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Dobeles šoseja
satiksmei slēgta

BEZMAKSAS

Jaunās domes komitejas
darbu sāk ar budžeta
grozījumu izskatīšanu
 Kristīne Langenfelde

Šonedēļ ar priekšsēdētāju un viņu vietnieku vēlēšanām sākās Jelgavas domes
komiteju sēdes. Taču
pēc tam katrā no tām
galvenais izskatāmais
jautājums bija sagatavotie budžeta
grozījumi.
Kā pirmā otrdien darbu
sāka Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja.
Pirmajā komitejas sēdē par
priekšsēdētāju tika ievēlēts
Vilis Ļevčenoks, bet par viņa
vietnieku – deputāts Andrejs
Garančs. Savukārt Izglītības,
kultūras un sporta komiteju
vadīs Andrejs Garančs, bet
viņa vietniece – Ludmila Gineite. Trešdienas rītā notika
Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde un
tajā par komitejas priekšsēdētāju ievēlēja Aigaru Rubli, bet
par viņa vietnieci – Daci Olti.
Pēc tam katra no komitejām
kā galveno jautājumu izskatīja
sagatavotos pilsētas budžeta

No šodienas uz ielas rekonstrukcijas laiku satiksmei ir slēgts
Dobeles šosejas posms no Atmodas līdz Satiksmes ielai.

Šonedēļ ar inženiertīklu pārvilkšanu sākusies Dobeles šosejas
rekonstrukcija posmā
no Atmodas ielas līdz
Satiksmes ielai – šodien posmu paredzēts
slēgt arī satiksmei, kas
nozīmē, ka autovadītājiem būs jāizvēlas
apbraucamie ceļi.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs
Baļčūns skaidro, ka transporta
līdzekļiem paredzēts izmantot
apbraucamos ceļus – Asteru un
Aspazijas ielu. Savukārt operatīvā transporta un iedzīvotāju

piekļūšana darba zonā esošajiem objektiem tiks nodrošināta.
Tāpat arī sabiedriskā transporta
maršruti rekonstrukcijas gaitā
netiek mainīti.
Lai arī sagatavošanas darbi
šajā ielas posmā sākās jau
pirms laba laika, tā pagaidām
satiksmei netika slēgta, taču
šodien paredzēts ielas posmu
slēgt pilnībā, tāpēc autovadītājiem jāseko uzstādītajām ceļa
zīmēm un jāizvēlas apbraucamie ceļi.
Projekts paredz, ka šī ielas
posma rekonstrukcija jāpabeidz līdz 20. novembrim.
Rekonstrukcijas darbu ģenerāluzņēmējs ir akciju sabiedrība «A.C.B.», kā apakšuzņēmēju piesaistot «CBS Igate».

grozījumus, lai lemtu par to
virzīšanu apstiprināšanai
domes sēdē.
Pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītāja Vera Brauna komitejas iepazīstināja ar izstrādāto
budžeta grozījumu projektu,
kas paredz kopējo pašvaldības
šā gada budžetu samazināt
par aptuveni sešiem procentiem. Līdz ar to Jelgavas budžets šogad būtu 42 130 120
latu. Jāpiebilst, ka 21. maijā,
veicot iepriekšējos budžeta
grozījumus, deputāti domes
sēdē apstiprināja budžetu 42
208 492 latu apmērā. Līdz ar
samazinājumu ieņēmumu sadaļās pašvaldībai rūpīgi nācies
ekonomēt arī izdevumus.
Vēl šodien no rīta uz sēdi
sanāk Finanšu komiteja, taču
tajā priekšsēdētāja vēlēšanas
nenotiks, jo likums nosaka,
ka Finanšu komiteja jāvada
domes priekšsēdētājam. Savukārt vietnieks tiks vēlēts.
Ja visas komitejas lems par
sagatavoto budžeta grozījumu
virzīšanu izskatīšanai domē,
tad jau nākamajā ceturtdienā
par to domes sēdē būs jālemj
deputātiem.

Brīvpusdienām
pieteikušies vairāki simti
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Darbus paredzēts veikt par
kopējo summu 2 418 976 lati,
un līgums noslēgts Eiropas
Savienības fonda līdzfinansētā projekta «Transporta
infrastruktūras sakārtošana
pilsētas centra un apkārtējo
teritoriju sasniedzamības uzlabošanai» īstenošanas gaitā.
Jāpiebilst, ka šī posma rekon
strukcija ir daļa no lielā projek-

Vēl līdz 30. septembrim Sociālo lietu pārvalde turpina pieņemt
pabalstu pieprasījumus skolu piederumu
iegādei un visa mācību
gada garumā pieprasījumus brīvpusdienām,
ko finansē pašvaldība.
Kopš mēneša sākuma
Sociālo lietu pārvalde
saņēmusi jau vairākus
simtus pieteikumu un
paredz, ka šis skaits
būs lielāks nekā pērn.

ta, kas kopumā paredz atjaunot
Lielo ielu posmā no Dambja
ielas līdz Māras ielai un Dobeles
šoseju posmā no Māras ielas līdz
Atmodas ielai. Taču A.Baļčūns
piebilst, ka, lai arī sākotnēji
bija paredzēts, ka projekta otrā
Sociālo lietu pārvaldes Socikārta, rekonstruējot pārējo ielas
posmu, tiks īstenota nākamgad, ālās palīdzības nodaļas vadītāja
visticamāk darbi tiks uzsākti Mārīte Liepiņa skaidro, ka pieteikumu pieņemšana sākusies 1.
jau šogad.

jūlijā un jau šobrīd pieteikumu
skaits mērāms vairākos simtos.
«Precīzu skaitu zināsim nedēļas
beigās, taču jau šobrīd varam
teikt, ka ekonomiskās situācijas
dēļ pieteikumu būs vairāk nekā
pērn. Jāpiebilst, ka pagājušajā
gadā pašvaldības apmaksātas brīvpusdienas ēda ap 400
skolēnu, bet pabalstu skolas
piederumu iegādei jeb dāvanu
kartes saņēma 500 skolēni,» tā
M.Liepiņa.
Pieprasījuma pieteikumus skolas piederumu iegādei var iesniegt
līdz 30. septembrim, bet pieteikumus brīvpusdienām pieņems
visu mācību gadu. «Tas atkarībā
no katras ģimenes situācijas, kad
brīvpusdienas būs nepieciešamas,» skaidro vadītāja.
(Turpinājums 3.lpp.)

Inženierzinātņu priekšmetus var apgūt jau vidusskolā
 Ritma Gaidamoviča

Iespēju vidusskolā apgūt vispārējās vidējās izglītības
matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virziena
izglītības programmu Jelgavas 1. ģimnāzijā pieteikušies izmantot jau 25 topošie desmitklasnieki, kas
savu nākotni saista ar inženierzinātnes studijām.
Skolēnu uzņemšana šajā jaunajā programmā vēl
turpinās.
Programma izveidota Jelgavas 1. ģimnāzijas un Latvijas
Lauksaimniecības universitātes (LLU) mācībspēku veiksmīgas sadarbības rezultātā. Un

šis ir pirmais gads, kad audzēkņiem skola piedāvā šādu iespēju. Tā ļaus vidusskolēniem
paralēli vispārizglītojošajiem
priekšmetiem gūt priekšsta-

tu par inženierzinātnes pamatiem, apgūt datorgrafiku,
programmēšanas pamatus,
ekonomiku, tehnisko grafiku,
politiku un tiesības. Programmā iekļautas arī papildu matemātikas un fizikas stundas, kas
sniegs padziļinātas zināšanas
šajos priekšmetos.
«Mūsdienās skolai jāspēj
mainīties, paralēli kvalitatīvai
izglītībai piedāvājot specializētās programmas. UNESCO
2009. gadu ir pasludinājusi par
inovāciju un radošuma gadu,

un mēs uzņēmāmies iniciatīvu
paši kļūt inovatīvāki. Zināmā
mērā tas ir eksperiments,»
atzīst 1. ģimnāzijas direktore
Valentīna Maido, būdama pārliecināta, ka tas būs veiksmīgs.
«Jelgavas attīstības plānā par
pilsētas prioritāti ir izvirzīta
metālapstrādes nozare. Katras
nozares attīstības garants ir
profesionāli speciālisti, kuru
sagatavošanā ģimnāzija gatava
sniegt savu artavu. Tas ir labs
iemesls piesaistīt jauniešus
savai pilsētai, studijām un nā-

kotnē – arī darbam Jelgavā,»
uzskata V.Maido.
Atsevišķus speciālos priekšmetus vidusskolēniem pasniegs
LLU pasniedzēji augstskolas
telpās. Nākamajiem studentiem svarīgi zināt, ka vidusskolas laikā veiktos praktiskos
un laboratorijas darbus, kuru
vērtējums nebūs zemāks par
6, ieskaitīs kā izpildītus pirmā
kursa mācību programmā.
Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus maksimāli plāno sasaistīt ar ražošanas procesiem,

tādējādi meklējot sadarbību
ar uzņēmējiem Jelgavā, valstī
un, cerams, arī aiz Latvijas
robežām.
«Darbā ar šo klasi tiks iesaistīti pedagogi ar inovatīvu
domāšanu, gatavi pārmaiņām
un netipisku problēmu risināšanai. Uz to mudināsim arī
savus skolēnus. Ja arī nākotnē
vidusskolas absolventi neizvēlēsies Tehnisko fakultāti, esmu
pārliecināta, ka šī programma
palīdzēs viņiem iestāties jebkurā
citā fakultātē,» teic V. Maido.
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viedokļi
Pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem,
13. jūlijā Jelgavā bija reģistrēts 3801 bezdarbnieks,
un pašlaik bezdarba līmenis mūsu pilsētā sasniedz
10,4 procentus. Lai papildinātu zināšanas un apgūtu jaunas prasmes, tādējādi palielinot iespēju
atrast darbu, cilvēki, kas reģistrējušies NVA, var
apmeklēt dažādus kursus. Arī darba devēji norāda
uz tendenci, ka, izvēloties darbiniekus, tagad vēl
svarīgāka ir viņu prasme pielāgoties un strādāt
pārmaiņu apstākļos.
Lai noskaidrotu, kurās profesijās organizēt bezdarbnieku apmācības, NVA divreiz gadā veic darba
devēju aptaujas. Izvērtējot to rezultātus, tiek noteiktas desmit pieprasītākās un desmit nepieprasītākās
profesijas un sagatavots profesiju saraksts, kurās
tiks īstenota profesionālā apmācība. Taču bezdarbniekiem ir arī iespēja mācīties neformālās izglītības
programmās, piemēram, apgūt valodas, datorzināšanas, iegūt autovadītāja apliecību. «Jelgavas
Vēstnesis», tiekoties ar cilvēkiem, kuri izmantojuši
iespēju papildināt savas zināšanas vai pārkvalificēties, izzina šīs NVA aktivitātes lietderību.

Zināšanas priekšdienām
Anita Gangus, bezdarbniece:
«Lai arī pēc profesijas esmu
grāmatvede, pēc desmit nostrādātiem gadiem sapratu, ka man
tomēr tuvāki cilvēki, ne skaitļi,
tāpēc pēdējos gadus strādāju par
menedžeri logu firmā – tikos ar
klientiem, zīmēju logus... Taču
pērn decembrī, pasliktinoties
ekonomiskajai situācijai, paliku
bez darba. Neesmu pieradusi
neko nedarīt, tāpēc jau uzreiz
gāju uz Nodarbinātības valsts
aģentūru, lai ne tikai reģistrētos
kā bezdarbniece, bet arī pieteiktos
kursos. Kāpēc? Tāpēc, ka katras
zināšanas cilvēku tikai papildina
un palielina viņa spējas konkurēt
darba tirgū. Tas nebūt nebija
ķeksīša pēc vai vienkārši tukšā
laika aizpildīšanai, tā bija lieliska
iespēja neieslīgt depresijā un
reizē paplašināt savu redzesloku,
rast jaunus kontaktus, iepazīties
ar jauniem cilvēkiem. Izvēlējos
jaunāko programmu: klientu–pacientu reģistrators. Jā, protams,
sākumā gan bija daudz jautājumu,
kas tas tāds ir, taču uzzinot, ka te
mācīs man tuvas tēmas – lietišķo
komunikāciju, saskarsmi, ikdienas darba organizēšanu –, šķita,
ka tas ir priekš manis. Labi, es
zināju, kā rīkoties ar datoru, taču
mūsu kursā bija arī tādi, kuri
datora peli rokās turēja pirmo
reizi, taču tagad jau viņi gājuši
laikam līdzi un māk visu ko. Tāpat te mēs sagatavojāmies darba
intervijām, iemācījāmies rakstīt
CV, motivācijas vēstules. Tie CV
mainās nepārtraukti un, kā paši

smējāmies, tagad mums CV ir
kā laša fileja, ne brētliņa tomātu
mērcē. Šobrīd varu teikt, ka esmu
papildinājusi ne tikai zināšanas, bet noteikti cēlies arī mans
pašnovērtējums, kas mūsdienās
daudziem cilvēkiem līdz ar darba
zaudējumu vai citām neveiksmēm
ir ļoti zems, esmu iepazinusies ar
jauniem cilvēkiem. Te esmu arī
sapratusi, ka tomēr dzīvē nepietiek vien ar savas domas paušanu
– tā jāprot arī aizstāvēt. Jā, daudz
tiek runāts par to, ka kursanti pēc
mācībām nevar atrast darbu, taču
to veicina šā brīža stāvoklis valstī.
Ja būtu citi laiki, būtu citi rezultāti. Man situāciju grūtāku dara
fakts, ka septembrī mans dēliņš
sāks mācības 1. klasē – tas nozīmē,
ka vismaz kādu brīdi es nevarēšu
atļauties strādāt no pulksten 8 līdz
23, kā, piemēram, tas tiek piedāvāts pārdevējas darbā, tāpēc darbu
es joprojām vēl meklēju. Jāsaprot
arī tas, ka visus šos speciālistus nevar ražot bezjēdzīgi daudz. Skaidri
arī zinu to, ka nebūtu gatava atkārtot zināšanas grāmatvedībā un
strādāt ar skaitļiem, tāpat nevēlos
mācīties valodas, jo esmu vidējās
paaudzes cilvēks, taču visur, kur
vajag darbiniekus ar valodu zināšanām, ir nepieciešami jaunieši.
Tā kā manā gadījumā patiesībā
sanāk apburtais loks un kursi
patiesi bijuši vairāk kā depresijas
novērsējs, nevis iespēja pēc tiem
uz sitienu atrast jaunu darbu.
Taču es tomēr esmu pārliecināta,
ka zināšanas nevar būt velti iegūtas un ar laiku man tās noteikti
noderēs.»
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Kursiem jābūt darba
tirgus spogulim
Valdis Drozdovs, strādā
pusotru mēnesi:
«Nodarbinātības valsts
aģentūrā nonācu šā gada
aprīlī, pēc tam, kad štatu
s a ma z inā š a na s d ēļ p a lik u
bez darba. Līdz tam strādāju
mēbeļu ražošanas uzņēmumā
par ražošanas vadītāju. Bezdarbniekos pieteicos galvenokārt finansiālu apsvērumu
dēļ – lai saņemtu pabalstu.
Apzinājos, ka NVA reāli darba meklējumos palīdzēt var
maz, jo tas jādara pašam. Tā
kā NVA piedāvā apmeklēt arī
dažādus kursus, nolēmu izmantot šo izdevību. Izskatīju
piedāvājumu un izvēlējos apgūt datorgrafikas Corel Draw
kursus, jo ar šo programmu
jau biju strādājis. Tajā brīdī
domāju par iespēju sevi pilnveidot, mazāk par to, vai man
tas palīdzēs konkurēt darba
tirgū, kaut gan šo programmu
izmanto gan reklāmā, gan dizainā. Kursus sāku apmeklēt
maijā un darīju to trīs nedēļas. Tad atradu darbu – arī
mēbeļu ražošanas uzņēmumā,
kur tagad strādāju par maiņas
meistaru. Domāju, nostrādāja
mana iepriekšējā darba pieredze. Diemžēl datorgrafikas
kursus pabeidzis neesmu, jo
šos kursus var apmeklēt tikai
cilvēki, kuriem nav darba.
Izveidojas absurda situācija:
cilvēks apmeklē kursus, lai

vieglāk atrastu darbu, bet,
ja viņš atrod darbu, kursus
pabeigt vairs nevar. Turklāt
šajos laikos atteikties no
darba, lai pabeigtu kursus,
arī nevar atļauties. Tas ir
sistēmas trūkums.
Runājot par piedāvātajiem
kursiem kopumā, varu teikt
vienu – tie stipri atšķiras no
reālā pieprasījuma darba tirgū. Es, piemēram, pamanīju,
ka ir samērā daudz darba
piedāvājumu pavāriem, bārmeņiem, bet kursus, kas saistīti ar pārtikas tehnoloģijām,
bezdarbniekiem nepiedāvā.
Ja runājam par vispārīgākām
lietām, teiksim, svešvalodu
un datorzinību kursiem, uzskatu, ka svešvalodas kursi
noder vairāk mana vecuma un

vecākiem cilvēkiem – kad mēs
sākām strādāt, svešvalodu
zināšanām nebija tik noteicoša loma, tāpēc daudzi to arī
neprot. Par datorkursiem gan
domāju, ka tie nav nepieciešami, vismaz ne iesācējiem,
jo mūsdienās maz ir tādu, kas
neko no datoriem nesaprot.
Te d r ī z ā k b ū t u j ā p i e d ā v ā
specifiskas lietas, piemēram,
lietvedība un datorgrafika, ko
es apguvu. Kursu programma
bija ļoti laba, paredzēta apmēram 200 stundām. Manuprāt,
NVA darbiniekiem vajadzētu
vairāk pētīt un analizēt darba
tirgu un piedāvāt bezdarbniekiem apgūt tiešām to, kas
ir aktuāls, nevis paļauties uz
atsevišķu firmu īstenotajiem
kursiem un programmām.»

Laiks, lai sevi pilnveidotu
Jolanta Magara, apmeklē
angļu valodas kursus:
«Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrējos 20. janvārī,
kad pēc štatu samazināšanas
uzņēmumā «Inserviss kredīts»,
kur strādāju par administratori,
paliku bez darba. Patiesībā jau
šādam iznākumam biju gatavojusies, tāpēc fakts, ka kļuvu
par bezdarbnieci, mani nepārsteidza. Tiesa gan – atrast citu
darbu nav nemaz tik viegli, kaut
arī to intensīvi meklēju gan pēc
sludinājumiem, gan vakancēm
NVA, gan vienkārši sūtot savu
CV. Atbildes nav. Taču uz to,
ka esmu bezdarbniece, cenšos
paraudzīties no gaišākās puses
– tagad vismaz man ir laiks,
ko veltīt sevis pilnveidošanai.
Izmantojot NVA piedāvātās
iespējas, pašlaik apmeklēju angļu valodas kursus Pieaugušo
izglītības centrā, savukārt vēlāk
plānoju apgūt arī grāmatvedes
profesiju – šiem kursiem esmu
pieteikusies, izturējusi arī atlasi
un tagad vien atliek sagaidīt,
kad tie sāksies. Pati par saviem
līdzekļiem pašlaik mācos, lai iegūtu B kategorijas autovadītāja
apliecību, jo manā gadījumā caur

NVA apmeklēt autovadītāja kursus nebija iespējams. Manuprāt,
galvenais ir zināt, ko īsti gribi, jo
iespēju sevi pilnveidot netrūkst,
turklāt pašlaik saņemu 70 latu
stipendiju.
Ar angļu valodas kursiem
esmu ļoti apmierināta – fantastisks kolektīvs, pasniedzējs, un
jūlija beigās jau būsim ieguvuši
sertifikātu. Kaut angļu valodu
esmu mācījusies skolā, sāku no
pašiem pamatiem, lai vēlreiz
padziļināti apgūtu gramatiku
un atsvaidzinātu zināšanas.
Jāatzīst, ka šim procesam pievēršos krietni nopietnāk nekā
skolas gados, jo apzinos, ka

tas man ir vajadzīgs. Ja būs
iespēja, noteikti turpināšu apgūt angļu valodu 2. līmenī. Ja
neatradīšu darbu, mācīšos arī
par grāmatvedi – šie kursi ilgs
sešus mēnešus, un rezultātā
man būs iespēja pārkvalificēties
un, kas zina, varbūt arī strādāt
šajā profesijā. Manuprāt, būtu
muļķīgi neizmantot iespējas
papildināt zināšanas, jo katra
jauna prasme nodrošina lielāku
konkurētspēju darba tirgū.
Pati pēc profesijas esmu pedagogs – desmit gadus nostrādāju
par bērnudārza audzinātāju, pēc
tam par pārdevēju un veikala
vadītāju sadzīves preču veikalā,
par administratori. Jā, tagad
esmu bezdarbniece, bet ticu,
ka darbu atradīšu. Galvenais ir
pieņemt izaicinājumus, nepadoties un šo laiku izmantot sevis
pilnveidošanai. Ja cilvēks grib
strādāt, tad agri vai vēlu darbu
atradīs.»
Sagatavoja:
Sintija Čepanone,
Ritma Gaidamoviča,
Ilze Knusle-Jankevica
Foto: Ivars Veiliņš un JV

Nedēļas jautājums
Kāpēc iedzīvotāji ir kūtri namu siltināšanā?
Trūkst līdzekļu
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Biedē kredītsaistības
Neapmierina sadarbība
ar apsaimniekotāju

22
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Trūkst informācijas 1
Nav pārliecības par
nepieciešamību to darīt

Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv jautājam:

Vai atbalstāt
valdības ieceri atkal atļaut
tirgot alkoholu naktī?
Savu viedokli paud –

10

Pilsētnieks vērtē

Vai atbalstāt
valdības ieceri
atkal atļaut tirgot
alkoholu naktī?
Va l e n t ī n a ,
pensionāre:
- Tie, kuriem
vajag, lai arī
pērk naktī.
Man šķiet, ka
Tallinā tirgo
tikai līdz astoņiem vakarā.
Manuprāt, jaunie noteikumi varētu attiekties uz vasaras periodu,
kad ir atpūtas sezona, bet īstenībā
ir tā – kuram vajag, viņš vienmēr
dabūs, neatkarīgi cik ilgi veikali
strādā. Tad nu labāk tagad kontrolēti lai veikalos pārdod.
Juris , celtnieks:
- Man faktiski
ir vienalga, jo
pats nelietoju
un vajadzība
pēc šīs mantas man nav.
Man jau šķiet,
ka šādas izmaiņas problēmas
neradītu, jo jau kopš pieņēma,
ka alkoholu drīkst tirgot tikai
līdz pulksten 22, tāpat ir cilvēki,
kuri dabūs arī pēc darba laika, ja
viņiem vajadzēs. Nav nozīmes, līdz
cikiem veikals strādā.
Ludmila, operatore:
- Nē, noteikti
nē, kam tas
vajadzīgs? Pilnīgi kategoriski esmu pret
to un, manuprāt, vispār
varētu netirgot, lai mazāk alkoholiķu. Nekādā gadījumā nevajag
grozīt nekādus noteikumus, jo no
tā arī bērni varētu ciest.
Sandra, strādā benzīntankā:
- Es domāju,
ka no piektdienas uz
sestdienu un
no sestdienas
uz svētdienu
varētu. Es pati strādāju benzīntankā un ir ļoti bieži situācijas,
kad brauc un prasa tieši alkoholu.
Darba dienās gan nē. Es domāju,
ka arī jaunieši no tā neciestu, jo,
ja viņiem vajadzēs, atradīs točkas,
kur nopirkt ko dzeramu.
Eduards Doze,
pensionārs:
- Lai tirgo ar,
jo citādi visur
citur to alkoholu dažādās
nelegālās alkohola tirgošanas vietās
šobrīd pērk. Lai valsts pati atļauj,
vismaz būs tai kaut kādi ienākumi
no nodokļiem. Tādā gadījumā es
atbalstu šīs izmaiņas.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Rene pluss»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2009. gada 23. jūlijs

Pensija oficiāli,
darba alga – aploksnē
 Kristīne Langenfelde

Šonedēļ vien Zemgales
reģionālā Valsts darba
inspekcija pilsētā fiksējusi trīs uzņēmumus,
kuros nelikumīgi strādā
pensionāri, kas oficiāli
no darba aizgājuši līdz
ar valdības lēmumu
strādājošiem pensionāriem par 70 procentiem samazināt pensijas apmēru. Inspekcijas
vadītājs Valdis Dūms
atzīst – pensionāri izvēlas riskēt, taču visbiežāk
neapjaušot, kādas tam
var būt sekas.
Zemgales reģionālās Valsts
darba inspekcijas vadītājs Valdis
Dūms stāsta, ka visbiežāk šādos
gadījumos tiek izmantotas divas
metodes – vai nu pensionārs
tagad savu algu saņem aploksnē,
lai nebūtu jāšķiras no 70 procentiem pensijas, vai arī fiktīvi darba
līgums tiek noformēts uz citas
personas vārda, bet reāli strādā
pensionārs. «Jāatzīst, ka pirmos
signālus par šādām nelikumībām
mēs saņēmām no iedzīvotājiem
– tie bija telefona zvani, kuros
mums tika ziņots par nelegāli

ZIŅAS
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Sāk tīrīt
Lielupes gultni

nodarbinātiem pensionāriem.
Pieļauju, ka tie varēja būt kā
darba kolēģi, tā arī, piemēram,
citi pensijas vecuma ļaudis, kuri
godīgi bija atteikušies no darba,
lai nezaudētu lielāko daļu pensijas.
Protams, viņi nebija mierā ar to,
ka citi nelikumīgā veidā turpina
gūt ienākumus tāpat kā līdz šim.
Šo informāciju pārbaudījām, un
atklājās, ka patiesi šādu gadījumu nu jau vairs nav retums,» tā
V.Dūms.
Inspekcijas vadītājs gan lēš, ka
visbiežāk uzņēmumi un arī paši
pensijas vecuma cilvēki neapzinās,
ar ko riskē, nelegāli strādājot. «Patiesībā tas ir tas pats, kas jebkura
cita cilvēka nelegāla nodarbinātība. Par to būtisks sods draud darba devējam – minimālais naudas
sods ir 750 latu, taču tai pat laikā
sankcijas var tikt vērstas arī pret
pašu nelegāli strādājošo pensionāru. Patiesībā šī shēma ir līdzīga
tai, kad neoficiāli strādāt dodas,
piemēram, bezdarbnieks, kurš
saņem bezdarbnieka pabalstu
papildu nelegālai nodarbinātībai
– tā ir valsts naudas izkrāpšana,
un šādos gadījumos te var draudēt
Lielupes labajā krastā darbi rit pilnā sparā un jau šonedēļ sāksies upes gultnes tīrīšana. To paredz
pat krimināllieta. Tāpēc es patieprojekts par aizsargdambja atjaunošanu posmā no dzelzceļa tilta līdz Rīgas ielai.
si aicinu pensionārus nopietni
apsvērt, vai ir vērts šādi riskēt,»  Ilze Knusle-Jankevica
gultnes tīrīšanu, jāsagatavo tā kas notekūdeņu izlaides vietās,
piebilst V.Dūms.
saucamā gultnes karte. «Gultnes aizsargdambja izbūvi posmā no
Lielupes labajā kraskarti gatavojam vietā, kas saska- dzelzceļa tilta līdz Rīgas ielai,
tā sākušies teritorijas
ņā ar projektu ir viszemākā, un te gājēju promenādes izveidi uz aizsakārtošanas darbi.
būs jāuzber valnis. Gultnes karte sargdambja, peldvietu ierīkošanu.
Šobrīd tiek nojauktas
ir vieta, kur tiks iepludināts viss Būvdarbi jāpabeidz līdz 2010.
teritorijā esošās ēkas
grunts materiāls, ko izsmels no gada 30. augustam. Projektu
– pamesta dzīvojamā
upes. Cietās daļas nosēdīsies un finansē Eiropas Lauksaimniecīgadījumā skolas vecuma bērni
ēka, sūkņu māja un trīs
veidos valni, bet ūdens ietecēs bas garantiju fonds un tā kopējā
saņem 40 latu dāvanu karti, bet
pagrabi. Paralēli tam
atpakaļ upē,» skaidro Dz.Stepiņš. summa ir 1,6 miljoni latu.
tie, kuri apgūs obligāto sagatatiek atmežota trase,
Plānots, ka Lielupes gultne tiks
Jāpiebilst, ka projekta realizāvošanas programmu – 20 latu
kur ūdens smēlējam
iztīrīta līdz septembrim, jo līdz cijas laikā būs ierobežota satiksdāvanu karti kancelejas preču
veidos gultnes karti.
tam laikam uzņēmumam atļauts me pa Lielupi, tāpēc kuģotājiem
iegādei.
Pats ūdens smēlējs tiek
veikt darbus ūdenī.
jāņem vērā pie darbu vietas izAtgādinām, ka tagad, lai piemobilizēts un montēSIA «Kogers un Partneri» ir vietotās satiksmi organizējošās
prasītu pabalstu, iedzīvotājiem,
tas līnijas, lai jau šoprojekta «Lielupes gultnes tīrīša- zīmes. Pēc darbu beigšanas viss
kas savu dzīves vietu deklarējuši
nedēļ ķertos pie upes
na un Lielupes labā krasta aizsarg atgriezīsies ierastajās sliedēs,
Jelgavā, vairs nav nepieciešams
gultnes tīrīšanas.
dambja posmā no dzelzceļa tilta tāpēc uzmanīgi jāseko līdzi uz
iesniegt izziņas no Valsts socilīdz Rīgas ielai atjaunošana» rea- upes izvietotajām navigācijas
ālās apdrošināšanas aģentūras,
SIA «Kogers un Partneri» lizētāji. Pašvaldības izstrādātais zīmēm, kas norāda gan atļauto
jo visus nepieciešamos rādītājus
Sociālo lietu pārvalde no jūlija projektu vadītājs Dzintars Ste- projekts paredz Lielupes gultnes braukšanas ātrumu, gan virzievar iegūt Pašvaldības sociālo piņš skaidro, ka pirms sākt upes tīrīšanu Jelgavas Cukurfabri- nu uz upes.
pabalstu administrēšanas sistēmā.

Brīvpusdienām pieteikušies
jau vairāki simti
(No 1.lpp.)
Viņa arī min, ka pašvaldības
apmaksātas brīvpusdienas var
saņemt trijos gadījumos – ģimene, kurā ir darbspējas vecuma
personas un ģimenes ienākumi
mēnesī uz vienu personu nepārsniedz 90 latus; ja ģimenē
ir skolēni, bet nav darbspējīgas
personas, un ienākumi mēnesī
uz vienu personu nepārsniedz
140 latus; ja skolēns dzīvo aizbildņa ģimenē, kur ienākumi
uz vienu personu nepārsniedz
160 latus. Tādi pat noteikumi
attiecas uz pieprasījumu skolas
piederumu iegādei. Tikai šajā

Arvien vairāk izvēlas
tehniskās zinātnes
 Ritma Gaidamoviča

Pagājusi teju nedēļa
kopš Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) sākusies
jauno studentu uzņemšana, un šobrīd
LLU jau saņēmusi vairāk nekā 1300 reflektantu pieteikumus.
Populārākā kā vienmēr
ir ekonomika, taču
parādījusies arī jauna
tendence – jaunieši
izvēlas tehniskās un
inženierzinātnes.
Piecu dienu dati liecina, ka
LLU saņemti 1346 reflektantu
pieteikumi. Lai gan uzņemšanas komisija pirmajās dienās
bija nobažījusies, ka ļoti maz
šogad vēlas studēt ekonomiku,
pēdējās divās dienās situācija
mainījusies, un nu ekonomisti
izvirzījušies līderos – saņemti 142 pieteikumi. Nākamais
lielākais pieteikumu skaits ir
programmā Lauksaimniecības
inženierzinātnes ar 96 pieteikumiem, kam seko Ēdināšana
un viesnīcu uzņēmējdarbība
– 83 pieteikumi un Būvniecība
ar 84 pieteikumiem. Salīdzinoši
daudz pieteikumu šogad saņem-

ti arī veterinārmedicīnā – 72.
«Aktivitāte šobrīd atšķirībā
no iepriekšējiem gadiem ir zemāka par dažiem desmitiem,
taču kritums nav tik būtisks, un
ceram, ka līdz 31. jūlijam situācija uzlabosies. Protams, lielākā
interese un konkurss ir tajās
programmās, kur ir budžeta vietas. Atšķirība no iepriekšējiem
gadiem ir tā, ka šogad īpaši audzis jauniešu skaists, kuri vēlas
mācīties Pārtikas tehnoloģiju
fakultātē, Tehniskajā fakultātē
un vairākās Lauku inženieru
fakultātes programmās. Tas
nozīmē, ka jaunieši vairāk sāk
interesēties par inženieru zinātnēm,» atzīst LLU Uzņemšanas
komisijas atbildīgā sekretāre
Evita Straumīte.
Līdztekus vidusskolu absolventiem aktīvi esot arī reflektanti, kuri vēlas iestāties
maģistrantūrā vai kādā no 2.
līmeņa profesionālās augstākās
izglītības studiju programmām.
To pieplūdums bijis sestdien,
kad darba nedēļa beigusies. Šobrīd maģistrantūrā pieteikušies
172 studēt gribētāji.
Atgādinām, ka uzņemšana
LLU turpināsies līdz 31. jūlijam
un noslēgsies ar Uzņemšanas
nakti, kurā studijām pieteikties
varēs līdz pat pusnaktij.

Pirmā produkcijas krava no
«Signum» aizceļo uz Tadžikistānu
 Ilze Knusle-Jankevica

«Galvenais ieguvums
no biznesa foruma
Tadžikistānā ir attieksme. Ar Tadžikistānu
strādājam jau divus
gadus, bet līdz šim
bija grūtības iegādāties vīzas, apmēram
4000 kilometru garais
ceļš prasīja daudz laika, turklāt prece bija
jāsūta caur Maskavu
vai Stambulu, kas arī
bija laikietilpīgi,» tā
par vizīti Tadžikistānā
teic ceļazīmju ražotāja
SIA «Signum» valdes
priekšsēdētājs Vitālijs
Upenieks.
Uzņēmējs teic, ka Tadžikistānā kā jau Austrumos valda
citādāki biznesa principi un tur,
kamēr nav saņemts valsts galvas
akcepts, praktiski nekas nenotiek. Nu tad beidzot «Signum» ir
saņēmis zaļo gaismu un izmanto
šo situāciju, lai iekarotu arvien
jaunus eksporta tirgus. Biznesa
sarunas veiksmīgi noslēgušās
visiem 25 uzņēmējiem, kas pavadīja Valsts prezidentu vizītē
uz Tadžikistānu, «Signum»
bija vienīgais uzņēmums no
Jelgavas.

V.Upenieks norāda, ka tagad
sadarboties ir daudz vieglāk – ar
tiešo lidmašīnas reisu apmēram
piecu stundu laikā no Rīgas var
nokļūt Dušanbe, turklāt vīzas
tagad var iegādāties lidostā.
Jau pirmdien uz Tadžikistānu devusies pirmā «Signum»
produkcijas krava, par ko valdes priekšsēdētājs ar uzņēmumu «Mastershouse» vienojies
foruma laikā. «Viņiem preci
vajadzēja ļoti ātri, un mēs noreaģējām zibenīgi. Uz Dušanbe
aizsūtījām 300 kilogramu savas
produkcijas apmēram 4000 eiro
vērtībā,» par pirmajiem taustāmajiem biznesa foruma augļiem
teic V.Upenieks. «Signum» uz
Tadžikistānu eksportē nevis
gala produktu, bet pusfabrikātu
– atstarojošo materiālu –, un
vietējais uzņēmums pats ražo
ceļazīmes. Uzņēmējs nekaut-

SIA «Signum» valdes priekšsēdētājs
Vitālijs Upenieks
norāda, ka vizīte
Tadžikistānā kopā
ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru bijusi patiesi veiksmīga – jau šobrīd uz
Dušanbe nosūtīta
pirmā «Signum»
produkcijas krava.
Foto: Ivars Veiliņš
rējas atklāt, ka Eiropā viņu
ražoto produkciju negaida, bet
Tadžikistānā tā ir īstajā laikā
un īstajā vietā. Pagājušā gadā
vien «Signum» ar «Mastershouse» noslēdza kontraktu par
50 000 eiro.
Tuvākajā nākotnē Jelgavas
uzņēmums plāno uzsākt sadarbību arī ar Azerbaidžānu un
Baltkrieviju, kaut gan attiecību
iedīgļi jau esot.

SIA «Signum»
• Dibināts: 1994. gadā
• Darbinieku skaits: 32
• Eksporta tirgus: Igaunija,
Lietuva, Baltkrievija, Ukraina,
Tadžikistāna
• Apgrozījums 2008. gadā: 2
milj. latu
• Apgrozījums 2009. gadā
(provizoriskie dati par pirmo
pusgadu): 1 milj. latu

Īsi
 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 1. maija īsteno
Eiropas Sociālā fonda projektu
un uzsāk aktīvo nodarbinātības pasākumu «Kompleksie
atbalsta pasākumi», kurā aicina iesaistīties darba devējus.

Darba devēji projekta gaitā aicināti
iesaistīties aktivitātē – pasākumi darba prasmju attīstībai darba vadītāja
uzraudzībā līdz sešiem mēnešiem
(aktīvais nodarbinātības pasākums
«Darba izmēģinājumi»). Pieteikumus
NVA lūdz iesniegt līdz šā gada 29.
jūlijam tajā NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā darba devējs ir
paredzējis īstenot pasākumu. Papildu
informācija un pieteikuma veidlapa
pieejama aģentūras mājas lapā www.
nva.gov.lv un NVA.

 Rīt, 24.jūlijā, būs slēgta Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes (PMLP) Jelgavas nodaļa un tās sniegtos pakalpojumus
nebūs iespējams saņemt. Iedzīvotāji
pakalpojumus šajā dienā var saņemt
jebkurā citā nodaļā.

 Jau nākamotrdien, 28. jūlijā, durvis vērs bijušais veikals
«Omega» Pasta ielā – uz turieni pārcelsies netālu esošais
veikals «Kanclers Plus». Līdz ar
pāriešanu uz jaunām telpām
veikals arī paplašināsies. Kā

norāda SIA «Kanclers Plus» īpašnieks
Edmunds Barkāns, jaunajās telpās
joprojām tiks pārdotas kancelejas
preces, bet klāt nāks dažas preču
grupas, tostarp mēbeles. Šāds lēmums pieņemts tāpēc, ka līdz šim
uzņēmums veikala telpas Pasta ielā
īrēja, bet to īpašnieks informējis, ka
nomas līgumu nepagarinās.

 Politiķi apsver iespēju veikt
izmaiņas Alkoholisko dzērienu aprites likumā un mainīt
atļauto alkohola tirdzniecības
laiku. Tirdzniecības uzņēmumu
pārstāvji pieļauj, ka tas varētu
ieviest korekcijas veikalu darba
laikos, ja aizliegumi tiks atcelti
visu veidu alkoholiskajiem
dzērieniem. Savukārt biedrība
«Vecāki Jelgavai», lai gan izprot
ekonomisko situāciju valstī,
nolēmusi iesaistīties lēmuma
pieņemšanā. Biedrības «Vecāki

Jelgavai» priekšsēdētājs Kārlis Boldiševics atzīst, ka baidās, vai uzņēmēji
un politiķi ekonomisko mērķu vārdā
neaizmirsīs par jauno paaudzi. «Uzskatu, ka veikalos nav tik godprātīga
sistēma un joprojām alkohols tiek
pārdots personām, kas jaunākas par
18 gadiem. Tāpēc, manuprāt, līdz ar
aizliegumu atcelšanu būtu jāveic vēl
citas darbības,» norāda K.Boldiševics,
uzsverot, ka šobrīd likums nosaka, ka
pārdevējam ir tiesības lūgt personai,
kas iegādājas alkoholiskos dzērienus,
uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. «Vārds drīkst jānomaina pret
vārdu jāprasa!» biedrības priekšsēdētājs pārliecināts, ka tas disciplinēs
gan tirgotājus, gan jaunatni. Biedrība
plāno nosūtīt vēstuli Saeimas Tautsaimniecības komisijai, kas pieņems
gala lēmumu.

 VID šā gada sešos mēnešos
atmaksājis iedzīvotājiem kopumā 18,02 miljonus latu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma
nodokli pēc gada ienākumu
deklarāciju datiem vai nodokļu
pārrēķina par iepriekšējiem periodiem. Iedzīvotāji gada ienākumu
deklarācijās par 2008. gadu kopumā
27,3 miljonus latu norādījuši kā attaisnotos izdevumus par izglītību un
ārstnieciskajiem pakalpojumiem. Par
2008. gadu ienākumu deklarācijā kā
izdevumi par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kurus ir tiesības ietvert attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā,
piemēram, izdevumus par zobārstniecības pakalpojumiem, norādīts 14,71
miljons latu, attaisnotajos izdevumos
ietvertie tēriņi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem – kopā ne
vairāk par 150 latiem – deklarēti 12,6
miljoni latu.
Ritma Gaidamoviča
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Lai jautājumi par siltumu nepaliktu
bez atbildes
Priekšvēlēšanu gaisotnē Latvijas Sociāldemokrātiskās
strādnieku partijas Jelgavas
nodaļas pārstāvji vērsās pie
Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa ar atklātu
vēstuli, kurā izklāstīja savu
viedokli par siltumapgādes
problēmām Jelgavā, aicinot atbildēt uz konkrētiem
jautājumiem. Lai sniegtu
izsmeļošas atbildes, partijas pārstāvji 13. jūlijā tika
aicināti uz tikšanos, tomēr
neviens no interesentiem
tā arī neieradās. Lai pilsētas
iedzīvotāju uzdotie jautājumi tomēr nepaliktu bez
atbildes, laikraksts «Jelgavas
Vēstnesis» apkopoja uz tiem
sniegtās atbildes.
Sanāksmē piedalījās Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčenoks, SIA
«Fortum Jelgava» valdes locekle Aina
Bataraga, Zemgales reģionālās Enerģētikas aģentūras direktors Mārtiņš
Prīsis un SIA «Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde» valdes loceklis
Juris Vidžis.
Kādas ir Jelgavas domes iespējas risināt sarunas ar akciju
sabiedrību «Jelgavas siltumtīklu
uzņēmums» infrastruktūras ilgtermiņa nomnieku SIA «Fortum Jelgava» par izlīdzinātā maksājuma
ieviešanu Jelgavas klientiem?
SIA «Fortum Jelgava» valdes locekle
A.Bataraga skaidro, ka nosacīti šāds
izlīdzinātais maksājums pastāv jau
šobrīd, jo uzņēmums klientiem, kuriem
ir grūtības norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem apkures sezonas
laikā, piedāvā slēgt vienošanos un bez
sankcijām atmaksāt uzkrāto parādu
visa gada garumā. Pagājušajā apkures
sezonā šādu iespēju izmantojuši teju
tūkstotis uzņēmuma klientu. Godprātīgiem maksātājiem šādu vienošanos
iespējams noslēgt turpat uzņēmumā
bez liekas birokrātijas un citiem sarežģījumiem. «Uzņēmums nav ieinteresēts
tiesāties ar saviem klientiem, tādēļ,
pateicoties mātes kompānijas iegul-

dījumiem uzņēmuma pamatkapitālā,
esam raduši iespēju sniegt šāda veida
atbalstu saviem klientiem,» situāciju
skaidro A.Bataraga.
Kādi darbi šogad ieplānoti ar
Jelgavas domes līdzdalību dibinātajā biedrībā «Zemgales reģionālā Enerģētikas aģentūra»?
Kādi vēl pasākumi paredzēti,
domājot par pašvaldības iedzīvotāju līdzekļu taupīšanu?
Zemgales reģionālo Enerģētikas aģentūru dibinājušas piecas pašvaldības
(Jelgavas, Auces un Jēkabpils pilsētas
domes, Bauskas un Ozolnieku novadi),
kā arī SIA «Fortum Jelgava» un SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde».
Savukārt nevalstisko sektoru biedrībā
pārstāv Zemgales Inovāciju centrs un
Zemgales reģionālais Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs. Vairāk nekā
pusi no aģentūras darbības izmaksām sedz Eiropas Savienības (ES)
finansējums, bet atlikusī daļa ir biedru
iemaksas. Faktiski darbību aģentūra
uzsāka 2009. gada martā. Aģentūra strādā ES finansētās programmas «Inteliģenta enerģija Eiropai»
ietvaros, tās galvenie mērķi ir saistīti ar energoefektivitātes pasākumu
un alternatīvās enerģijas popularizēšanu. «Aģentūra darbojas divos galvenajos virzienos, tā sniedz konsultācijas
par energotaupīšanas pasākumiem
Zemgales reģiona iedzīvotājiem, gan
organizējot seminārus, gan sniedzot
praktisku atbalstu projektu pieteikumu sagatavošanā Ekonomikas un Vides
ministriju atbalsta programmām. Otrs
darbības virziens saistīts ar ilgtspējīgas
enerģijas plāna izstrādi, kurā tiks apkopota informācija par teju katru daudzdzīvokļu māju Zemgales reģionā, lai
iedzīvotāji varētu lemt par sev piemērotākajiem energoefektivitātes pasākumiem,» tā aģentūras galvenos darbības
virzienus iezīmē tās direktors M.Prīsis.
Aģentūras birojs atrodas Pulkveža
Brieža ielā 26, Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvaldes telpās, un speciālisti apmeklētājus pieņem pirmdienās no pulksten 15 līdz 19. Tālrunis – 63080205. Aģentūras birojs
ir atvērts katru dienu, tādēļ visi,
kurus interesē jautājumi, kas saistīti

Katlumāja Ganību ielā, kura darbojas koģenerācijas režīmā, nav piemērota biomasas izmantošanai. Teorētiski gan
tajā varētu izmantot arī citus kurināmā veidus, ne tikai dabas gāzi, tomēr tas būtu ekonomiski neizdevīgi. Tādēļ
uzņēmums ir sācis darbu pie jaunas biomasas katlumājas projekta Rūpniecības ielā 73.
Foto: Ivars Veiliņš
ar energoefektivitātes pasākumiem,
aicināti vērsties pie aģentūras speciālistiem, savu vizītes laiku iepriekš
saskaņojot pa minēto tālruņa numuru.
Informāciju par aģentūru un tās piedāvātajiem pakalpojumiem var iegūt arī
mājas lapā www.zrea.lv.
Kā tiek realizēta siltuma tarifa
pamatotības uzraudzība Jelgavas
pašvaldībā?
Siltuma tarifa uzraudzība nav Jelgavas domes funkcija. Atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai tarifu pēc
Ministru kabineta metodikas izstrādā
siltuma ražotājs, kuru apstiprina vai
noraida Sabiedrisko pakalpojumu
regulators. Procedūra paredz, ka
visiem interesentiem mēneša laikā ir
iespēja iepazīties ar tarifa projektu un
sniegt savu atzinumu regulatoram.
SIA «Fortum Jelgava» valdes locekle
A.Bataraga apstiprina, ka arī akciju
sabiedrības «Jelgavas siltumtīklu uzņēmums» padome pirms tarifa iesniegšanas regulatoram lūdz to pamatot ar

Maldina par nepieciešamību mainīt ūdens skaitītāju
 Sintija Čepanone

uzņēmumam ir noslēgts līgums, tādējādi
viņam esot tiesības ne tikai skatītājus
Liels bija kādas jelgavnieces
nomainīt, bet arī noplombēt. Minot konpārsteigums, pastkastītē atrokrētas cenas, viņš centās pārliecināt par
dot zīmīti ar aicinājumu savā
savas preces un pakalpojuma kvalitāti,
privātmājā nomainīt ūdens
taču to, ka Jelgavā būtu izplatījis nepatieskaitītāju. «Kaut rakstīta ar
su informāciju par nepieciešamību mainīt
roku, lapiņa izskatījās oficiāla,
ūdens skaitītājus, noliedz. «Mums nav nejo tur bija norādīts ne tikai
kādu reklāmas triku – cilvēki par mums
mans vārds un uzvārds, bet arī
uzzina cits no cita, mēs paši nemeklējam
skaitītāja numurs. Neizpratnē
klientus,» skaidro V.Koroļovs.
biju vien par to, kāpēc ūdens
«Uzreiz pateikt, vai konkrētais cilvēks
skaitītājs jāmaina, ja to jau biju
ir tiesīgs manīt un noplombēt ūdens skaiizdarījusi pirms diviem ar pusi
tītājus, nevaram, jo mūsu pilsētā ir ļoti
gadiem,» tā kundze.
daudz firmu, kas piedāvā šādu pakalpojumu. Tiesa gan – iedzīvotājiem pašiem ļoti
Zvanot pa zīmītē norādīto tālruņa rūpīgi jāseko līdzi tam, lai ūdens skaitītāji
numuru, krieviski atbildējusi sieviete, būtu nomainīti savlaicīgi, turklāt lai to
kura īsti nav spējusi paskaidrot, kāpēc
tagad jāmaina ūdens skaitītājs, ja saskaņā ar noteikumiem tas jādara ik pēc
četriem gadiem, vien uzstājīgi centusies
pārliecināt par nepieciešamību to izdarīt.
Viņa iedzīvotājus aicina būt modriem un
«neuzķerties» uz līdzīgiem nepamatotiem
aicinājumiem.
Kā noskaidroja «Jelgavas Vēstnesis»,
tālruņa numurs, kas norādīts minētajā
lapiņā, reģistrēts uz privātpersonas vārda. Zvanot pa to, atbildēja kungs, kurš
skaidroja, ka esot vienīgais sertificētais
ūdens skaitītāju meistars Jelgavā, turklāt
ar SIA «Jelgavas ūdens» viņa vadītajam

aprēķiniem, ko uzņēmuma speciālisti
arī ikreiz pirms tarifa projekta iesniegšanas dara. «Faktiskais gala jeb pārdošanas tarifs veidojas no ražošanas,
pārvades un sadales tarifa, tādēļ to
var ietekmēt izmaksu pieaugums vai
samazinājums jebkurā no minētajām
pozīcijām. Nākamajā apkures sezonā,
ņemot vērā SIA «Fortum Jelgava»
veiktos restrukturizācijas pasākumus
un plānoto dabas gāzes cenas kritumu,
arī Jelgavas pilsētas tarifs varētu būt
ievērojami zemāks nekā iepriekšējā
apkures sezonā,» tā A.Bataraga.
Kādas ir Jelgavas domes iespējas
risināt sarunas ar SIA «Fortum
Jelgava» par pilsētas koģenerācijas
staciju pielāgošanu darbināšanai ar
vietējo izejmateriālu – šķeldu?
SIA «Fortum Jelgava» valdes locekle A.Bataraga skaidro, ka līdz
šim izbūvētā SIA «Fortum Jelgava»
katlumāja Ganību ielā, kura darbojas
koģenerācijas režīmā, nav piemērota
biomasas izmantošanai. Teorētiski

Nākamgad trīs centrālajās
ielās sāks ūdensvada
rekonstrukciju

darītu sertificēts uzņēmums,» skaidro
SIA «Jelgavas ūdens» tehniskais direktors Gvido Gudelis, atgādinot, ka ūdens
skaitītāji jāmaina ik pēc četriem gadiem
un, ja viss ir kārtībā, nav nekādas nepieciešamības to darīt pirms termiņa.
 Ilze Knusle-Jankevica
Viņš gan akcentē, ka «Jelgavas ūdenim»
ar nevienu uzņēmumu par šā pakalpojuSIA «Jelgavas ūdens» no
ma nodrošināšanu nav noslēgts līgums,
Vides ministrijas saņēmusi
tādējādi atsauce uz to ir nekorekta.
uzaicinājumu iesniegt Jel«Iedzīvotājus, kas saskārušies ar
gavas ūdens tīklu rekonslīdzīgu situāciju, tomēr aicinu pārliecitrukcijas 2. kārtas pieteināties, pirmkārt, par nepieciešamību
kumu. Šobrīd uzņēmums
nomainīt ūdens skaitītājus, otrkārt, par
izstrādā pasākumu plānu
uzņēmumu, kuram šo darbu uzticēt,»
dzeramā ūdens kvalitātes
tā G.Gudelis, norādot, ka to iespējams
uzlabošanai, kā arī tehnisko
izdarīt «Jelgavas ūdens» Abonentu approjektu ūdensvada izbūvei
kalpošanas dienestā.
Raiņa, Lielajā ielā un Čak-

stes bulvārī.

Foto: Ivars Veiliņš

gan tajā varētu izmantot arī citus
kurināmā veidus, ne tikai dabas gāzi,
tomēr tas būtu ekonomiski neizdevīgi. Tādēļ uzņēmums ir sācis darbu pie
jaunas 40 MWh siltuma un 20 MWh
elektrības jaudas biomasas katlumājas projekta Rūpniecības ielā 73. Ar
šo jaudu pietiks, lai ar siltumenerģiju
apgādātu visu pilsētu, atstājot pietiekami lielu rezervi nākotnes vajadzībām. Tāpat projektā iecerēts savienot
abus Lielupes krastus ar saistvadu,
nodrošinot iespēju apgādāt ar siltumenerģiju visu pilsētu no viena avota.
Projekta realizācijai plānots piesaistīt
ES līdzfinansējumu. Jaunā biomasas
katlumāja savu darbību varētu uzsākt
2013. gadā, turklāt tās tehniskie
parametri pieļaus arī salīdzinoši zemas kvalitātes bioloģiskas izcelsmes
kurināmā, tai skaitā šķeldas, izmantošanu. Līdz ar to mazināsies pilsētas
siltumapgādes sistēmas atkarība no
dabas gāzes cenu svārstībām un būs
iespējams izmantot lētāko tirgū pieejamo biomasu.
Sagatavoja Jānis Kovaļevskis

Uzņēmuma valdes loceklis Jānis
Laizāns stāsta, ka Raiņa ielā posmā
no Mātera ielas līdz Čakstes bulvārim, Lielajā ielā posmā no Mātera
ielas līdz Čakstes bulvārim un Čakstes bulvārī plānots izbūvēt ūdensvadu, saskaņojot to ar pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» ielu
seguma atjaunošanas plānu. Te reāli
būvdarbi varētu sākties jau 2010.
gada sākumā, jo ūdensvada un kanalizācijas tīklu tehniskie projekti būs
gatavi. J.Laizāns piebilst, ka topošie

tehniskie projekti paredz ne tikai
ūdensvada izbūvi šajās centrālajās
pilsētas ielās, bet arī visa tīkla paplašināšanu.
Otra projekta daļa ir dzeramā ūdens
kvalitātes uzlabošana, kas sevī ietver
gan ūdens atdzelžošanu, gan vienas
ūdens padeves vietas izveidi Tetelē un
līdz ar to vairāku pilsētas aku likvidēšanu, gan citus pasākumus. J.Laizāns
piebilst, ka «Jelgavas ūdens» šobrīd
gatavo konkursa materiālus, bet visus
projektēšanas un būvniecības darbus
veiks uzņēmums, kas uzvarēs konkursā. Pēc pieteikuma izvērtēšanas tiks
izdalīti ES Kohēzijas fonda līdzekļi,
kas varētu būt 80 procenti no nepieciešamās summas, pārējie jāsadala starp
uzņēmumu, pašvaldību un valsti.
Savukārt, ja pietiks finanšu līdzekļu, plānots paplašināt arī ūdensvada
un kanalizācijas tīklus – ielās, kur
nav ne ūdens, ne kanalizācijas, varētu
tikt ievilkts tīkls, lai iedzīvotāji var
tam pieslēgties. J.Laizāns atzīmē, ka
pavisam Jelgavas ūdenssaimniecības
attīstības projekta 2. kārtai atvēlēti
25 miljoni eiro.
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Futbolistiem
pirmais zaudējums

Uzars un Allere – labākie
Aizkrauklē
norisinājās Latvijas
čempionāta 2. posms
ūdensmotocikliem,
kas vienlaikus bija arī
Baltijas čempionāta 3. posms. Mūsu Jānis
Uzars un Liene Allere palika nepārspēti.
Jānim pirmās vietas Ski Stock un Ski GP
klasēs, bet Lienei – Ski Ladies Limited, kā
arī otrā Ski Stock klasē. Labi panākumi ir arī
Elgai Uzarei – 3. vieta Ski Ladies Limited klasē
– un Mārim Vanagam – 1. vieta Runabout
Beginners klasē.
Gan Latvijas, gan Baltijas čempionātā Liene
un Jānis savās kalsēs ir līderi, turklāt Liene
Ski Stock klasē Baltijā ir trešā labākā.

FK «Jelgava» piedzīvoja savu pirmo
zaudējumu, mājas spēlē ar 0:2 piekāpjoties FC «Jūrmala». «Pirmais
puslaiks izvērtās ass un ātrs. Otrajā
mūsu uzbrucēji bija ātrāki par Jelgavas
aizsargiem, kas mums arī palīdzēja
uzvarēt,» tā FC «Jūrmala» prezidents
Aleksandrs Burņins. «Abus vārtus
zaudējām pēc aizsargu kļūdām. Tiesa,
puiši spēlēja neierastā virknējumā,
jo spēlē nepiedalījās pamatsastāva
aizsargi Dmitrijs Plukaitis un Andrejs
Bormakovs, bet tas nav attaisnojums.
Turklāt, līdzīgi kā iepriekšējā mačā,
beidzamās minūtes nospēlējām ļoti
vāji – tas rada uztraukumu,» teic mūsu
treneris Dainis Kazakēvičs.

5

Māris kopvērtējumā
astotais
Aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijas
stiprākie vīri tikās Preiļos, lai sešos
dažādos vingrinājumos noskaidrotu
spēcīgāko. Mūsu Māris Blumfelds pēc
aizvadītiem trim posmiem ieņem 8.
vietu. Māra rezultāti vingrinājumos:
125 kg baļķa celšana – 3x; automašīnu turēšana (Herkulesa tvēriens)
– 0:34,72 s; 360 kg nēšu nešana 25
m distancē – 0:17,66 s; spēka kāpnes
(200, 225, 250 kg) – 15 pakāpieni;
Elsana kombinācija (2x125 kg fermera
pastaiga + 3x100 kg mucu kraušana) –
0:37,4 s; akmeņu celšana (100, 120,
140, 160 un 180 kg) – 3 akmeņi
0:26,47 s. Nākamais posms notiks 25.
jūlijā Gulbenē.

Desmitais Eiropā

Izlasē arī mūsējie

Labus rezultātus Eiropas Jaunatnes
olimpiādē uzrādījis
mūsu vieglatlēts Ritvars Dombrovskis
– viņš 2000 metru
šķēršļu skrējienā finišēja desmitais. Šajā
olimpiādē piedalās arī
mūsu peldētāja Agnese Gedrovica. Tiesa,
200 metros brasā Agnesei nepaveicās, un
tagad jāgaida piektdiena, kad viņa startēs
savā pamatdisciplīnā – 100 metros brasā.
Abi sportisti ceļazīmi uz Eiropas Jaunatnes olimpiādi, kas notiek Somijas pilsētā
Tamperē, izcīnīja pēc laba starta Latvijas
Jaunatnes olimpiādē Valmierā.

Eiropas čempionātu aizvada Latvijas
U-20 jauniešu basketbola izlase, kuras
sastāvā ir arī trīs BK «Zemgale» spēlētāji
– Lauris Mizis, Andris Justovičs un Kalvis
Krūmiņš. Mūsu puiši aizvadījuši piecas
spēles, no kurām uzvaras izcīnījuši divās
– pret Slovēniju un Itāliju. Tas mūsu komandai ļauj cīnīties par vietu ceturtdaļfinālā, un izšķirošajā spēlē mūsu pretinieki
būs Grieķijas basketbolisti. Vara Krūmiņa
trenētā komanda piekāpās vienaudžiem
no Krievijas, Spānijas un Francijas. No
jelgavniekiem vislielākais spēles laiks un
līdz ar to vislabākie statistikas rādītāji
šajā čempionātā ir Laurim Mizim – viņš
ir guvis 25 punktus un izcīnījis 13 atlēkušās bumbas. K.Krūmiņš spējis gūt vienu
punktu, bet A.Justovičs palicis sausā.

Entuziasti atjauno stadionu un
grib dibināt futbola klubu
 Ilze Knusle-Jankevica

Pirmo reizi 18 gados tiek
sakārtots Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
stadions. LLU Sporta nama
direktors Viktors Valainis
atklāj, ka tas ir saistīts ar entuziastu grupiņu, kas vēlas
dibināt universitātes futbola
klubu.
«Grupa entuziastu – LLU studenti un absolventi – nolēmuši veidot
augstskolas futbola klubu. Nav runa,
protams, par augstāko līgu, bet par
amatieru futbolu. Šie jaunieši saviem
spēkiem, nedaudz piepalīdzot augstskolas vadībai, atjauno stadionu, kurš
tik nopietnas pārvērtības nav pieredzējis vismaz pēdējos 18 gadus,» stāsta
V.Valainis. Pavasarī futbola laukumu
nofrēzēja, planēja, līdzināja un tad
iesēja zālienu. Zāliens tagad tiek pielabots, sēj minerālmēslus un laukums vēl
jānoveltņo – ar rulli jāizlīdzina augsne.
Lai gan līdz pat nākamā gada pavasara
beigām laukumu nedrīkstēs izmantot,
LLU Sporta nama direktors ar to saista
lielas cerības.
Ideja par futbola klubu ir prezentēta
rektorātā un kaudze papīru gaida,
kad tiks parakstīti. V.Valainis min,
ka šobrīd pie rektora uz parakstīšanu
ir dokumenti par kluba dibināšanu,

LLU Sporta
nama direktors Viktors
Valainis pašrocīgi futbola
laukumā pielabo zālienu, sēj
minerālmēslus
un uzmana, lai
pa jauno segumu neviens
nestaigātu.
Foto: Ivars
Veiliņš
sadarbības līgums ar augstskolu, kā
arī lūgums kluba nosaukumā izmantot
LLU vārdu. Plānots, ka jauno klubu
varētu saukt FC «LLU». «Eiropā arvien populārāks kļūst futbols 6 + 1,
kam nepieciešams mazāks laukums
nekā lielajiem mačiem. Mūsējais pēc
atjaunošanas pilnībā atbildīs tam, lai

piedāvā darbu
frizierim, kosmetologam un
manikīra meistaram
ar savu klientūru.
Jelgavā, Asteru ielā 4, tālrunis 63045975; 29608278.
IZVĒLIES STUDĒT
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTĒ
un izmanto iespēju studēt Jelgavas filiālē
divās studiju programmās:

Pirmsskolas skolotājs, profesionālais bakalaurs izglītībā;
Pamatizglītības skolotājs, profesionālais bakalaurs izglītībā.
Dokumentus pieņem 24. jūlijā Jelgavā, Čakstes bulvārī 5,
no pulksten 11 līdz 16 216. auditorijā.
Tālrunis 65421198, 29409793. www.du.lv

te varētu rīkot dažāda mēroga minifutbola sacensības,» uzsver V.Valainis, piebilstot, ka augstskolā futbola tradīcijas
jau esot, bet līdz šim viss noticis vairāk
pašplūsmā bez stingras organizētības.
Jāpiebilst, ka LLU futbolisti 25. Baltijas jūras valstu Studentu sporta spēlēs
(SELL), kas notika Jelgavā, izcīnīja
3. vietu.
LLU Sporta nama direktors norāda,

Plāno grozīt
statūtus
Paredzēts, ka 27. jūlijā notiks basketbola kluba «Zemgale» valdes sēde. Kluba
valdes loceklis Juris Kaminskis informē,
ka šobrīd tiek gatavoti jauni statūti, kuri
nākamajā sēdē tiks vai nu apstiprināti,
vai noraidīti. Viņš skaidro, ka galvenās
izmaiņas, kas tiks iestrādātas jaunajos
statūtos, ir saistītas ar kluba pārvades
shēmu – jaunais modelis paredz, ka būs
gan padome, gan valde. «Ja jaunie statūti
tiks apstiprināti, varēsim sākt darbu
pie komandas komplektēšanas, treneru
kadru un citu jautājumu risināšanas,»
norāda J.Kaminskis. Jāpiebilst, ka kluba
valdes sēdei bija jānotiek šo pirmdien,
bet tā tika pārcelta, lai visas iesaistītās
personas varētu iepazīties ar jaunajiem
statūtiem.
Ilze Knusle-Jankevica

Sporta pasākumi
 23. jūlijā pulksten 15 – Latvijas
jaunatnes futbola līgas čempionāta
spēle U-14: FK «Viola» – FK «Ventspils»
(Daugavas stadionā).
 25. jūlijā pulksten 12 – «Jelgavas
jahtkluba» kauss (Jahtkluba bāzē Pils
salā).
 25. jūlijā pulksten 18 – S.K. «Liepājas Metalurgs» 2 – FK «Jelgava»
(Liepājā, stadionā «Daugava»).
 27. jūlijā pulksten 20 – Jelgavas
Amatieru futbola čempionāta 9. etapa
spēle «Olaine» – Batonini» (stadionā
Brankās).
 28. jūlijā pulksten 20 – Jelgavas
Amatieru futbola čempionāta 9. etapa
spēle «Jelgavas Blice» – «Slow Moution» (stadionā Ānē).

ka jaunieši paši visu noorganizējuši, lai
varētu atjaunot laukumu. Pateicoties
pašu ieguldītajam darbam, tas izmaksājis ap 500 latu, kaut gan saskaņā ar
profesionāļu sastādītu tāmi par to būtu
jāmaksā ap 3000 latu. Savu atbalstu
entuziastiem izrādījusi arī SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde»,
ļaujot ņemt futbola vārtus, kas atrodas Meklē darbu
pilsētas nomalē un ir ieauguši zālē.
Mājas fasādes siltināšanas speciālists.

Kompānija «AVA INVEST»
šodien ir viena no veiksmīgākajām kompānijām nekustamā īpašuma tirgū, kas piedāvā pilnu pakalpojumu spektru šajā sfērā kā Rīgā, tā visā Latvijā. Kompānijā strādā
vairāk nekā 80 līdzstrādnieku, un mūsu komanda ir gatava pieņemt darbā cilvēkus,
kuri ir gatavi sākt karjeru šajā sfērā.

Mēs gaidām gudrus, mērķtiecīgus, vērtīgus, radošus cilvēkus, kuri
ir gatavi strādāt augstas klases pakalpojumu sfērā un maksimāli
orientēti uz klientu vajadzībām!
Gaidām Jūsu CV uz e-pastu valdekuavainvest@inbox.lv
vai zvanus pa tel. 67807007, 27019280.

Jelgavas rajona Neklātienes vidusskola
uzņem izglītojamos visos konsultāciju punktos
• vidusskolā 10. – 12. klasē,
• pamatskolā 1. – 9. klasē.
Informācija par skolu.
1. Vienīgā skola valstī ar neklātienes formas izglītību, kura piedāvā pamatizglītības
programmu 1. – 9. klasei.
2. Divas izglītības programmas vidusskolā:
• vispārizglītojošā virziena,
• humanitārā un sociālā virziena.
3. Apmācība e-vidē vidusskolā.
4. 2008./2009. mācību gadā vidusskolu absolvēja 109 izglītojamie, no kuriem A līmeni
saņēma 8, B līmeni – 20, C līmeni – 52 izglītojamie. Šos rezultātus sasniegušie izglītojamie paralēli mācībām strādā un audzina bērnus.
5. Skolā strādā kvalificēti skolotāji.
Uzņemšana Pasta ielā 37, 10. kabinetā, Jelgavā (rajona padomes ēkā) ceturtdienās
no pulksten 9 līdz 12; no 12. augusta katru dienu no pulksten 8 līdz 16.
Tālrunis informācijai 63084021, 29122018.

Tālrunis 28382931.

Mehāniķis, sagādnieks, traktorists,
kaltes meistars, šoferis – A, B, C kategorijas
braukšanas atļaujas.
Tālrunis 27549217.
Sieviete (26) steidzami meklē pārdevējas
vai kādu citu darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 29749238.
Sieviete (28) – pārdevējas (var tirgū), apkopējas, veca cilvēka aprūpēšanu vai citu
darbu. Tālrunis 27108007.
Angļu valodas privātskolotāja.
Tālrunis 29793382.
Santehniķis ar pieredzi. Apkures sistēmas
montāža, ūdens apgādes sistēmas,
kanalizācija. Tālrunis 29681585.
Santehniķis.
Tālrunis 28452220

Aizsaulē aizgājuši
JURIS DRELIS (dz. 1950. g.)
BORISS STEPUŠINS (dz. 1963. g.)
HARIJS VĪKSNE (dz. 1952. g.)
JĀNIS STRAZDIŅŠ (dz. 1931. g.)
Izvadīšana 24.07. plkst. 13 Baložu kapsētā.
JĀNIS ZEĻONKA (dz. 1940. g.)
KĀRLIS SKUDRA (dz. 1922. g.)
Izvadīšana 23.07. plkst. 15 Baložu kapsētā.
ĒRIKS GROSKOPS (dz. 1954. g.)
AUSMA PEDŪRE (dz. 1934. g.)
Izvadīšana 23.07. plkst. 12 Bērzu kapsētā.
GAĻINA PENTEĻEJEVA (dz. 1936. g.)
Izvadīšana 24.07. plkst. 15 Baložu kapsētā.

6
27. jūlijs, pirmdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 21.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 826.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 132.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5114.sērija.
10.15 «LTV zvaigznes ceļo». M.Amoliņa Slovēnijā.*
10.45 «Svēto dzīve». Kanādas drāma. 2004.g. 1.sērija.
12.20 «Ielas garumā».
Z.Meierovica prospekts Jūrmalā. 1.daļa.*
12.50 «Aiz slēgtām durvīm».
LTV iestudējums. 1991.gada ieraksts.
14.25 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 21.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 826.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5115.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 193. un 194.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 21.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!»* TV spēle.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 «Galva. Pils. Sēta».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Valmieras puikas». LTV iestudējums. 2.daļa.

LTV7
7.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Kārdifā. 2008.g.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.)*.
10.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 1.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.35 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 293.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 2.sērija.
16.50 «SeMS». Raidījuma viesi – grupa Cosmos.
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 294.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».
20.10 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 4.sērija.
20.40 «Tur, kur dzīvo mīlestība». Ukrainas melodrāma.
22.15 «Krējums… saldais».
22.45 «SeMS». Raidījuma viesi – grupa Cosmos.
0.05 «24 stundas 3». Seriāls. 7.sērija.
0.50 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 14.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 48.sērija.
10.00 «Dusmu bumbas». ASV piedzīvojumu komēdija.
12.00 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 66.sērija.
12.30 «Ražots Latvijā».*
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «Soli pa solim».
ASV komēdijseriāls. 48. un 49.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 22.sērija.
15.15 «Skubijs Dū un Pinkainais».
ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla». ASV un Venecuēlas seriāls.
27.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 111.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 98.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 Tautas balss piedāvā... «Jaunais vilnis 2009».
Dienasgrāmata.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Latvijas stiprākie vīri».
Spēkavīru meistarsacīkšu Madonas posms.
21.35 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 15.sērija.
22.30 «Nikita». ASV seriāls. 8.sērija.
23.25 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 25.sērija.
0.25 «Klubs Mežonīgā nogāze». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
2.10 «Terminators».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1984.g.
3.55 «Kāpēc tā gadījās».
Dokumentāla programma. 43. un 44.sērija.
4.50 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 111.sērija.

TV3
5.00 «Kobra 12». Seriāls. 2.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 17.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 14.sērija.

27. jūnijā plkst.6.40 kanālā TV3
«Noziegumam pa pēdām 11». 14.sērija.

tv programma
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Mūsu dzīve Āfrikā». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
9.50 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 8.sērija.
10.40 «Māmiņu klubs». Raidījums.
11.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
12.00 «Meklējot pazudušos».
ASV un Kanādas seriāls. 1.sērija.
12.55 «Kobra 9». Seriāls. 9.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 8».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 8». ASV seriāls. 24. un 25.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 151.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 426. un 427.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 35. un 36.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 17.sērija.
21.00 «Atgriešanās Eiropā. Latvija 1988-2008».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
22.05 «Ilgais ceļš kāpās».
Latvijas daudzsēriju mākslas filma. 1.sērija.
23.30 «Jūrmala 2007» (ar subt.).
1.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Idiots» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.05 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Vienīgā» (ar subt.). Krievijas drāma. 1975.g.
14.00 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Dzinēji» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «K-19» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
19.00 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.50 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
21.50 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

28. jūlijs, otrdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 22.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 827.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 133.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5115.sērija.
10.15 «LTV zvaigznes ceļo». I.Liepiņa Izraēlā. 1.daļa.*
10.50 «TKKG un prāta mašīnas noslēpums».
Vācijas piedzīvojumu filma bērniem.
12.50 «Lašu dzīvības ceļš».
Studijas Dauka animācijas filma.
13.00 «Bruņurupuči». Studijas Dauka animācijas filma.
13.10 «Viss notiek».*
13.40 «Latvija var!»*
14.25 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 22.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 827.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5116.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 195. un 196.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 22.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Otrā patiesība». Francijas trilleris. 2.sērija.
22.45 «Kopā».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Brāļi un māsas».
Daudzsēriju mākslas filma. 23.sērija.
24.00 «Garīgā dimensija».*

LTV7
7.30 Grand Prix izcīņa spīdvejā Prāgā. 2008.g.*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 2.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.35 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 294.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 3.sērija.
16.50 «SeMS». Raidījuma viešņa – Aina Poiša.
Tēma – mani vecāki mani nesaprot.
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 295.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).

19.30 «112 hronika».
19.40 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».
20.10 «Vāvere kāpelētāja». Francijas dokumentāla filma.
21.00 «Ceļā ar kameru». Motoekspedīcija apKarpati.
21.30 «olimpiade.lv».
21.45 «Sporta studija». Tiešraide.
22.30 «Autosporta programma nr.1».
23.00 «Zebra».*
23.15 «SeMS». Raidījuma viešņa – Aina Poiša.
Tēma – mani vecāki mani nesaprot.
0.35 «24 stundas 3». Seriāls. 8.sērija.
1.20 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 15.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 49.sērija.
10.00 «Pazudis un atrasts». ASV komēdija. 1999.g.
12.00 «Divarpus vīri».
ASV komēdijseriāls. 67. un 68.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «Soli pa solim».
ASV komēdijseriāls. 50. un 51.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 23.sērija.
15.15 «Skubijs Dū un Pinkainais».
ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 28.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 112.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 99.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 Tautas balss piedāvā... «Jaunais vilnis 2009».
Dienasgrāmata.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss. Atklāšanas koncerts.
23.50 «Pasaules pokera turnīrs». 7.sērija.
1.25 «Pludmales patruļas meitenes».
Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
2.30 «Nikita». ASV seriāls. 8.sērija.
3.15 «Pazudis un atrasts». ASV komēdija. 1999.g.
4.45 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 112.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 82.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 18.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 15.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Mūsu dzīve Āfrikā». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 35. un 36.sērija.
10.55 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
11.55 «Meklējot pazudušos».
ASV un Kanādas seriāls. 2.sērija.
12.55 «Kobra 9». Seriāls. 10.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 8».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 8». ASV seriāls. 26.sērija;
«Precējies. Ir bērni 9». ASV seriāls. 1.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 152.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 428. un 429.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 37. un 38.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 18.sērija.
21.00 «Atgriešanās Eiropā. Latvija 1988-2008».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.05 «Ilgais ceļš kāpās».
Latvijas daudzsēriju mākslas filma. 2.sērija.
23.30 «Jūrmala 2007» (ar subt.).
1.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.05 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.*
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Čukču zemes priekšnieks» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 1966.g.
14.00 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Benija Hila šovs» (ar subt.).
Lielbritānijas komēdijseriāls.
17.50 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
18.00 «Jaunais vilnis 2009. Sarkanais paklājs».
18.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
18.45 «Jaunais vilnis 2009».
21.50 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

29. jūlijs, trešdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 23.sērija.

Ceturtdiena, 2009. gada 23. jūlijs
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 828.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 134.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5116.sērija.
10.15 «LTV zvaigznes ceļo». I.Liepiņa Izraēlā. 2.daļa.*
10.50 «Otrā patiesība». Francijas trilleris. 2002.g. 2.sērija.
12.30 «Zini vai mini!» TV spēle. Vada S.Freiberga.*
13.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Cikls Rīgas osta deviņos gadsimtos.*
13.40 «8 stundas».*
13.55 «Kopā».*
14.25 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 23.sērija.
15.55 «Dabas grāmata».*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 828.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5117.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 197. un 198.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 23.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 «Klucis – nepareizais latvietis». Dokumentāla filma.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «LTV portretu izlase». Liepiņu dzimta.*
0.15 «Zaļais īpašums».*

LTV7
7.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Daugavpilī. 2008.g.*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 3.sērija.
10.45 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.05 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».*
11.25 «SeMS».
12.45 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 295.sērija.
13.30 «TV motors».
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Veglatlētika. 2008.g.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 4.sērija.
16.50 «SeMS». Raidījuma viešņa – Šeila.
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 296.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».
20.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 36.sērija ASV kosmoplāna
«Challenger» bojāeja ASV, 1986.g.
21.00 «Donavas ūdenspolicija». Seriāls. 12.sērija.
21.50 «Ātruma cilts».
22.20 Pludmales volejbola apskats.
22.50 «Nākotnes parks».*
23.20 «SeMS». Raidījuma viešņa – Šeila.
0.40 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 16.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss. Atklāšanas koncerts.*
11.40 «Amulets». ASV seriāls. 50.sērija.
12.35 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 69.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «Soli pa solim».
ASV komēdijseriāls. 52. un 53.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 24.sērija.
15.15 «Skubijs Dū un Pinkainais».
ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 29.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 113.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 100.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 Tautas balss piedāvā... «Jaunais vilnis 2009».
Dienasgrāmata.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss. 1. konkursa diena.
23.50 «Draugi 5». ASV seriāls. 8.sērija.
0.20 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 26.sērija.
1.20 «Striptīza klubs». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
2.15 «Pasaules pokera turnīrs». 8.sērija.
3.45 «Policistu šovs». ASV komēdija. 2002.g.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 113.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 83.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 19.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 16.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Mūsu dzīve Āfrikā». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 37. un 38.sērija.
10.55 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
11.55 «Meklējot pazudušos».
ASV un Kanādas seriāls. 3.sērija.
12.55 «Kobra 9». Seriāls. 11.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 8».
ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 9». ASV seriāls. 2. un 3.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 153.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 430. un 431.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 39. un 40.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 19.sērija.
21.00 «Atgriešanās Eiropā. Latvija 1988-2008».
Dokumentāla filma. 3.sērija.

22.05 «Ilgais ceļš kāpās».
Latvijas daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
23.30 «Jūrmala 2007» (ar subt.). Humora festivāls.
1.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.05 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.*
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Jaunais vilnis 2009».*
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.20 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
18.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
18.45 «Jaunais vilnis 2009».
21.50 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

30. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 24.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 829.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 135.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5117.sērija.
10.15 «LTV zvaigznes ceļo». I.Strenga Horvātijā. 1.daļa.*
10.45 Starptautiskais sporta deju festivāls «GE Money
Grand Prix Latvija». Eiropas meistarsacīkstes
jauniešiem standartdejās.*
11.45 Projekts Vizuālā Latvija. Latvijas pilsētas». Saldus.*
12.00 «Zebra».*
12.15 «Strādājam laukos».*
12.45 «Dzelzceļš no Baikāla uz Amūru».
Dokumentāla filma.
13.40 «Vertikāle».*
14.25 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 24.sērija.
15.55 «Juniors TV».*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 829.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5118.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 199. un 200.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 24.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Savvaļas rozes».
Daudzsēriju mākslas filma. 7.sērija.
21.55 «Nebridis nezināsi, cik dziļš. E.Melngailis».
Režisores un scenāristes Virdžīnijas Lejiņas
veidotā portretfilma par komponistu, vienu no
latviešu lielākajiem tautasdziesmu apdarināšanas
meistariem Emili Melngaili.
22.50 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «8 stundas».
23.35 «Tikai seši». Daudzsēriju mākslas filma. 12.sērija.
0.20 «LTV portretu izlase». Kinozinātniece V.Freimane.*

LTV7
7.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Kopenhāgenā. 2009.g.*
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 4.sērija.
10.45 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.05 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 1.sērija.
11.30 «Vāvere kāpelētāja». Dokumentāla filma.
12.25 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 296.sērija.
13.15 «olimpiade.lv»*
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 5.sērija.
16.50 «SeMS». Raidījuma viešņa – Jenny May.
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 297.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».
20.10 «Interneta vergi». Francijas dokumentāla filma.
21.05 «Ēnas zona».*
21.35 «Uz meža takas».
22.05 «Draudi jūras dzelmē». ASV trilleris.
23.45 «SeMS». Raidījuma viešņa – Jenny May.
1.05 Pludmales volejbola apskats.*
1.35 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 17.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss. 1.konkursa diena.*
11.40 «Amulets». ASV seriāls. 51.sērija.
12.35 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 70.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «Soli pa solim».
ASV komēdijseriāls. 54. un 55.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 25.sērija.
15.15 «Skubijs Dū un Pinkainais».
ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 30.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 114.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 101.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.

TV programma

Ceturtdiena, 2009. gada 23. jūlijs
19.10 Tautas balss piedāvā... «Jaunais vilnis 2009».
Dienasgrāmata.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss. 2.konkursa diena.
23.50 «Zibatmiņa» (ar subt.). Krievijas krimināldrāma.
1.50 «Rona Harisa kamera». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
2.45 «Ridika hronikas». ASV fantastikas filma. 2004.g.
4.35 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 114.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 84.sērija.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 20.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 17.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Zelta dzīve». ASV seriāls. 1.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 39. un 40.sērija.
10.55 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
11.55 «Meklējot pazudušos».
ASV un Kanādas seriāls. 4.sērija.
12.55 «Kobra 9». Seriāls. 12.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 8».
ASV animācijas seriāls. 4.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 9». ASV seriāls. 4. un 5.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 154.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 432. un 433.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 41. un 42.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 20.sērija.
21.00 «Atgriešanās Eiropā. Latvija 1988-2008».
Dokumentāla filma. 4.sērija.
22.05 «Ilgais ceļš kāpās».
Latvijas daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
23.30 «Jūrmala 2007» (ar subt.). Humora festivāls.
1.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.05 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.*
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Jaunais vilnis 2009».*
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.20 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
18.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
18.45 «Jaunais vilnis 2009».
21.50 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

31. jūlijs, piektdiena
LTV1
7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 830.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 136.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5118.sērija.
10.15 «LTV zvaigznes ceļo». I.Strenga Horvātijā. 2.daļa.*
10.45 «Abi labi».*
11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Bonobo māte». Dokumentāla filma.
13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.30 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 25.sērija.
15.55 «Tu esi Latvija!»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 830.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5119.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 201. un 202.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 25.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Uz vulkāna». Vācijas drāma.
22.45 «Mikrofona aptaujas koncerti».*
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Mikrofona aptaujas koncerti».*

LTV7
7.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Kārdifā. 2009.g.*
9.00 «Uz meža takas».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 5.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 30.sērija
Aviokatastrofa Evergeitā (ASV), 1996.g.
12.00 «Akvanauti». Seriāls. 5.sērija.
12.25 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 297.sērija.
13.15 «Sporta studija».*
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 6.sērija.
16.50 «SeMS». Raidījuma viešņa – Ella.
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 298.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 Pārbaudes spēle hokejā. Rīgas Dinamo –

Novosibirskas Sibirj. Tiešraide.
22.15 «Zveja» (ar subt.).
22.45 «Pazudušie 4». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
0.15 «SeMS». Raidījuma viešņa – Ella.
1.35 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 18.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss. 2.konkursa diena.*
11.40 «Amulets». ASV seriāls. 52.sērija.
12.35 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 71.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «Soli pa solim».
ASV komēdijseriāls. 56. un 57.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Supersuns Kripto».
ASV animācijas seriāls. 26.sērija.
15.15 «Skubijs Dū un Pinkainais».
ASV animācijas seriāls. 10.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 31.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 115.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 102.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 Tautas balss piedāvā... «Jaunais vilnis 2009».
Dienasgrāmata.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss. J.Antonova radošais
vakars.
23.50 «Lode». ASV fantastikas filma. 1998.g.
2.10 «Kopīgās fantāzijas». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.55 «Alkoholiķis». ASV traģikomēdija. 2005.g.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 115.sērija.

TV3
5.00 «Princese Diāna: Liktenīgās fotogrāfijas».
Dokumentāla filma.
5.50 «Paradīzes krasts». Seriāls. 21.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 18.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Zelta dzīve». ASV seriāls. 2.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 41. un 42.sērija.
10.55 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
11.55 «Meklējot pazudušos».
ASV un Kanādas seriāls. 5.sērija.
12.55 «Kobra 9». Seriāls. 13.sērija.
13.55 «Bruņurupuči nindzjas 8».
ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 9». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 155.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 434. un 435.sērija.
17.15 «Mans čempions» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 43. un 44.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Atgriešanās Eiropā. Latvija 1988-2008».
Dokumentāla filma. 5.sērija.
21.25 «Ilgais ceļš kāpās».
Latvijas daudzsēriju mākslas filma. 5.sērija.
22.45 «Jūrmala 2007» (ar subt.). Humora festivāls.
0.50 «Bēgošais indiānis». ASV un Japānas drāma.
2.55 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs. 34.sērija.
3.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.05 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.*
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Jaunais vilnis 2009».*
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Māris Liepa» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.20 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
18.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
18.45 «Jaunais vilnis 2009».
21.50 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (krievu val.).
Dokumentāls seriāls.

1. augusts, sestdiena
LTV1
7.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»
Zvejniecības cikls Aiziet jūriņā!
8.25 «Zaļais īpašums».*
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 48.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata».*
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 62.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Uz vulkāna». Mākslas filma.
12.35 XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XIV Deju
svētki. Deju lieluzvedums Izdejot laiku.*

14.40 «Nezūdamības likums». XXIV Vispārējie latviešu
dziesmu svētki un XIV Deju svētki 2008.
15.35 «Neprāta cena». LTV seriāls. 99. un 100.sērija.
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Dzelzceļš no Baikāla uz Amūru».
Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Ielas garumā». Kalpaka bulvāris, Reimersa iela.*
18.55 Vijai Artmanei – 80. «Saruna ar karalieni».
Rīgas kinostudijas dokumentāla filma.
19.15 Vijai Artmanei – 80. «Dāvana vientuļai sievietei».
Rīgas kinostudijas detektīvkomēdija. 1973.g.
20.30 «Panorāma».
21.00 «Latloto izloze».
21.05 «Dārgāks par zeltu». Francijas romantiska komēdija.
22.40 «Nakts ziņas».
22.45 Grupas «Linga» jubilejas koncerts.*

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Acīmredzamais».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 Pludmales volejbola apskats.*
13.00 «Interneta vergi». Francijas dokumentāla filma.
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
16.00 «Zibens spēriens».
Francijas seriāls. 17. un 18.sērija.
17.00 «Krējums… saldais».*
17.30 «Klimata izmaiņas Austrijā». Dokumentāla filma.
18.25 «Krusta karš debesīs».
Vācijas fantastikas komēdija. 1994.g.
20.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 5.sērija.
21.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Daugavpilī.
23.30 «Noziedzīgie prāti 2». Seriāls. 22.sērija.
0.15 «Bikini meitenes». 18.sērija.
0.45 «Seksa faili». Citplanētieši.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
7.00 «Vāverpuika». ASV animācijas filma. 13.sērija.
7.30 «Laika komanda». ASV animācijas filma. 17.sērija.
8.00 «Dekstera laboratorija 3».
ASV animācijas filma. 16.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 22.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.35 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.).
Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss.
J.Antonova radošais vakars.*
12.55 «Prezidents un viņa mazmeita» (ar subt.).
Krievijas piedzīvojumu filma.
14.50 «Latvijas stiprākie vīri».
Spēkavīru meistarsacīkšu Madonas posms.*
15.40 «Ekstrēms tuvplānā».
ASV dokumentāla programma.
16.35 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
16.50 «Sprādziens no pagātnes».
ASV romantiska komēdija.
18.50 Tautas balss piedāvā... «Jaunais vilnis 2009».
Dienasgrāmata.
19.00 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 103.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.22 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.15 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss. 3.konkursa diena.
0.25 «Dziedātājs». Francijas melodrāma.
2.30 «Parīzes prostitūtas». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
3.25 «Lode». ASV fantastikas piedzīvojumu filma.
5.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 17.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 85.sērija.
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 1.sērija.
6.40 «Mazās burves». 8.sērija;
7.00 «Bratz roka eņģeļi». Lielā animācijas filma.
8.20 «Atklāj īsto!» Raidījums.
9.25 «Simpsoni 18». Animācijas seriāls. 21. un 22.sērija.
10.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.55 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle.
12.00 «Robinsons Krūzo». Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
12.55 «TV3 tievēšanas šovs XXL». Realitātes šovs.
14.00 «Jūrmala 2007» (ar subt.). Humora festivāls.
16.00 «Atgriešanās zilajā lagūnā».
ASV romantiska piedzīvojumu filma.
18.00 «Spēle ar naudu». ASV komēdija. 1992.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Atgriešanās Eiropā. Latvija 1988-2008».
Dokumentāla filma. 6.sērija.
21.20 «Ilgais ceļš kāpās».
Latvijas daudzsēriju mākslas filma. 6.sērija.
22.45 «Jūrmala 2007» (ar subt.). Humora festivāls.
0.55 «Saldie piecdesmitie». ASV drāma. 1995.g.
2.25 «Feet of flames». Īru deju šovs.
3.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

7
18.35 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
18.45 «Jaunais vilnis 2009».
22.00 «Jūrmala 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
23.35 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
23.45 «Erotiskie stāsti». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.

2. augusts, svētdiena
LTV 1
8.10 «Garīgā dimensija».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 49.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Tu esi Latvija!»*
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 63.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Emīls Dārziņš». Latvijas TV iestudējums. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.35 «Cukuroma». Austrijas mākslas filma.
15.10 «Tīģeru zelts». Studijas Dauka animācijas filma.
15.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 101. un 102.sērija.
16.30 «Ceļā uz brīvību». Dokumentāls ceļojumu seriāls.
Vides filmu studija, 2006.g. 7.sērija.
17.00 «Bonobo māte». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Strādājam laukos».
19.00 Vijai Artmanei – 80. «Kā gulbji balti padebeši iet».
Rīgas kinostudijas vēsturiska drāma. 1957.g.
20.30 «Panorāma».
21.00 «Svēto dzīve». Kanādas drāma. 2004.g. 2.sērija.
22.35 «Nakts ziņas».
22.40 «Siguldai – 800». Oriģināluzvedums Sateseles
zelts. Mūzikas autors M.Brauns, libreta autore
I.Ābele, horeogrāfs A.Daņiļēvičs, scenogrāfs
E.Gaigalnieks, režisore M.Zīvere.*

LTV 7
8.30 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Neparastās lietas». Seriāls. 5.sērija.
11.00 «Uz meža takas».
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 «Akvanauti». Deriāls. 6.sērija.
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Vieglatlētika. 2008.g.*
16.00 «Zibens spēriens». Seriāls. 19. un 20.sērija. Alise
grib izlīgt ar Aleksu, bet puisis ir ļoti apvainojies,
ka meitene nebija viņam izstāstījusi īsto iemeslu,
kāpēc abi satikušies. Alise neko nebija izstāstījusi
par Aleksa foto, ko viņš atrada Alises grāmatā.
Leo grib izlīgt ar Evu un nemitīgi domā, kā to izdarīt. Draugiem ienāk prātā doma par kādu traku
dāvanu. Leo ielien lielā kastē, kura tiek pasniegta
Evai pludmalē brīdī, kad viņa ir kopā ar savu
jauno draugu. No iecerētā pārsteiguma čiks vien
sanāk. Leo padara sevi smieklīgu. Klemāns apsola Alisei nokārtot pārpratumu, kas atgadījās ar
Aleksa foto. Taču nekas lāga nesanāk, pārpratumi
risinās viens aiz otra..., kamēr Alise piedevām
zaudē arī savu vasaras darbu restorānā.
17.00 «Velnenes». Francijas drāma. 2006.g.
18.35 32.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls.
19.30 «Ceļā ar kameru».
Motoekspedīcija apKarpati. 2.filma.
20.00 «Futbola suns». ASV ģimenes komēdija. 1999.g.
Lomās: Dž.Māršals, O.d’Abo, Dž.Folejs.
21.40 «Banka». Austrālijas trilleris. 2001.g. Lomās:
S.Bada, S.Rodžers, M.Batels, M.Makelhainija,
G.Stouns.
23.30 «Netīrā dzīve». Seriāls. 2007.g. 4.sērija. Lomās:
K.Koksa, Ī.Hērts, Dž.Stjuarts, A.Brekenridža,
Dž.Nordlings, V.Makormaks.
0.20 «TV motors».*
0.50 «Trakās izklaides». Seriāls. 2007.g. 3.sērija.

LNT
6.05 «Dzīvnieku instinkti».
7.00 «Ekstrēms tuvplānā».
8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas filma. 18.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 23.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss. 3.konkursa diena.*
13.00 «Princis un es 2». ASV romantiska komēdija.
14.50 «Aģents Kodijs Benks». ASV piedzīvojumu komēdija.
2003.g. Lomās: F.Mjūnics, H.Dafa, E.Hārmona,
K.Deivids, S.Stīvensone. No pirmā acu uzmetiena

Kodijs Benss ne ar ko neatšķiras no citiem
pusaudžiem – viņam patīk skrituļdēļi, riebjas matemātika, bet meiteņu klātbūtne mulsina. Kodijs
nav pat populārākais puisis skolā, pat ne tuvu
tam. Taču, kad pasaule izrādās briesmās, atklājas
Kodija vislielākais noslēpums – viņš ir slepenais
aģents! Visuvarens slepenais aģents!
16.40 «Baiļu faktors». Realitātes šovs. 13.sērija.
17.40 «Komisārs Reksis». Austrijas un Vācijas seriāls.
104.sērija.
18.40 Tautas balss piedāvā... «Jaunais vilnis 2009».
Dienasgrāmata.
18.50 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.15 Degpunktā piedāvā... «Narkotikas uzbrūk».
Dokumentāla filma.
20.00 LNT ziņas; laika ziņas.
20.22 Sporta ziņas.
20.35 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss. Noslēgums.
24.00 «Trakokrekls». ASV un Vācijas trilleris. 2005.g.
Lomās: E.Brodijs, K.Naitlija, K.Kristofersons,
Dž.D.Lī, D.Kreigs, B.Renfro.
1.55 «Ceļvedis uz apsolīto zemi». Erotiska filma;
SMS ar iepazīšanos.
2.50 «Dziedātājs». Francijas melodrāma. 2006.g.
4.45 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 22.sērija.

TV3
5.00 «Burvestības 2». Seriāls. 1.sērija.
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 2.sērija.
6.40 «Mazās burves». 9.sērija.
7.00 «Bratz meitenes un dimanti».
Lielā animācijas filma.
8.15 «Hanna Montana. Dubultā dzīve». Seriāls. 10.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.20 «Garšu laboratorija». Raidījums.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle.
12.00 «Līdzās tev». Indijas spraiga sižeta komēdija.
15.30 «Smieklīgākie videokuriozi». Raidījums.
15.55 «FIB aģente Sjū 3». Seriāls. 6.sērija.
16.55 «Kobra 12». Seriāls. 3.sērija.
17.55 «Bibliotekārs. Likteņa šķēpa meklējumos». ASV
piedzīvojumu filma. 2004.g. Poliglots un viszinis
Flinns Karsens, kuram ir 22 augstākās izglītības,
iekārtojas darbā slavenajā Ņujorkas publiskajā
bibliotēkā. Tikai izredzētie zina, ka tās slepenajās
telpās glabājas seni artefakti un nenovērtējami
dārgumi, tostarp Ekskalibura zobens, Pandoras
lāde, slavenās Monas Lizas oriģināls (Luvrā
aplūkojams vien tās viltojums) un daudz kas cits.
Flinnam, kļūstot par šo bagātību glabātāju, drīz
vien nākas sastapties ar ļaunās Čūsku brālības
pārstāvjiem, kuri no bibliotēkas slepenās glabātavas nozog Likteņa zobena fragmentu – šis zobens
tā īpašniekam ļauj kļūt par pasaules valdnieku.
19.50 TV3 ziņas.
19.55 «Atgriešanās Eiropā. Latvija 1988-2008». Dokumentāla filma. 7.sērija. Laika posms no 2006. līdz
2008. gadam. Pravieša Muhameda karikatūras.
Mēsli Rīgas praidā. Rindas pie Krievijas robežas.
Bronzas Aļoša Tallinā. Superinflācija un superalgas. Dejo ar zvaigzni. Nothing special un daudzi
citi notikumi.
21.00 «Ilgais ceļš kāpās».
Latvijas daudzsēriju mākslas filma. 7.sērija.
22.25 «Zīmes». ASV fantastikas piedzīvojumu filma.
0.35 «Savs cilvēks». ASV biogrāfiska filma. 1999.g.
3.25 «Comedy Club» (ar subt.). Humora šovs.
4.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Smiekli bez robežām» (latv. val.). Humora šovs.
10.50 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.*
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Jaunais vilnis 2009».*
14.15 «Sikspārnis» (ar subt.). Krievijas muzikāla komēdija. 1979.g. Režisors J.Frids. Lomās: J.Solomins,
L.Maksakova, L.Udovičenko, V.Solomins,
O.Vidovs, I.Dmitrijevs, J.Vasiļjevs, J.Vesņiks,
O.Volkova. Greizsirdība, nelaimīgs mīlētājs,
sīkas viltības un nopietni pārpratumi, skaistās
Rozalindas kundzes ekstravagantie gājieni, tikpat
skaistās kalpones Adeles sapņi par aktrises karjeru, daži – aiz restēm, citi – greznā masku ballē…
Un viss – J.Štrausa mūzikas skaņu pavadījumā.
17.00 «Staļina sieva» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2006.g.
18.35 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
18.45 «Jaunais vilnis 2009».
22.00 «Jūrmala 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
23.15 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.
23.25 «Erotiskie stāsti». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.*
10.30 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
10.50 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.*
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Jaunais vilnis 2009».*
14.15 «Čarters» (ar subt.). Krievijas katastrofu filma.
16.00 «Bēgšanas mēģinājums» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
17.00 «Staļina sieva» (ar subt.). Krievijas seriāls.

2. augustā plkst.14.50 kanālā LNT
«Aģents Kodijs Benks». ASV piedzīvojumu komēdija
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notikumi

Kultūras pasākumi
 24. jūlijā pulksten 19 – Ādolfa Alunāna teātra studijas izrāde «No saldenās
pudeles» (R.Blaumanis). Režisori – Arvīds Matisons un Andris Bolmanis. Ieejas
maksa – Ls 2, skolēniem, studentiem un pensionāriem – Ls 1,50, bērniem līdz
septiņu gadu vecumam – bez maksas (Uzvaras parkā). Lietus gadījumā izrāde
notiks kultūras namā.
 Līdz 1. septembrim apskatāmas 3. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla
«Summer signs 2009» laikā tapušās skulptūras par tēmu «Brīnumu pasaule».
Bērniem līdz septiņu gadu vecumam ieeja bez maksas, skolēniem, studentiem
un pensionāriem – Ls 0,50, pieaugušajiem – Ls 1 (Uzvaras parkā).
 15. augustā pulksten 13 – LNT šova «Latvijas Zelta talanti» konkursantu
koncerts. Piedalās abu sezonu uzvarētāji un spilgtākie dalībnieki. Īpašie viesi
Ginta Ēķe un grupa «Latte» ar Zigmara Liepiņa populārākajām dziesmām. Biļetes
«Biļešu paradīzes» kasēs (kultūras namā).
 29. augustā – Piena, maizes un medus svētki.

Ceturtdiena, 2009. gada 23. jūlijs

Režisors viņu
atrada uz kāpnēm
«Alunāna
teātris ir
vainojams
pie tā, ka
teātris ir
mani aizrāvis, tāpēc
te palieku
un strādāšu Jelgavai. Man
šķiet, ka
šī ir mana
vieta, un es
varu tikai
mācīties,
mācīties,
lai arī no
manis Alunāna teātrim būtu
labums,»
spriež Andris Bolmanis.
Foto: Ivars
Veiliņš

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

Foto konkurss par godu
LLU 70. jubilejai
 Ritma Gaidamoviča

Sagaidot augstskolas 70 gadu
jubileju, kas tiks svinēta oktobrī,
LLU Sabiedrisko attiecību daļa
aicina jelgavniekus piedalīties
fotogrāfiju konkursā «Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
70», atklājot savu skatījumu
uz augstskolas pastāvēšanas
gadiem. Darbus varēs iesniegt
no 15. septembra.
Pērn jelgavnieki veidoja foto izstādi
«Jelgavas pilij 270», taču nu LLU Sabiedrisko attiecību daļa kopā ar jelgavniekiem
bildēs vēlas atskatīties uz augstskolas
septiņdesmitgadi.
LLU Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Šteinerte skaidro, ka šī konkursa
mērķis ir atspoguļot augstskolas vēsturi,
izaugsmi un veicināt tās vārda atpazīstamību sabiedrībā, parādot universitāti,
tās fakultātes, institūtus, studiju procesu,
apkārtējo vidi ikdienā un svētkos 70 gadu
griezumā.
Konkursā var piedalīties visi interesenti, iesniedzot līdz desmit fotogrāfijām, kas
var būt krāsainas vai melnbaltas, viena
vai vairākas fotogrāfijas – fotoreportāžā

Jaunieši pret diskrimināciju
Biedrība «Vārti ģimenei» aicina jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem
piedalīties projektā «Ieskečo pret
diskrimināciju». Tā mērķis ir veicināt
iecietību, izpratni par daudzveidību
un, izmantojot antireklāmu, mazināt
diskrimināciju. Projekts notiks no 1. augusta līdz nākamā gada 15. februārim.
Tā noslēgumā tiks atrastas efektīvākās
antireklāmas, kuras jaunieši piedāvās
reģionālajām televīzijām un izmantos,
izglītojot savus vienaudžus. Projekta laikā notiks apmācības režijā, aktiermeistarībā, līderībā, filmēšanā, zīmju valodā
u.tml. Lai piedalītos projektā, līdz 29.
jūlijam jānosūta pieteikuma anketa uz
e-pastu vartigimenei@inbox.lv. Anketa
pieejama www.jelgava.lv.

un sērijā.
«Konkursa komisija piecu cilvēku
sastāvā vērtēs iesniegto fotogrāfiju
māksliniecisko oriģinalitāti, vēsturisko
vērtību, tehniskā izpildījuma kvalitāti un
fotogrāfa individuālo redzējumu,» piebilst
S.Šteinerte.
Konkursa darbus varēs iesniegt no 15.
septembra līdz 9. oktobrim LLU Sabiedrisko attiecību daļā, Jelgavas pils 175.
telpā darba dienās no pulksten 9 līdz 11.
Plānots, ka labākie darbi tiks eksponēti
izstādē, kuras atklāšana LLU aulas foajē
notiks 27. oktobrī, un tā jelgavniekiem un
pilsētas viesiem būs apskatāma līdz pat
27. novembrim. Bet konkursa uzvarētājus
apbalvos LLU 70 gadu jubilejai veltīto
pasākumu laikā oktobra otrajā pusē.
S.Šteinerte stāsta, ka pirmo trīs vietu
ieguvēji saņems ielūgumu divām personām uz Ziemassvētku balli Jelgavas
pilī, bet interesantāko darbu autoriem
tiks pārsteiguma balvas un ekskluzīva
iespēja fotografēt pils un augstskolas
netipiskās vietas, kur tikai retam bijusi
izdevība nokļūt.
Konkursa nolikums ar noteikumiem,
kādi darbi var tikt iesniegti un kā tie
jānoformē, pieejams augstskolas mājas
lapā www.llu.lv.

Operete «Sikspārnis»
brīvdabā
Sestdien, 25.
jūlijā, Dobelē
Ķestermeža estrādē pulksten
19 notiks Johana
Štrausa komiskā operete «Sikspārnis», kur
cietuma uzraugu Frošu atveido Ādolfa
Alunāna teātra režisors Arvīds Matisons.
«Sikspārnis» ir asprātīga, humora un divdomīgu situāciju caurvīta izrāde. Piedalās
Guntars Vētra, Ginta Lubiņa, Egīls Grunde,
Inese Jasmane, Jānis Kurševs un citi. Biļetes
iepriekšpārdošanā var iegādāties lētāk
– Jelgavā «Reklamamarket» «Vivo centrā»,
«Statoil», «Latvijas pasts» galvenajā ēkā
Katoļu ielā 2b. Izrādes dienā biļetes varēs
iegādāties pasākuma norises vietā.

 Ritma Gaidamoviča

«Pirmo reizi iestāties teātrī mēģināju,
mācoties 4. klasē, kad mazs ķipars uz
krēsla pakāpos un nosaucu savu vārdu,
taču mani izsmēja, jo tas bija jauniešu
teātris, kur tik mazi neiederējās. Taču,
neskatoties uz sāpīgo zaudējumu, domu
par teātri neatmetu līdz pat 11. klasei,
kad nokļuvu Ādolfa Alunāna teātrī. Pie
visa vainīgs Arvīds Matisons. Alunāna
teātrī notika daiļrunāšanas konkurss
«Zvirbulis», uz kuru es atnācu, bet arī
tā man bija briesmīga izgāšanās, jo es
trīs reizes dzejoli sāku no jauna, četras
reizes apstājos, bet pēc tā noskaitīšanas
centos mukt. Trepēs mani noķēra Arvīds
un jautāja, vai tad jau prom, vai nepalikšot uz otro kārtu, es viņam saku, ka
es tā izgāzos, ka labāk ātrāk prom. Bet
viņš nelikās mierā un jautāja, vai man
interesē teātris, teica, lai es atnākot uz
mēģinājumiem. Šajā brīdī man parādījās
otrā iespēja, kuru izmantoju. Atnācu uz
mēģinājumu, saņēmu eksemplāru ar
pirmo lomu Dons Karloss lugā «Atjautīgā
aukle», taču nu jau esmu ne tikai aktieris,

bet arī režisora asistents,» par pirmajām kas ātri pāriet, un pēc tiem parasti dzimst
gaitām teātrī stāsta A.Bolmanis.
veiksmīgs kompromiss,» smaidot teic
asistents.
Uz skatuves vari iejusties
Arī darbu ar jaunajiem teātra studijas
desmit un simts lomās
biedriem puisis vērtē atzinīgi. «Te sanāRunājot, kas Andrim tuvāks – aktier- kuši tie cilvēki, kuri vēlas strādāt teātrī
māksla vai režisora darbs –, viņš atzīst, un zina, ko viņi grib. Te nenāk tie, kas
ka patīk abi. «Man patīk spēlēt, jo tā ir blandās pa ielām, ja arī atnāk, tad tas ir
lieliska iespēja vienam cilvēkam iejusties tikai laika jautājums un viņu šeit vairs
tik daudz lomās. Ikdienā cilvēkiem ir nav. Un ar tādiem, kas zina, ko vēlas, ir
tikai viena loma, taču te uz skatuves vari arī daudz vieglāk strādāt. Jau septembrī
iejusties kaut desmit vai simts lomās. mēs gaidām jaunus cilvēkus, kuri vēlas
Taču tai pat brīdī man patīk no malas darboties pie mums,» atzīst Andris, kurš
redzēt, kā top luga, kā tā no lasījuma sevi šobrīd redz vēl kā asistentu. «Es
pārtop darbībā, kā cilvēki meklē savas noteikti esmu vēl asistents, kurš mācās
lomas, kā attīstās. Un, ja tu kā režisors pirmajā kursā amatieru teātru režisoros,
vēl to visu vari virzīt sev vēlamā gultnē, un man vēl ir, ko mācīties un mācīties. Tas
tas ir patīkami. Saprotu, ka abas šīs lietas ir pieredzes jautājums, un man šķiet, ka
ir arī grūtas – aktierim reāli izdzīvot šo par režisoru var saukt tikai profesionāli
lomu, lai tas neizskatītos uzspēlēti, bet jau mūža otrajā pusē, kad tu esi izgājis
režisoram jābūt spēcīgai personībai ar cauri dzīvei un uzkrājis bagāžu, jo tā
stipriem nerviem, ar spēcīgu psiholoģiju, rada izpratni par lugu un sapratni, kā
lai atkostu domu, kas lugā domāta, un tur un kas tur domāts,» skaidro topošais
tiktu galā ar visiem aktieriem. Neslēpšu, režisors.
es tikai mācos,» smaidot teic Andris.
Šobrīd viņš nobāzējies mūsu pilsētas «No saldenās pudeles» –
teātrī un atzīst, ka te arī palikšot. «Alunā- Andra kursa darbs
na teātris ir vainojams pie tā, ka teātris ir
Jaunākā Ā.Alunāna teātra izrāde ir
mani aizrāvis, tāpēc te palieku un strādā- Rūdolfa Blaumaņa lugas «No Saldenās
šu Jelgavai. Man šķiet, ka šī ir mana vieta, pudeles» iestudējums, kas 24. jūlijā tiks
un es varu tikai mācīties, mācīties, lai arī rādīta Uzvaras parkā. Izrādās, ka tas ir
no manis Alunāna teātrim būtu labums,» teātra studijas un arī paša Andra, tā teikt,
spriež Andris.
kursa darbs. «Faktiski tā ir pirmā luga,
kur kopā ar Arvīdu gatavojām aktierus,
Luga jāvirza vienās sliedēs,
sākot ar primitīvākajiem vingrinājumiem
citādi būs lupatu deķis
līdz gatavam rezultātam,» teic Andris.
Taujāts par darba procesu, puisis atzīst, Diemžēl «No saldenās pudeles» ir vienīgā
ka, protams, ar pieredzējušu režisoru luga, kur pats Andris nespēlē, taču jelgavsastrādāties reizēm ir grūti, taču viņam niekiem viņa aktierspēli iespējams redzēt
esot paveicies, jo abiem diezgan līdzīgs gan A.Matisona, gan režisores Lūcijas
skatījums uz lietām. «Luga ir jāvirza Ņefedovas iestudētajās lugās – «12. nakts»,
vienās sliedēs, citādi var sanākt tik tāds «Cilvēks no Lamanšas», «Trīs māsas»,
lupatu deķis, kur viens no vienas puses, «Parastais brīnums» un citās, kas jau okotrs no otras un beigās nekā. Reizēm tobrī tiks rādītas Ā.Alunāna teātra 50 gadu
pastrīdamies, bet tie tādi radoši kašķi, jubilejas pasākumā nedēļas garumā.

Jelgavas mākslinieki Talsos

Dziedošās ģimenes Jelgavā

No šīs nedēļas līdz pat 30. augustam Talsu novada muzejā būs apskatāma Jelgavas mākslinieku izstāde «Mēs visi kopā». Te būs skatāmi
gan gleznotāju, gan keramiķu, gan
stiklinieku un citu meistaru darbi.
Jelgavas mākslinieku organizācijas
vadītājs Māris Brancis informē, ka
nākamgad Jelgavas mākslinieku
organizācija svinēs savu 40 gadu
pastāvēšanas jubileju. Šajā laikā
tā pārdzīvojusi dažādus periodus
– bijusi gan augšupeja, gan kritumi.
Tomēr organizācija savu būtību ir
saglabājusi un šobrīd tajā darbojas
ap 40 aktīvu mākslinieku, no kuriem
lielākā daļa savus darbus aizveduši
uz Talsiem.

Jelgavā notikusi
jaunā LNT šova
«Dziedošās ģimenes» atlase.
Tā bija pirmā
atlase šovam,
taču jāteic, ka
interese ļoti maza, jo uz to bija ieradušās
tikai piecas ģimenes – divas no Jelgavas,
viena no Ozolniekiem, viena no Saldus
un viena no Talsiem. Dažas no šīm ģimenēm mēs redzēsim arī TV ekrānos. Šova
producente Ilze Ancāne stāsta, ka šovā
plānots izvēlēties astoņas ģimenes no katra
novada – Zemgales, Kurzemes, Latgales
un Vidzemes. «Taču skatītāji šovu televīzijā
ik svētdienu varēs redzēt jau septembrī,»
piebilst I.Ancāne.

Jaunietis, kurš, neskatoties uz
to, ka jau 4. klasē piedzīvojis
ne vienu vien zobgalību no
klases biedriem par vēlmi
darboties teātrī, domu par
teātri tomēr neatmeta. To
viņš neizdarīja arī pēc izgāšanās daiļrunāšanas konkursā
«Zvirbulis», un nu viņš jau
trīs gadus strādā par Ādolfa
Alunāna teātra režisora Arvīda
Matisona asistentu un studē,
lai kļūtu par amatieru teātra
režisoru. Kas zina, iespējams
tieši viņš – Andris Bolmanis
– būs nākamais mūsu teātra
režisors.

Foto konkurss
par darba drošību
Eiropas Darba drošības un veselības
aizsardzības aģentūra aicina piedalīties foto konkursā par darba
drošību. Balvās ir iespēja iegūt līdz
pat 3000 eiro. Piedalīties var jebkurš, kam patīk fotografēt. Konkursa
mērķis ir veicināt izpratni par darba
drošību un veselību. Trīs labākās
fotogrāfijas tiks izvēlētas pēc to
radošuma un oriģinalitātes, kā arī
universālas pievilcības un atbilstības
darba drošības un veselības tematikai. Publika noteiks savu favorītu
tiešsaistes balsojumā. Pieteikumu
iesniegšanas beigu datums ir 2009.
gada 15. augusts. Plašāka informācija
www.jelgava.lv sadaļā NVO.

