gados populāras dziesmas
Ata Auzāna aranžējumā. Jelgavā «Tas trakais Bellaccord šovs»
piestās 30. jūlijā pulksten 20
Uzvaras parkā, ieeja no pulksten 19.

tākļiem un vecajām labajām bellaccord
dziesmām – «Še, kur līgo priežu meži»,
«Gaujas laivinieks», «Pie dzintara jūras»,
«Neskumsti, meitenīt», «Pasta balodītis»,
«Zaļā birztaliņa», «Precēties», «Viltīgās
acis», «Zvejnieka meitene» un citām
–, kopā veidojas jautrs, daudzveidīgs un
krāsains attiecību karuselis, kura fonā
izrādes varoņi gan iemīlas, gan šķiras, gan
atbalsta, gan nodod viens otru. Likmes
ir augstas, un tādēļ lietā tiek likti visi
līdzekļi...,» tā par šovu V.Šoriņš.
Jauniestudējuma lomās neierastā veidolā iejutīsies Atis Auzāns un Oranžais
koris, kolorītā komiķe Jolanda Suvorova
un Riču ģimenes trio, populārie aktieri
Jānis Paukštello, Mirdza Martinsone,
Artis Robežnieks, Akvelīna Līvmane,
Jānis Skanis, Mārtiņš Brūveris, kā arī
grupas «Iedomu spārni» soliste Ieva Zēģele. Izrādes scenogrāfija uzticēta Jānim
Jansonam, bet par horeogrāfiju gādās
atraktīvais šova «Dejo ar zvaigzni» žūrijas
loceklis Alberts Kivlenieks.
Biļetes uz izrādi iepriekšpārdošanā
nopērkamas kultūras nama, «Biļešu
paradīzes» kasēs un internetā – www.bilesuparadize.lv. Biļešu cena numurētajās
sēdvietās – Ls 4, 5 un 6. Vienkārša ieejas
biļete ar iespēju izvēlēties sēdēt vai stāvēt
iepriekšpārdošanā Ls 3, pasākuma dienā
Ls 4. Ieeja parkā no pulksten 19. Stundu
pirms izrādes sākuma apmeklētājiem
tiks piedāvāti dažādi momentkonkursi, ievārījuma degustācija, pirmie 50
apmeklētāji dāvanā saņems ievārījuma
karoti no «Dan Sukker», savukārt,
500 apmeklētāji tiks pie atklātnes ar
visu izrādes varoņu foto un īpašu kodu
izrādes dziesmu bezmaksas lejupielādei
platforma.lv mājas lapā.

Izrādes autors un režisors Voldemārs
Šoriņš stāsta, ka laikā, kad TV šovi kļuvuši par dzīves neatņemamu sastāvdaļu, kad
cilvēks, kurš pabijis TV ekrānā, kļūst par
zvaigzni neatkarīgi no savām patiesajām
spējām, īpaši šai reizei veidotais televīzijas
kanāls TV 4 izsludina kārtējo dziedāšanas
pasākumu koriem – «Bellaccord šovu».
«Šovā laužas piedalīties daudzi. Arī kāda
pagasta kultūras centra vadība, vietējās
domes balstīta un bikstīta, nolemj, ka
dalība izsludinātajā šovā ir vitāli svarīga.
Tas nekas, ka īsti nav, kas dzied. Tādas
lietas šodien var sakārtot. Ja tik ir interese, nauda un apsviedīgi cilvēki pareizajā
vietā un laikā. Jautājumi tiek risināti
un saskaņoti, izraisot daudzas kaislības
vietējo iedzīvotāju vidū, jo katram ir savas
intereses un plāni, kurus tie alkst atrisināt, nokļūstot TV ekrānā: daudzbērnu
māte Džūlija ar televīzijas starpniecību
cer sakārtot savu triju dēlu precību lietas,
domes priekšsēdētājs cer iegūt lielāku
atbalstu gaidāmajās vēlēšanās,
noīrētie koristi cer
uz labu materiālo
pabalstu, viens no
kanāla TV 4 dibinātājiem vēlas
apmierināt savas
nostaļģiskās jūtas,
kultūras centra
vadītāja cer uz
paaugstinājumu,
vietējais diriģents
– atmaskot šī pasākuma bezjēdzību,
bet kanāla TV 4
opozīcija – beidzot
Foto: no organizatoru arhīva
izrēķināties ar citādi domājošiem «Tas trakais Bellaccord šovs» – izrāde, kurā, izmantojot
savā valdē. Šīm visus līdzekļus, katrs cenšas iegūt savu labumu. Galā
vēlmēm saskaro- veidojas jautrs, daudzveidīgs un krāsains attiecību katies ar konkrētiem ruselis, kura fonā izrādes varoņi gan iemīlas, gan šķiras,
raksturiem, aps- gan atbalsta, gan nodod viens otru.

Šādu cilvēku, kas nodarbotos ar antīku transporta līdzekļu atjaunošanu
un kolekcionēšanu, Jelgavas pusē nav
daudz, bet tie, kas ir, ir īsti fanātiķi.
Tāds ir arī Dz.Smikarsts, kurš savulaik, kad nebija darba, vecos «BMW»
močus uzķīlēja un tad pārdeva. Tagad
viņš strādā pie kara laika – 1942. gada
– modeļa «BMW R35» bez blakusvāģa,
kuru plānots savest kārtībā vēl šovasar. «Beidzot taisu kaut ko priekš sevis.
Šo modeli esmu nolēmis paturēt, lai
varētu piedalīties dažādos antīko braucamrīku salidojumos. Tā teikt, sev par
prieku,» tā DZ.Smikarsts, piebilstot,
ka žēl jau ir pārdot savu roku darbu,
jo ar braucamajiem kopā pavadīts ilgs
laiks. Paralēli notiek darbs vēl pie trim
motocikliem un divām automašīnām,
bet drīzumā gatavs varētu būt arī
«bobiks». Dzintara kolekcijā šobrīd ir
tādi spēkrati kā 1938. gada motocikls
«NSU», 1942. gada «Harley Davidson», vēl viens «BMW» – lielāks un ar
blakusvāģi –, kā arī «Zaporožecs» jeb
«vabolīte» un «Moskvičs» «Kārlītis».
«Daru to sev un citiem par prieku, daudzi man jau ir ieteikuši veidot muzeju.
Esmu par to domājis, bet tas nav tik
vienkārši – vajadzīgas piemērotas telpas, arī līdzekļi,» stāsta automeistars.
Viņš atzīst, ka veco autiņu atjaunošana
ir dārgs prieks, turklāt vēl nepieciešama pacietība, laiks un zināšanas. «Lai
mazo mašīnīti nokrāsotu vien, bija nepieciešami 800 lati, nemaz nerunājot
par virpošanas darbiem, detaļu iegādi
un citām lietām,» Dzintars ieskicē
aptuvenās izmaksas. Viņš lēš, ka neejošu, bet atjaunojamu mašīnu var iegādāties par apmēram 300 latiem, bet
tās atjaunošana varētu izmaksāt pat
2000 tūkstošus, ja ne vairāk. «Ir tikai
viens nosacījums – mašīna nedrīkst
būt pārāk izrūsējusi un pārtaisīta, jo
es cenšos tās atjaunot tādas, kādas tās
vēsturiski bijušas.»

Leģendārais «Vairogs»

Vēl viena antīko automobiļu cienītāju aprindās zināma persona ir
jelgavnieks Leons Kesmins, kurš gan
īsti nevēlas runāt par savu nodarbošanos. «Es jau neesmu nekāds speciālists, tikai dauzos starp viņiem,» teic

kungs. Par sevi un par retumiem, kas
nonākuši viņa īpašumā, runāt viņš
atsakās. Vienīgais eksemplārs, ar kuru
L.Kesmins labprāt saista savu vārdu,
ir leģendārā ugunsdzēsēju automašīna
«Vairogs», kas joprojām ir darba kārtībā un atrodas VUGD Jelgavas depo. Tā
izgatavota 1938. gadā tolaik lielākajā
Baltijas mašīnbūves uzņēmumā «Vairogs», bet, kad nonākusi L.Kesmina
rokās, mašīna vairs nav gājusi, tai
nav bijis ne motora, ne tiltu un vispār
tā bijusi izmesta ārā. Bet meistaram
izdevies mašīnu atjaunot, un nu viņš
ir gandarīts par padarīto. «Tā ir automašīna, kuras priekšā cilvēki ņēmuši
nost cepuri un krituši ceļos,» piebilst
kungs.
VUGD Zemgales reģiona brigādes
Jelgavas daļas komandieris Artūrs
Hroļenko apstiprina, ka automašīna, kura pieder bijušajam dienesta
darbiniekam, ir darba kārtībā, bet
ikdienā izmantota netiek. Tā kalpo kā
reprezentācijas auto ne tikai ar VUGD
saistītos pasākumos, bet arī dažādos
antīko braucamrīku salidojumos.

Pārsteigums – balta «Čaika»

Maija beigās, muzejā atklājot mākslinieces Ivandas Spulles-Meieres
izstādi «Sirds.Satikšanās.Putni», pasākuma vaininiece uz to ieradās baltā
«Čaikā». To restaurējis mākslinieces
vīrs Guntis Meiers. Viņš stāsta, ka
Latvijā saglabājušās ap 17 šāda modeļa
automašīnas, no kurām piecarpus ir
Meieru īpašums. Divas «Čaikas» esot
gatavas, bet pārējās tiek izmantotas
rezerves daļām. Guntis pats smej, ka
senās automašīnas esot viņa slimība.
Sākumā automašīna bijusi melna,
tāda pati kā vēsturiski, bet kādu reizi
Guntim sanācis pabūt Tallinā, kur
ieraudzījis baltu «Čaiku». «Man tā
mašīna tik ļoti iepatikās, ka nolēmu
arī savu pārkrāsot,» stāsta automašīnu
restaurators. Tiesa, savulaik ražotas
gan baltas, gan melnas šī modeļa mašīnas, varbūt tāpēc lēmums pārkrāsot
«Čaiku» pieņemts tik viegli. «Vēlams
jau skatīties, kāda automašīna bijusi
kādreiz, bet katrs īpašnieks dara, kā
grib,» nosaka G.Meiers.
Jautāts, vai Meieru ģimene bieži iz-

brauc ar antīkajiem spēkratiem, Guntis atbild, ka šad tad pajokojas. «Tas
ir pavisam kas cits – tu brauc pa ielu,
cilvēki skatās, rāda uz augšu paceltus
īkšķus un smaida. Pēdējos desmit gados Eiropas autobūvē ražotās mašīnas
ir ļoti tipveidīgas un līdzīgas, tāpēc
šāda uzreiz iekrīt acīs,» tā G.Meiers,
piebilstot, ka senie automobiļi ir katrs
ar savu seju.
Šad tad ar kādu no «Čaikām» izbrauc arī ģimenes draugi, visbiežāk
kāzās vai kristībās, jo mašīna ir liela,
septiņvietīga, tomēr uz jautājumu,
vai nākotnē retro auto izkonkurēs
limuzīnus, Guntis izvairās atbildēt.
«Tā tomēr ir gaumes lieta, turklāt
prieks nav lēts,» tā viņš nosaka, uzreiz
turpinot: «Protams, cita elegance tai
«Čaikai» ir.»

Atjauno «RAF» busiņu

Jāpiebilst, ka autobūves vēsturē
Jelgavas vārds ierakstīts ar sudraba,
ja ne zelta burtiem, jo savulaik rūpnīca
«RAF» bijusi viena no lielākajām visā
Baltijā. Latvijas Antīko automobiļu
kluba prezidents un Rīgas Motormuzeja vadītāja vietnieks Agris Šmits
stāsta, ka muzejs šobrīd atjauno vieno
no Jelgavā ražotajiem busiņiem «RAF
977E Tūrists», 1964. gada izlaidumu.
To atraduši kluba biedri, bet, tā kā
pašu spēkiem atjaunot nav varējuši,
braucamais nodots muzejam, kur to
restaurē. «Darbs ir sarežģīts, jo mikroautobuss ir diezgan sliktā stāvoklī.
Šobrīd notiek izpētes darbs, automašīna tiek izjaukta un sagatavota restaurācijas procesam,» stāsta A.Šmits. Kad
mašīna būs atjaunota, tā būs vienīgā
tāda Latvijā. Muzeja pārstāvis pieļauj,
ka pie vislabākā scenārija mikriņu
varētu dabūt gatavu gada laikā, bet
procesu var paildzināt ne vien līdzekļu
trūkums, bet arī tas, ka nāksies meklēt
detaļas.
A.Šmits norāda, ka Motormuzejs
«RAF» matojumam pēdējā laikā
pievērsies pastiprināti – tā rokās
nonākuši vairāki busiņi, kuri gaida
savu kārtu.
Foto: Ivars Veiliņš, Krišjānis Grantiņš
un no Dz.Smikarsta arhīva

