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Pirmais autobuss
būs gatavs jau septembrī

Šobrīd rūpnīcā «Amo Plant» sākusies pirmo desmit pilsētas zemās grīdas autobusu montēšana. Pirmais Jelgavā tapušais auFoto: no «Amo Plant» arhīva
tobuss pilnībā gatavs būs septembra vidū, prognozē uzņēmuma pārstāvis Igors Graurs.
 Ilze Knusle-Jankevica

diešu speciālistu uzraudzībā.
«Jau pirms saņēmām pirmos
Rūpnīcā «Amo Plant»
autobusu komplektus, «VDL»
sācies darbs pie pirmo
koncerna speciālisti notestēja
autobusu komplekmūsu tehniskās gatavības pakātēšanas. «Tas ir mūsu
pi. Arī tagad paralēli autobusu
pirmais autobuss, tāražošanas procesam notiek darpēc process ir diezbinieku gatavības pārbaude,» tā
gan lēns. Darbs ilgst
I.Graurs.
jau četras nedēļas,
Šobrīd uz konveijera ir viens
bet pirmais autobuss
autobuss, un, tā kā tas ir pirizgājis četrus no 15
mais, process ir diezgan lēns.
posteņiem,» stāsta uzNepilna mēneša laikā autobuss
ņēmuma mārketinga
izgājis cauri četriem no 15 posun ārējo sakaru direkteņiem, un tas nozīmē, ka ir
tors Igors Graurs. Viņš
samontēta autobusa virsbūve,
prognozē, ka pirmais
kas turpmāk pamazām tiks
Jelgavā ražotais auapaudzēta ar pārējiem ekstertobuss pilnībā gatavs
jera un interjera elementiem.
un izgājis visas nepieUzņēmuma pārstāvis norāda, ka
ciešamās pārbaudes
jau drīzumā darbs tiks sākts pie
varētu būt septembrī.
nākamā autobusa – tas būs iespējams, tiklīdz iepriekšējais noDarbs pie pirmo autobusu nāks piektajā postenī. «Ar katru
komplektācijas sākās jūnija nākamo darbs kļūs vieglāks un
beigās un notiek stingrā holan- vedīsies ātrāk, tāpēc domāju, ka

jau augustā uz konveijera būs
visi desmit autobusi.»
Pirmajā piegājienā rūpnīcā
tiks izgatavoti desmit pilsētas
zemās grīdas autobusi. Viens
būs 12 metrus garš «ALE 200
Ambassador» autobuss, bet pārējie – «ALE 180 Ambassador»
autobusi, kas ir sešus metrus
gari. Plānots, ka tad, kad darbs
jau ritēs visos 15 posteņos,
rūpnīcā strādās ap 30 cilvēku.
Šobrīd to ir mazāk.
Gatavo autobusu realizācija
tirgū ir paša «Amo Plant» ziņā.
I.Graurs norāda, ka vispirms
gan autobusi jāuztaisa un tikai
tad varēs sākt domāt par to
pārdošanu, bet šādas tādas iestrādes šajā jomā jau esot. «Piedalāmies dažādos konkursos un
meklējam citas iespējas, kur un
kā realizēt savu produkciju,»
viņš piebilst. Jau ziņots, ka uzņēmums bija plānojis piedalīties
Latvijas–Šveices sadarbības

projektā par skolēnu autobusu
iepirkšanu pašvaldību vajadzībām, bet, mainoties konkursā
noteiktajiem parametriem, tas
nebija iespējams.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka uzņēmums Jelgavā plāno ne
tikai komplektēt autobusus
un kravas automašīnas, bet
arī izveidot kompozītmateriālu
cehu. Tas ļautu tepat uz vietas izgatavot komplektējošās
detaļas un būtiski atvieglotu
transporta līdzekļu ražošanas
procesu, samazinātu autobusa
pašizmaksu un nodrošinātu
jaunu darba vietu radīšanu.
Lai īstenotu šo ieceri, «Amo
Plant» Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūrā iesniedza
projektu, bet cerētais atbalsts
netika saņemts. «Pavisam šo
domu atmetuši vēl neesam un
turpinām cīnīties,» piebilst
I.Graurs.

Pagaidām par karstumu darba vietās nesūdzas
 Ilze Knusle-Jankevica

cilvēki saprot, ka ir vasara,
turklāt atšķirību starp gaisa
Pagaidām vēl neviena sūdzība – ne iesnieguma
temperatūru telpās un laukā
veidā, ne telefona zvans – no jelgavniekiem par karpraktiski nejūt,» stāsta V.Dūms.
stumu darba vietā nav saņemta, informē Zemgales
Tiesa, pēdējo nedēļu karstajās
reģionālās Valsts darba inspekcijas (VDI) vadītājs
dienās viens zvans saņemts, bet
Valdis Dūms. Viņš uzsver, ka iedzīvotāji izturas sazvanītājs no Dobeles novada
protoši, jo redz, ka nav lielas atšķirības starp gaisa
vairāk bija neapmierināts nevis
temperatūru telpās un ārā.
ar darba apstākļiem, bet ar darba līgumu un darba laiku.
«Iepriekšējos gadus mums gaisa temperatūra nebija tik
Pēdējās divās nedēļās, kad
zvanīja daudz vairāk, kaut gan augsta kā šogad. Manuprāt, arī tika fiksētas visaugstākās

temperatūras, VDI inspektori
apsekoja vairākus Zemgales, tostarp arī Jelgavas, uzņēmumus.
Pārkāpumi netika konstatēti,
turklāt inspektori secināja,
ka, piemēram, kokapstrādes
un celtniecības uzņēmumos
darba laiks tiek organizēts tā,
lai pašās karstākajās stundās
dienas vidū darbiniekiem nav
jāstrādā.
(Turpinājums 3.lpp.)

BEZMAKSAS

ISSN 1691-4201

Jūnija populārākais
sportists – Uldis Balbeks
 Ilze Knusle-Jankevica

Noslēdzies interneta balsojums par jūnija populārāko sportistu Jelgavā.
Ar 937 balsīm uzvarēja BMX braucējs Uldis
Balbeks. «Patīkami, ka
mani sasniegumi tiek novērtēti,» atzīst sportists,
kurš gatavojas startam
Baltijas kausā un ir apņēmies cīnīties par iespēju
piedalīties 2012. gada
Olimpiskajās spēlēs.
BMX sporta kluba «Mītavas
kumeļi» pārstāvis Uldis Balbeks populārākā sportista titulam tika nominēts, jo uzrādīja labus rezultātus
Eiropas sacensībās – viņš Eiropas
čempionāta 9. posmā Čehijā izcīnīja
5. vietu elites grupā, turklāt šī ir
pirmā reize, kad U.Balbeks iekļuva
elites konkurences finālā.
Šobrīd sportists tepat Jelgavā
aizvada pēdējos treniņus, bet jau
sestdien Igaunijā brauks 2. Baltijas
kausa posmā. Pēc pirmā posma Valmierā viņš ieņem dalīto 5. – 6. vietu,
bet cer, ka abos nākamajos posmos
parādīs sevi labāk un pakāpsies
augstāk. «Pirmo posmu nobraucu
labi, bet finālā piedzīvoju kritienu,
tāpēc arī noslīdēju uz dalīto 5. – 6.
vietu. Ja nebūtu kritis, noteikti būtu
trijniekā,» teic U.Balbeks. Rudenī
viņš aktīvāk piedalīsies dažādās
Eiropas sacensībās un sāks krāt
punktus, lai kvalificētos 2012. gada
Olimpiskajām spēlēm.
Kluba «Mītavas kumeļi» vadītājs
un Ulda tēvs Aivars Balbeks norāda, ka grūti izvērtēt, kurš sportists
ir labākais un kurš populārākais,
tomēr par dēla uzvaru balsojumā

ir priecīgs.
«Sava veida instruments, kā
popularizēt sporta
veidu, tas
no t eik t i
ir.» Šobrīd
Jelgavā ar
BMX noFoto: Ivars Veiliņš
darbojas
ap 20 sportistu un interesi izrāda
arvien jauni. A.Balbeks cer, ka apvērsumu sporta veids piedzīvos, kad
būs gatava jaunā trase pie Zemgales
Olimpiskā centra, jo šobrīd sportistiem jābrauc trenēties uz Valmieru
vai Šauļiem.
Tradicionāli mēneša populārākais sportists tiek sveikts reizē
ar sporta laureātiem un citiem
sportistiem, kuri attiecīgajā laika
posmā uzrādījuši augstvērtīgus sasniegumus. Tā kā vasara daudziem
ir atvaļinājuma laiks, jūnija un jūlija
labākie un populārākie sportisti tiks
sveikti augustā, informē Sporta
servisa centra sporta metodiķis
Valdis Ilmers.
Balsojumā par jūnija populārākā
sportista nosaukumu portālā www.
jelgavasvestnesis.lv piedalījās arī
FK «Jelgava» spēlētājs Oļegs Malašenoks (910 balsis, 2. vieta), kluba
«Apolons» pārstāvji Jana Jansone
(831 balss, 3. vieta) un Jānis Lasmanis (41 balss, 5. vieta), orientēšanās
kluba «Alnis» sportistes Māra Bolšteina un Velta Zjatkova (79 balsis,
4. vieta).
Jau ziņots, ka pieci mēneša populārākie sportisti, kuri būs ieguvuši
visvairāk balsu, piedalīsies interneta
balsojumā par gada populārākā
pilsētas sportista titulu.
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viedokļi

Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas Sociālā fonda
īstenotajā programmā, kas sniedz iespēju iegūt pirmā
vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību bezdarbniekiem, šobrīd jau studē daži desmiti jelgavnieku
– vieni mācības uzsāka gada sākumā, bet citiem tas vēl
priekšā. Projektā piedalīties var bezdarbnieki ar augstāko
vai nepabeigtu augstāko izglītību. Katram tiek piešķirts
kupons 1000 latu vērtībā izvēlētās studiju programmas
apmaksai. Turklāt projekts paredz, ka studiju laikā bezdarbniekam ik mēnesi tiek maksāta stipendija 70 latu
apmērā. Kopumā 2010. gadā Latvijā šāda iespēja būs 900
bezdarbniekiem.
Izglītības iestādi un mācību programmu brīvi var izvēlēties
pats bezdarbnieks – galvenais, tai jāiekļaujas 18 kalendārajos mēnešos: kādam tā var būt 1. līmeņa augstākā
izglītība, bet citam – laba iespēja pabeigt agrāk uzsāktas
studijas augstskolā. Jelgavnieki priekšroku dod uzņēmējdarbības vadībai, grāmatvedībai, pārtikas higiēnai.
Interese izrādīta arī par tādām studiju programmām kā
datorsistēmas, sporta un bioloģijas pamatskolas skolotājs,
sociālās palīdzības organizēšana. Kā paši bezdarbnieki
vērtē šo iespēju?

Ceturtdiena, 2010. gada 22. jūlijs

«Ierēdņa amats nesniedz
gandarījumu, dodu priekšroku
sociālajam darbam»

«Kad ieguvu
diplomu, raudāju»
Jeļena Aksinoviča:
«Tas ir brīnums, neatsverama dāvana, ko esmu saņēmusi.
Ja nebūtu šīs programmas, es
vienkārši nevarētu atļauties
šobrīd mācīties. Pati jau divus
gadus esmu bez darba, vīram
it kā darbs ir, bet nu jau gandrīz pusgadu viņš ir piespiedu
bezalgas atvaļinājumā. Ģimenē aug skolas vecuma bērni.
Ja nebūtu mūsu vecāku, kas
nemitīgi palīdz ar naudiņu,
mēs nekādi nevarētu savilkt
galus kopā, kur nu vēl domāt
par tādu luksusa lietu kā mācības. Ja atļaujies vienu vai
otru lietu, tu zini, ka tā tiek
atrauta no ģimenes budžeta,
bērnu vajadzībām. Tieši tas
bija iemesls, kāpēc es pirms
gadiem biju spiesta mācības
pārtraukt. Toreiz tā arī nepiepildījās mans sapnis iegūt diplomu uzņēmējdarbībā Latvijas
Biznesa koledžā. Pusgadu
pirms man bija jābeidz koledža, no tās aizgāju – vienkārši
nevarēju atļauties samaksāt
skolas naudu. Kādam varbūt
tā nešķiet liela summa – 375
lati par pusgada mācībām –,
bet mūsu ģimenei tas bija ļoti
daudz. Plus vēl braukšana uz
Rīgu. Sapratām, ka to pavilkt
nespēsim. Protams, sāpēja
sirds, bet ko darīt...
Gada sākumā, kad man Nodarbinātības valsts aģentūrā
konsultante piedāvāja iespēju
mācības pabeigt par valsts līdzekļiem, nespēju noticēt, ka
tas notiek ar mani. Uzreiz piekritu. Es ļoti labi apzinos, ka
bez augstākās izglītības šobrīd
labu darbu atrast ir ārkārtīgi
grūti. Labākajā gadījumā
varētu strādāt par pārdevēju.
Līdz šim esmu strādājusi par
pavāri, manikīra meistari. Bet
nu man ir diploms kabatā – tā
kā man bija atlicis tikai pusgads, ko mācīties, jau jūnijā
absolvēju koledžu.
Kādas perspektīvas es saskatu tagad? Iegūtā izglītība

man ļauj ne tikai būt par
darba ņēmēju, bet sākt arī
savu, kaut pavisam nelielu,
biznesu. Pirmkārt jau esmu
par sevi daudz pārliecinātāka, ļoti augstu novērtēju arī
skolas programmu – mums
iedeva tieši tik, cik vajag.
Ekonomika, jurisprudence,
biznesa plānu gatavošana,
personālvadība, psiholoģija
– bez tā visa uz savu galvu
kaut ko uzsākt būtu daudz
grūtāk. Tagad man ir ļoti labs
pamats, lai, iespējams, tiešām
domātu par maza uzņēmuma
veidošanu. Kādā jomā? Kā trīs
bērnu māmiņa es pieļauju, ka
tas varētu būt saistīts ar bērniem – izglītības joma, varbūt
kāds bērnu preču veikaliņš. Es
vienmēr esmu tiekusies sevi
pašrealizēt – arī tad, kad bērni
vēl bija pavisam mazi, nemitīgi centos mācīties. Esmu apguvusi vairāku arodu pamatus
– kaut vai manikīru. Tāpat es
ļoti novērtēju nodarbinātības
aģentūras speciālistu palīdzību. Viņi vienmēr bijuši tik
atsaucīgi, piedāvājuši katru
iespēju, un es arī nelaidu tās
garām. Piemēram, kamēr auklēju bērnus, pabeidzu latviešu
valodas kursus.
Var jau būt, ka tas ir atkarīgs no audzināšanas, taču
mūsu ģimenē izglītībai ir ļoti
liela nozīme – es to audzinu
arī savos bērnos. Lai man nestāsta, ka mākslas vai mūzikas
skolas apmeklējumu bērnam
nevar atļauties. Vienkārši nevajag piešķirt tik lielu nozīmi
materiālām vērtībām – zinu
vecākus, kam svarīgāk izdabāt
bērna kaprīzēm un nopirkt
viņam ekskluzīvu mobilo telefonu tā vietā, lai domātu
par bērna pilnveidošanu. Jā,
tādi cilvēki varbūt arī nenovērtēs iespēju mācīties, bet es
teikšu atklāti – kad pabeidzu
koledžu, manī bija tik pozitīvas emocijas, ka es no laimes
raudāju.»

Kristīne Ozoliņa:
«Droši vien daudziem tas
šķitīs dīvaini: ekonomikas
maģistre – bezdarbniece un
vēl izvēlas studēt sociālā darbinieka programmā. Bet tā nu
tas tiešām ir! Tā ir pavērsusies
mana dzīve. Vēl pirms laika
strādāju daudziem tik vilinošā
darbā Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijā,
bet... pēc divu gadu iekšējām
pārdomām pati izvēlējos kļūt
par bezdarbnieci. Man vienkārši šāds ierēdņa sēdošais
darbs nesniedza nekādu gandarījumu. Laiks, zināšanas
un spēks, ko ieguldi, liekas
izkaisīts vējā, jo pa lielam no tā
nekas nemainās. Mainās tikai
vadība un tās uzstādījumi. Tā
arī kļuvu par bezdarbnieci.
Šis laiks sakrita ar brīdi,
kad manā ģimenē aizbildnībā ienāca bērniņš ar īpašām
vajadzībām. Tā bija pavisam
cita pasaule, citas rūpes, cita
atbildība. Tad arī jutu, ka spēju
sniegt vairāk un varbūt ne tikai šim mazulim, bet arī citiem
kļūt noderīga. Protams, līdz
šim manas zināšanas sociālajā
darbā bija vairāk intuitīvas,
sajūtu līmenī. Taču bija vēlme
darboties. Pagājušajā gadā pilsētā nodibināju arī savu biedrību «Caritas», kuras mērķis ir
veicināt sociālās atstumtības
riskam pakļauto iedzīvotāju

grupu integrāciju sabiedrībā,
attīstot sociālās rehabilitācijas
un alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumus. Šobrīd vairāk savu darbību koncentrējam uz jautājumiem, kas skar
bērnus ar īpašām vajadzībām.
Vēlamies ļaut viņiem justies
iederīgiem sabiedrībā. Tā kā
manas zināšanas to ļāva, sadarbībā ar pašvaldību uzrakstīju arī projektu – vēlējāmies
izstrādāt integrācijas programmu pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēm un pilotprojektā uzsākt tās ieviešanu
pirmsskolas izglītības iestādē
«Rotaļa», bet diemžēl projekts
netika atbalstīts nepietiekamu
finanšu līdzekļu dēļ. Taču tas
ir tikai sākums, neapstāšos,
meklēsim citus finanšu instrumentus.
Tajā brīdī, kad iestājos bezdarbniekos, zināju, ka ir iespēja studēt par programmas
līdzekļiem un vēl saņemt stipendiju, taču uzreiz nodomāju,
ka tas neattiecas uz mani – kur
nu kāds vēl apmaksās studijas
cilvēkam, kam kabatā jau ir
maģistra diploms. Taču intereses pēc aizgāju uz tikšanos ar
karjeras konsultantu, kur stāstīja par šo iespēju, un izrādījās,
ka arī es to varu izmantot. Man
bija skaidrs – jāmēģina! Zināju,
ka gribu studēt sociālo darbu,
jo jutu, ka teorētiskā bāze man

šajā jomā klibo. Nākamais
solis – izvēlēties atbilstošu
programmu. Jā, to piedāvā arī
Latvijas lielākās augstskolas,
taču, tā kā jau gana esmu pabijusi šajā konveijerā, gribēju
izvēlēties kādu mazāku skolu,
kur viss būtu personiskāks.
Tā arī atradu Latvijas Kristīgo
akadēmiju, kur jau no februāra studēju sociālo karitatīvo
darbu.
Mācības beigšu pēc gada, un
tad arī diploms apliecinās manas zināšanas. Jā, es pavisam
noteikti varētu strādāt par
sociālo darbinieku pašvaldībā
– kāpēc ne?! Ne jau visu dzīvē
izšķir algas apmērs. Arī šo
gadu, kamēr mācīšos, nevarēšu
atļauties sēdēt mājās. Noteikumi to atļauj – varu mācīties
par programmas līdzekļiem un
vienlaikus strādāt, tikai jārēķinās, ka zaudēju stipendiju 70
latu apmērā. Strādāšu projektos, būšu eksperte. Protams,
darbojos savā biedrībā – mēs
vēl esam jauni, tāpēc pašiem
saviem projektiem iegūt finansējumu ir grūti. Jāceļ kapacitāte, jāpierāda sevi, tāpēc pagaidām cenšamies sevi apliecināt,
kļūstot par partneriem citām,
jau pieredzējušām, sabiedriskajām organizācijām. Katrā
ziņā es gūstu gandarījumu gan
no jaunajām zināšanām, gan
jaunās darbības sfēras.»

«Mani sameklēja koledža»
Līga Čopliani:
«Savulaik biju iestājusies
Grāmatvedības un finanšu
koledžā, tobrīd skolai bija arī filiāle Jelgavā. Mācības sāku, bet
tad notika pavērsiens – tobrīd
strādāju Jelgavas tuberkulozes
slimnīcā par galveno grāmatvedi, iestādi grasījās slēgt, un
varat iedomāties, kāds tobrīd
bija galvenā grāmatveža darba
apjoms. Protams, bija nereāli
tajā visā jezgā to vēl apvienot
ar mācībām. Tā nu koledžu
pametu. Slimnīcu slēdza, un
es paliku bez darba. Tagad jau
divus gadus esmu bezdarbniece.
Ja godīgi, pat neesmu tā intensīvi darbu meklējusi – esmu
no tiem, kas par 200 latiem
strādāt neies, kur nu vēl Rīgā,
ja klāt nāk ceļa izdevumi. Taču
es lieliski apzinos, ka šobrīd ne
uz ko labāku pretendēt nevaru,

jo zinu, ka citi grāmatveži lielos
uzņēmumos tā arī strādā par
tik niecīgu algu. Tieši tāpēc
novērtēju iespēju izmantot šo
laiku mācībām. Nezinu gan,
kāpēc par šādu iespēju mani
neinformēja nodarbinātības
aģentūras darbinieki. Es taču
anketās jau biju norādījusi, ka
man ir nepabeigta augstākā
izglītība. Iespējams, ka pati arī
esmu mazliet vainīga, jo nebiju
regulāri internetā meklējusi
jaunākās iespējas. Taču tas
vienalga ir mazliet dīvaini, ka
ir iespēja, bet man par to jāuzzina ne no sava nodarbinātības
aģentūras konsultanta.
Kā tieši es uzzināju? Mani
sameklēja koledža. Viņiem bija
palikuši dati par to, ka esmu
mācības sākusi, bet ne pabeigusi. Tad nu viņi paši mani uzmeklēja un piedāvāja skolu pabeigt

jau par programmas līdzekļiem.
Es viņus saprotu – tas ir bizness un arī viņi cīnās par katru
studentu. Bet man tā tiešām ir
lieliska iespēja, jo es saņemu ne
tikai 1000 latu mācību maksai,
bet arī stipendiju 70 latu mēnesī. Tas ir pietiekami, lai varētu
atļauties mācīties. Mācības jau
esmu sākusi un savu programmu beigšu 2011. gada jūlijā, tad
arī kļūšu par sertificētu grāmatvedi ar augstāko izglītību. Pēc
tam jau skatīšos uz darba tirgu
un piedāvājumiem. Iespējams,
ka šis ir pareizākais variants
– krīzes laiku izmantot savas
kvalifikācijas celšanai, lai pēc
tam darba tirgū varētu pretendēt uz kaut ko vairāk.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs sekojat līdzi
futbola kluba
«Jelgava» gaitām?
Andis, celtnieks:
- Diemžēl nē,
kaut kā futbols nesaista.
Iespējams,
tas tāpēc, ka
man pašam
ļoti patīk riteņbraukšana. Ja Jelgavai būtu
sava velosipēdistu komanda,
noteikti sekotu līdzi tās panākumiem.
Kristīne, grāmatvede:
- Sevi nevaru saukt par
aktīvu futbola līdzjutēju,
kas ierodas
uz katru spēli, taču zinu,
ka FK «Jelgava» šogad ieguva
Latvijas kausu futbolā. Cenšos
vismaz avīzē vai internetā izlasīt
sporta ziņu virsrakstus, tad jau
lieta top skaidra, kā sokas mūsu
futbolistiem. Ar to man arī pietiek, vairāk neko nevajag.
Miks Vīķis,
skolnieks:
- Es pats trenējos futbolā,
tāpēc mani
interesē, kā
iet lielajiem
futbolistiem.
Braucu gandrīz uz visām mājas spēlēm, kas
notiek Ozolnieku stadionā, lai
pamācītos. Mans mīļākais futbolists ir Valērijs Redjko, jo mēs
dzīvojam vienā pagalmā. Tas ir
futbolists, pie kura es gribētu arī
mācīties. Šodien uz spēli Jūrmalā nebraukšu, par tālu.
Maksims,
topošais students:
- Agrāk pats
trenējos pie
Daiņa Kazakeviča jaunatnes futbola centrā
«Viola», taču tagad vispār nezināju, ka ir tāda komanda FK
«Jelgava», kas spēlē virslīgā.
Man draugs trenējas futbolā,
taču arī viņš neko nav teicis.
Domāju, ka viņam jau gan vajadzēja zināt.
Viktors,
ugunsdzēsējs:
- Pa pusei, ja
tā var teikt.
Mājās pa televizoru skatījos Latvijas
Kausa spēli
futbolā, jutu mūsējiem līdzi,
taču dzīvajā neesmu bijis ne
uz vienu spēli. Ceru, ka aiziešu,
kad puiši sāks spēlēt Zemgales
Olimpiskā centra stadionā. Katrā
gadījumā, mūsu puiši ir malači.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
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Turpinās Trīsvienības baznīcas
torņa apkārtnes labiekārtošana
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa
apkārtnē turpinās teritorijas labiekārtošanas
darbi, lai izveidotu patīkamu vidi un ērtu piekļūšanu ar autotransportu
atjaunotajam tornim
un tā apkārtnē esošajām ēkām. Noslēgumam
tuvojas torņa iekštelpu
apdares darbi.
Kā informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektors, torņa iekšpagalmā
un tam apkārt esošajā Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
(LLU) dienesta viesnīcu kopējā
iekšpagalma teritorijā notiek
labiekārtošanas darbi, tiek rekonstruēta brauktuve un veidots
autotransporta stāvlaukums ar
velosipēdu novietni, kā arī paplašināts iebraucamais ceļš no
Driksas upes puses.
Projekts paredz izbūvēt segto
lietus ūdens kanalizācijas sistēmu ar lokālām lietus kanalizācijas attīrīšanas ietaisēm, kā arī
jaunu kanalizācijas sistēmas posmu ar skatakām. Tiks izbūvēts
āra apgaismojums uz J.Čakstes
bulvāra un Akadēmijas ielas pusi.
Torņa un LLU dienesta viesnīcu
iekšpagalmā tiks izbūvēti jauni
posmi 10 un 0,4 kilovatu elektrokabeļiem, bet daļa esošo elektrokabeļu līniju tiks ieguldītas
aizsargčaulās.
Bijušās Svētās Trīsvienības
baznīcas teritorija tiks iezīmēta
ar dažādu krāsu bruģi. Baznīcas
sienu atrašanās vietas tiks akcentētas ar sarkanu, grīda – ar
melnu, savukārt torņa apkārtne
ar pelēku bruģakmeni. Ar jaunu
bruģi tiks izklāti arī iekšpagalma
ceļi. Pašvaldībai piederošajā teri-

torijā baznīcas mūra sienu pamati tiks atsegti un iekonservēti.
Gar bijušās baznīcas sienām
izvietos soliņus, tiks ierīkots āra
apgaismojums un nobrauktuve
ratiņkrēsliem. Ārpus baznīcas
sienām novietos pergolas un iestādīs vīteņaugus. Baznīcas torņa
apkārtnes labiekārtošanu veic
SIA «Rimts», un darbu izmaksas
ir 170 071,28 lati ar PVN. Visi
apkārtnes labiekārtošanas darbi
tiks pabeigti līdz 1. oktobrim.
Baznīcas centrālo jomu akcentēs tēlnieka Jāņa Aivara Karlova veidotā strūklaka – granīta
skulptūra «Trīsvienība». Skulptūras – strūklakas kompozīcijas
satvars sasaucas ar baznīcas torņa fasādē esošo velvju trīsdaļīgo
kārtojumu.
Tāpat turpinās torņa iekštelpu
apdares darbi – notiek sienu un
grīdu krāsošana, tiek montēti
torņa pulksteņa skaļruņi. Stikla
piramīdas jumta daļā ir ieklāta
skatu platformas stikla grīda,
pabeigta paaugstinājuma izbūve
ar dēļu klājumu. Torņa ārpusē
baznīcas pusē turpinās fasādes
restaurācijas darbi. Arī torņa
rekonstrukcijas būvdarbus veic
SIA «Rimts», un darbu izmaksas
kopā ar neparedzētajiem papildu
darbiem ir 851 839 lati ar PVN.
Torņa rekonstrukcija tiks pabeigta līdz 1. septembrim.
Projektu «Reģionu nozīmes
tūrisma un kultūrizglītības centra izveide Jelgavā» līdzfinansē
Eiropas Reģionālās attīstības
fonds. Svētās Trīsvienības baznīcas torņa rekonstrukcija vienlaicīgi atrisinās divas problēmas
– tiks atjaunota daļa pilsētas
kultūrvēsturiskās apbūves, kas
sagrauta abu pasaules karu laikā,
un radīts inovatīvs tūrisma produkts, pilsētā izveidojot Zemgales
reģionam nozīmīgu tūrisma un
kultūrizglītības centru.
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Takšos būs jādod čeks
Lai gan «Jelgavas taksometru
servisa» visi
desmit taksometri aprīkoti ar
printeriem un
jau tagad klientiem var izsniegt
čekus, šoferi
uzskata, ka patiesībā printeri
nav nepieciešami – atskaite
par braucienu
notiek, pamatojoties uz skaitītāju, bet čeks
tiek izsniegts,
ja klientam tas
Foto: Ivars Veiliņš nepieciešams.
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai uzlabotu taksometru
pakalpojumu kvalitāti,
valdība otrdien lēmusi, ka no 1. janvāra par
braucienu taksometrā
obligāti jāizsniedz kases čeks. Jelgavas taksometru firmu pārstāvji ir
vienisprātis, ka nekādu
praktisku labumu jaunās
izmaiņas nedos, tikai
prasīs no uzņēmējiem
liekus izdevumus.
Šobrīd spēkā esošie noteikumi
paredz, ka taksometra vadītājs
par sniegto pakalpojumu izsniedz
kases čeku vai kvīti, tāpēc daļā
taksometru jau tagad izsniedz ne
vien kvīti, bet arī čeku, ja klientam
tas nepieciešams. Tomēr tiem,
kas līdz šim izmantoja stingrās
uzskaites kvītis, nāksies aprīkot
visus taksometrus ar printeriem,
kas pieslēgti skaitītājiem. Viens
šāds aparāts izmaksā 150 – 300
latus. «Mums ir četri taksometri,
un tos visus nāksies aprīkot ar
kases aparātiem. Tas izmaksās ap
tūkstoti,» lēš IK «Tarča» vadītājs

Vladislavs Deikuns.
Lai gan tas prasīs katram lielākus
vai mazākus ieguldījumus, uzņēmēji neredz, ka tam būs atdeve. Tiesa,
varbūt taksometra vadītājam būs
ērtāk strādāt, jo nevajadzēs rakstīt
kvīti, tomēr to tik un tā nāksies
darīt, ja klients vēlēsies atšifrētu
maršrutu vai rekvizītus – šāda
informācija čekā netiks uzrādīta.
Turklāt ir vēl citas neskaidrības.
«Ir divu veidu skaitītāji un vieniem
printerus pieslēgt nevar. Lai gan šos
skaitītājus ļauts izmantot līdz 2016.
gadam, iespējams, tie būs jāmaina,
kas nozīmē papildu izdevumus,»
norāda «Jelgavas taksometru servisa» valdes loceklis Laimonis
Vecums-Veco. Viņaprāt, tas tikai
kārtējo reizi apliecina, ka mūsu valstī par uzņēmējiem nedomā un dara
visu, lai traucētu tiem strādāt.
Uzņēmēji apšauba arī to, ka šādā
veidā varētu pildīties valsts kase,
ja nu gadījumā tāda bijusi iecere,
pieņemot jaunos noteikumus.
«Taksometru bizness tāpat ir stagnējoši mazs, un uzņēmumi knapi
elpo, savukārt klientu maksātspēja
tikai sarūk,» situāciju raksturo
IK «Arma 8» pārstāvis. Savukārt
līdz ar čeku izsniegšanu varētu

sadārdzināties pats pakalpojums,
jo nevienam nav noslēpums, ka
arī tagad daudzi taksometri brauc
bez skaitītāja – tas ir izdevīgāk
klientam, bet šajos laikos ikviens
klients ir zelta vērtē. «Zinu, ka gandrīz visās Latvijas pilsētās, varbūt
izņemot Rīgu, taksometri neslēdz
skaitītājus, jo tas ļauj piedāvāt
zemāku un klientam draudzīgāku
cenu. Ar skaitītāju brauciens sadārdzinās apmēram divas reizes,
piemēram, ja līdz Rīgai varu aizvest
klientu par 15 latiem, tad, ieslēdzot
skaitītāju, cena būs vismaz 25
lati,» tā V.Deikuns. Viņš arī atklāti
norāda, ka uzņēmēji darīs visu, lai
nemaksātu lielākus nodokļus – ja
ienākumi būs lielāki, «palielināsies»
arī izdevumi – maksa par degvielu,
automašīnas remontu, apkopi –,
un no kā maksāt nodokļus tāpat
nebūs.
Taksometru firmu pārstāvji
pieļauj, ka šāds solis sperts, lai
lobētu skaitītāju ražotājfirmas vai
izplatītājus, kā arī lai izspiestu no
tirgus mazos spēlētājus – izdevumi
būs tik lieli, ka mazās firmas vai
cilvēki, kas vienkārši piepelnījās
ar vienīgo automašīnu, to vairs
nevarēs atļauties.

Vēl pieejamas 425 «Latvenergo» dāvanu kartes
 Ritma Gaidamoviča

845 «Latvenergo» kartes no 1270
piešķirtajām. Bet Sociālo lietu
Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldei vēl atlikušas 425 kartes.
pārvalde aicina iedzīvoM.Liepiņa stāsta, ka tās jāizdala netājus, kuriem piešķirts
noteiktā termiņā, galvenais, lai visas
trūcīgā statuss, saņemt
izņemtas. Tieši tāpēc Sociālo lietu
«Latvenergo» dāvanu
pārvalde aicina trūcīgās ģimenes
karti, kas ļauj 500 kilovatar un bez bērniem izmantot viņiem
stundas elektroenerģijas
piedāvāto iespēju un izņemt šo karti
izmantot bez maksas. Vēl
pārvaldē. «Protams, ir trūcīgie, kuri
pieejamas 425 kartes.
jau atkārtoti izmantojuši šo iespēju,
taču zinām, ka ir arī daudz jaunu
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās ģimeņu, kuras nesen saņēmušas
Labiekārtojot Trīsvienības baznīcas torņa apkārtni, ar bruģi tiks izklāti palīdzības nodaļas vadītāja Mārīte šo statusu, bet vēl nav nākušas pēc
Foto: Ivars Veiliņš Liepiņa informē, ka šobrīd izdalītas dāvanu kartes,» tā M.Liepiņa.
arī iekšpagalma ceļi.

Jāatgādina, ka kartes, kas dod
iespēju 500 kilovatstundas elektroenerģijas izmantot bez maksas,
var saņemt Sociālo lietu pārvaldes
15. kabinetā. Līdzi jāņem personu
apliecinošs dokuments, līgums ar
«Latvenergo» un kvīts par pēdējo
veikto elektrības maksājumu, turklāt uz pārvaldi jādodas tai personai,
uz kuras vārda noslēgts līgums ar
«Latvenergo». Sīkāka informācija
par «Latvenergo» dāvanu karšu
saņemšanu pa tālruni 63048914,
63007224 vai Sociālo lietu pārvaldes
mājas lapā www.jelgava-soclp.lv.

Pagaidām par karstumu darba vietās nesūdzas
sētsaimniecība» projektu vadītāja
Ilona Lediņa. Viņa skaidro, ka katram stipendiātam tiek dota iespēja
izvēlēties, vai strādāt kā ierasts vai
nākt agrāk no rīta un strādāt vēlāk
vakarā. Īpaši svarīgi tas ir cilvēkiem, kuri strādā ārā, piemēram,
sētniekiem, meliorāciju grāvju tīrītājiem, krūmu izcirtējiem. I.Lediņa
piebilst, ka lielākoties strādnieki
izvēlas sākt darbu agrāk, tomēr esot
arī tādi, kas to nevēlas.
V.Dūms norāda, ka iepriekšējos
gados par karstumu un nepiemērotiem darba apstākļiem galvenokārt
sūdzējās biroja darbinieki. «Ne visos
birojos ir ierīkoti gaisa kondicionieri
un ne visur tie darbojas, tāpēc, izejot uz ielas, cilvēkiem likās, ka ārā
ir vēsāks nekā telpās,» tā Zemgales
reģionālās VDI vadītājs.
Saskaņā ar Darba aizsardzības
likumu darba devējs ir atbildīgs par
nodarbināto drošību un veselību
darbā, nodrošinot viņu veselībai

nekaitīgu darba vidi. Darba telpu
mikroklimatam noteiktās prasības
atkarībā no fiziskās slodzes noteiktas Ministru kabineta noteikumos
«Darba aizsardzības prasības darba
vietās». Savukārt darba devējam
būtu jānodrošina atbilstošas atpūtas telpas, kurās iespējams atvēsināties, kā arī iespēja izmantot dušu,
darbiniekiem jābūt pieejamam dzeramajam ūdenim un darbiniekiem
ieteicams strādāt apģērbā gaišos
toņos, kas izgatavots no dabīga
auduma, piemēram, lina vai kokvilnas, un jālieto galvassegas.
Mediķi jau brīdinājuši, ka karstajā laikā saasinās arī asinsvadu
un sirds slimības, kas var izraisīt
pat nāvi. Zemgales VDI šovasar
fiksēti trīs gadījumi, kad darbinieks
gājis bojā sirds problēmu dēļ, bet
neviens no tiem nav noticis Jelgavā.
V.Dūms arī uzsver, ka neviens no
šiem gadījumiem nav saistāms ar
karsto laiku.

Darba telpu mikroklimatam noteiktās prasības
atkarībā no fiziskās slodzes
Gada periods

Siltais periods, kad āra
temperatūra pārsniedz 10 °C

(No 1.lpp.)
Šādu pieeju izmanto arī Jelgavas
ceļu būves uzņēmums «Igate», kura
darbinieki darbu sāk jau ap pulksten pieciem sešiem no rīta. «Iespēju robežās cenšamies pārkārtot darbus tā, lai lielajā karstumā nebūtu
jāstrādā atklātā saulē. Tomēr ceļus
būvēt lietū nevar, tāpēc arī karstumā darbi pilnībā pārtraukti netiek
– tehnika strādā,» norāda «Igates»
valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns,
piebilstot, ka tehnika aprīkota ar
gaisa kondicionieriem.
Iespēja pārkārtot darba laiku tā,
lai nebūtu jāuzturas karstajā saulē,
nodrošināta arī tā saucamajiem
simtlatniekiem. «Nodarbinātības
valsts aģentūra mūs informēja, ka
Labklājības ministrija sadarbībā ar
Valsts darba inspekciju izstrādājusi
informatīvo materiālu par darba
aizsardzību karstajā laikā. Šos
ieteikumus cenšamies arī ievērot,»
norāda pašvaldības aģentūras «Pil-

Darba kategorija

Gaisa temperatūra (°C)

I darbs nav
saistīts ar fizisku
piepūli (garīgs
darbs, darbs pie
vadības pultīm,
sēdošs darbs)
II darbs, kas
saistīts ar vidēji
lielu vai lielu
fizisko piepūli,
piemēram, pastāvīga
smagumu (līdz 10
kg) celšana un
pārvietošana, metināšana,
metālapstrādes darbi
III smags darbs,
piemēram, pastāvīga
smagumu (vairāk
par 10 kg) celšana
un pārvietošana

20 – 28

16 – 27
15 – 26

Avots: MK noteikumi «Darba aizsardzības prasības darba vietās»

Īsi
 No 2. līdz 20. augustam notiks
vēlēšanu iecirkņu komisiju kandidātu pieteikumu pieņemšana
2010. gada 2. oktobra LR Saeimas vēlēšanām. Pieteikumus var
iesniegt Jelgavas pilsētas domes
Informācijas aģentūrā. Kā informē
Jelgavas pilsētas Vēlēšanu komisija, kandidātus izvirzot, jāievēro
Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likums un CVK instrukcijas «Vēlēšanu iecirkņu komisiju
izveidošana republikas pilsētās
un novados» prasības. Veidlapas
kandidātu pieteikšanai var saņemt
Jelgavas pilsētas domes Informācijas aģentūrā Jelgavā, Lielajā ielā
11, pirmajā stāvā, vai izdrukāt no
interneta vietnes www.cvk.lv.
 Visi, kuri vēlas dzīvi padarīt
interesantāku, darboties vietējā
un starptautiskā līmenī, aicināti
pievienoties organizācijai «Do It
Creative». Līdz šim organizācija ir
realizējusi virkni projektu un aktivitāšu, piesaistot Eiropas Savienības,
vietējo pašvaldību un privāto uzņēmēju finansējumu un atbalstu.
Organizācija meklē papildspēkus
šādās jomās: reģionālo projektu
vadītāji; starptautisko projektu
vadītāji; finanšu resursu vadītājs;
komunikāciju speciālists darbam ar
medijiem, mārketinga jautājumu
risināšana; biedru koordinators.
Lai iesaistītos organizācijas «Do It
Creative» darbībā, jābūt 18 gadus
vecam un līdz 30. jūlijam jāaizpilda
pieteikuma anketa biedrības mājas
lapā: doitcreative.wordpress.com.
 Slimnīcas «Ģintermuiža» teritorijā turpinās rekonstrukcija.
Uzsākta Sterilizācijas nodaļas nojaukšana, bet paralēli notiek arī 3.
kārtas darbi. «Sterilizācijas nodaļas
nojaukšana ietilpst rekonstrukcijas
plānos. Ēka, kurā tā atrodas, jau
daudzus gadus ir avārijas stāvoklī
un apdraud apkārtējos – no tās
birst ķieģeļi,» stāsta slimnīcas galvenais ārsts Uldis Čāčus. Informācija Iepirkumu uzraudzības biroja
mājas lapā liecina, ka darbus veic
SIA «Eirobūvmetāls» par nepilniem
astoņiem tūkstošiem latu. Slimnīcas galvenais ārsts lēš, ka darbi
varētu ilgt līdz gada beigām, ja ne
vēl ilgāk. «Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka «Ģintermuiža» piedzīvo vērienīgu rekonstrukciju. Pērn
atjaunoti vairāki slimnīcas korpusi
un izbūvēta piebūve, kurā ierīkos
virtuvi, savukārt 3. kārtā rekonstruēs
Ambulatoro nodaļu un izbūvēs tai
divslīpņu jumtu, izveidojot papildu
telpas 3. stāvā.
 Zemgales NVO centrs aicina
interesentus pieteikties Valsts
izglītības attīstības aģentūras
izsludinātajā «Grundtvig» programmā «Darbnīcas», kur ikviens,
kas ir sasniedzis 18 gadu vecumu,
var pieteikties kādā no Eiropas Savienības valstu rīkotajām darbnīcām
atbilstoši savām interesēm. Visas
izmaksas 100 procentu apmērā sedz
organizatori. Zemgales NVO centrs
aicina iepazīties ar darbnīcu piedāvājumiem visā Eiropā, izvēlēties
sev piemērotāko un tai pieteikties.
«Grundtvig darbnīcas» mērķis ir
dot iespēju ikvienam interesentam
piedalīties darbnīcās (mācību pasākumos un semināros), kas notiek
kādā citā programmas dalībvalstī.
Darbnīcās kopā strādā nelielas
grupas no dažādām programmas
dalībvalstīm. Šī ir iespēja gūt jaunu
pieredzi un zināšanas, kas atbilst
personīgās attīstības un izglītības
vajadzībām. Dalībnieku skaits grupās ir no 10 līdz 20. Sīkāka informācija par programmu un iespēju
pieteikties – Zemgales NVO mājas
lapā: www.zemgalei.lv.
 31. jūlijā no pulksten 18 sabiedriskā labuma organizācija
«Desanta brālības kareivju piemiņa» organizē bezmaksas lauku
virtuvi Pasta salā, pie Airēšanas
bāzes. Tur būs iespēja nobaudīt soļanku ar krējumu, citronu un olīvām,
kā arī uz patvāra vārītu veselīgu
vasaras tēju.

Ritma Gaidamoviča
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Neskatoties uz to, ka darba procesā māksliniekus pagājušonedēļ
pārsteidza gan kārtīga svelme ar vairāk nekā plus 30 grādiem,
gan lietus, gan vējš, kas patraucēja darbus, tēlnieki savu veikumu
vērtēšanai skatītājiem nodeva. Māksliniekiem iecerētais izdevās,
taču diemžēl daba pagājušajās brīvdienās skulptūrām bija sagatavojusi jaunus pārbaudījumus – negaisu un stipru lietu. Jāteic, ka
dažas skulptūras tomēr neizturēja un to sīkākās detaļas ir diezgan
apskādētas, taču organizatori darījuši visu, lai tās glābtu, un oficiāli
skatītāji skulptūras vēl var novērtēt līdz pat augusta sākumam.
Parks apmeklētājiem atvērts darba dienās no pulksten 11 līdz 19,
brīvdienās no pulksten 13 līdz 22. Ieejas maksa pieaugušajiem ir
viens lats, bet skolēniem, pensionāriem un invalīdiem – 50 santīmi.
1. augustā pulksten 19 parkā paredzēts arī vēl viens pasākums
bērniem – Jūrmalas teātra muzikālais uzvedums «Raibās rozes
pelēkai Rozālijai». Jāpiebilst, ka laika apstākļi šoreiz ietekmējuši arī
skatītāju skaitu – skulptūras apskatījuši 8 500 cilvēku.
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Kā vērtējat smilšu skulptoru darbus?
Nellija Skujeniece, tēlniece, Mākslas skolas
pedagoģe:
«Katrs mākslinieks ir nācis ar savu formu, skatījumu uz tēmu, siluetiem un dziļu domu. Man kā
tēlniecei šķiet, ka ne visas skulptūras tomēr atbilst
tēlniecībai, taču, neraugoties uz to, skatītājiem
noteikti darbi ir interesanti. Viennozīmīgi uzteicamākais risinājums bija Lielbritānijas māksliniekam
Boldrikam Baklam – pa gabalu bija redzams siluets,
apejot apkārt, atklājās jaunas lietas, šī skulptūra bija interesanta no
visiem skatupunktiem. Tieši tas ir galvenais katrā skulptūrā – lai no
katra skatupunkta atklājas kas jauns –, un viņam tas izdevās. Varbūt
par daudz bija darbu, kas veidoti cilniskajā izpratnē – viena puse galvenā,
otra lakoniska, neko īpaši jaunu neatklāj.»

Māris Brancis, Jelgavas Mākslinieku biedrības priekšsēdētājs:
«Katra skulptūra nes vēstījumu un ir individuāla.
Jauni mākslinieki, jauna festivāla devīze, katram
sava doma. Taču vienu varu teikt – ne gluži šedevrs,
bet vismaz trīs galvastiesas pārāka par pārējām ir
Boldrika Bakla skulptūra «1326 dienas». Tajā ir formas, ideja, kompozīcija – viss, kas piestāv tēlniecībai.
Skulptūrā personīgais savijas ar māksliniecisko, un
tas ir apsveicami. Pārējie darbi vairāk dekoratīvi, šur
tur manāma arī politiska ievirze. Katrs ir domājis par idejas interpretāciju, taču runa ir par to, kādu ceļu aizgājis – uz tēlnieciskām formām vai
milzīgi daudz detaļām, kas beigās izvērtusies par «pļāpāšanu». Viena otra
skulptūra pārāk triviāla, gribas «rozīnīti», kas liek padomāt.»

Ar dažām dabas korekcijām ceļojums
laikā turpinās

Gandrīz veselu nedēļu vietā, kur savu skulptūru veidoja 1. vietas ieguvējs, mākslinieks no Lielbritānijas, Boldriks Bakls, pavērās visai amizants skats. Pat viņa kolēģi
bija neizpratnē, jo Boldriks tik raka bedri, pa augšu metot laukā smiltis, un viss.
Mākslinieki jau smējušies, ka pusi nedēļas izraks bedri, otru pusi raks ciet, taču nē.
Izrādās, ka šajā bedrē viņš «iesēdinājis» savu dzīvesstāstu par to, kā cīnījies ar vienu
no ļaunumiem – alkoholismu – un tagad jau 1326 dienas ir skaidrā. Tieši tāpēc
skulptūras nosaukums «1326 dienas» jeb 3,5 gadi, kopš viņš ir skaidrā.

Kā pievienoto vērtību festivāla centrālajam notikumam – smilšu skulptūrām
– organizatori piedāvāja koncertprogrammu. Atklāšanas vakarā apmeklētājus
priecēja grupa «Triānas parks», kas uzstāties piekrita pēdējā brīdī – jelgavniece Anete Kotoviča ar grupu «4line» negaidīti atcēla dalību koncertā. Pēc
svinīgās atklāšanas un apbalvošanas uzstājās jelgavnieks Ivars Galiņš ar
grupu «Laikā pirms».

Latvijas skulptora
Ulda Zariņa veikums «Virtuālais
ceļojums» izpelnījās galvenā sponsora «SEB bankas»
simpātijas balvu.
«Mans darbs ir
par ceļojumu virtu
ālajā pasaulē, kurā
dzīvojam ik dienu. Ar šo laimīgo
un apaļīgo cilvēka
seju man gribas
raisīt pārdomas,
vai tiešām mēs jau neesam aizgājuši par tālu šajā virtuālajā pasaulē, vai tiešām
nevajag atgriezties realitātē,» tā Uldis, kurš jau nākammēnes dosies uz Šveici, vēlāk
uz Kanādu, bet septembrī uz pasaules smilšu skulptūru čempionātu ASV.
Mājās smilšu skulptors, ASV
– konsultants – tā var teikt
par latviešu mākslinieku
Sandi Kondrātu, kurš šoreiz
uzbūvējis skulptūru «Ciemiņi
no nākotnes vai pagātnes?
Tāds ir jautājums», tajā skarot arī politiku. «Tā ir laika
mašīna, kurā atrodas Ivars
Godmanis, un viņam ir izvēles iespēja doties atpakaļ realitātē. Politika ir realitāte, ar
ko mēs ikviens saskaramies,
kaut vai internetā ziņas lasot,» savu domu klāsta Sandis. Šobrīd viņš vēl ir Latvijā, taču
pavisam drīz jau pošas uz ASV, kur Nevadas tuksnesī piedalīsies festivālā «Degošais
cilvēks» un būs ne tikai skulptors, bet arī konsultants. Šajā festivālā piedalīsies ap
40 tūkstošiem dalībnieku, tostarp smilšu skulptori, mūziķi, aktieri un citi. Tuksnesī
tiks uzbūvēta vesela pilsēta, kurā dzied, dejo, veido performances.

«Gribu, lai cilvēki aizdomājas, vai mēs neesam
pārāk digitalizējušies un kas tad tiešām ir svēts.
Redzot, kas notiek apkārt, šķiet, ka par daudzu
cilvēku dievu ir kļuvis TV un viņiem visu laiku
rokās ir tikai televizora pults,» tā par savu
skulptūru «Svētais TV» teic lietuvietis Andrius
Petkus. Viņš par skulptūras pamatu izvēlējies
Mikelandželo Buonarroti gleznu, kuru interpretējis, sasaistot ar tehnoloģisko laikmetu. Šī
skulptūra saņēma akciju sabiedrības «Balta»
simpātijas balvu.

4. Starptautiskajā Smilšu skulptūru festivālā 2. vieta – Itālijas
mākslinieces Mišelas Ciappini skulptūrai «Ikviena ceļojums», ar ko
viņa skatītājiem vēsta – katram no mums ir slepenie ceļojumi, un
tajos mēs dodamies savos sapņos. Arī viņa tā esot apceļojusi teju
visu pasauli, tiesa, braukājot pa smilšu skulptūru festivāliem, daļu
sapņu viņai izdevies arī īstenot. Māksliniece ir dekoratore teātrī
un veido dekorus TV šoviem. «Šajā jomā ir krīze, tāpēc vairāk
pievērsos smilšu skulptūrām, kur man patīk tapšanas process, tā
rakšanās pa smiltīm. Kāpēc smiltis? Tāpēc, ka tās nevar ilgi stāvēt,
nav kā akmens vai bronzas skulptūras – mūžīgas. Te paskaties
mazu mirklīti, un viss,» tā māksliniece.

Vilfreds Stijgers
no Nīderlandes
mākslinieku aprindās tiek saukts par
Izgudrotāju. Viņš
vienmēr izcēlies ar
dažādiem līdzi paņemtiem tehnikas
brīnumiem, kuri
tapuši viņa laboratorijā. Arī šajā reizē viņam līdzi bija
jauns instruments,
kas palīdz smiltīs
noapaļot formas.
To viņš aizstāvējis arī
ideju konkursā «Nīderlandes labākās idejas». Tieši ar šī instrumenta palīdzību Vilfreda skulptūrā
«No pīšļiem par pīšļiem?» ir daudz apaļu formu, kuras papildinātas ar jaunu
tehniku – pirmo reizi daļa skulptūras uztaisīta kā saplaisājusi. Tieši šo novitāšu
dēļ Vilfreds saņēma CBS «Igate» simpātijas balvu.

No karstuma atveldzēties
skatītāji festivālā varēja īpašajā
smilšu bārā, kas veidots alus
pagraba stilā. Jāpiebilst, ka
diezgan daudzi šo iespēju arī
izmantoja. Tā autori ir lietuvietis
Andrius Petkus pārī ar nīderlandieti Maksimu Gazendu.

Smilšu skulptūru festivāla uzvarētāji
(no kreisās): 2. vietas ieguvēja Mišela
Ciappini no Itālijas, 3. vieta – Irinai
Tafļevskajai no Ukrainas, 1. vieta
– Boldrikam Baklam no Lielbritānijas.

Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Krišjānis
Grantiņš un no aģentūras «Kultūra» arhīva
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Mērķi nesasniedz

Kvalificējas PČ

Izcīna Prezidenta balvas

Paliek A divīzijā

Latvijas
lakrosa izlase, kuras
sastāvā ir arī
trīs jelgavnieki, pasaules
čempionātā
cīnās par 17. vietu. Tiesa, izvirzītais
mērķis bija 15. vieta. Pirmajā čempionāta kārtā mūsējie zaudēja Skotijai
(4:20) un Jaunzēlandei (5:11), bet
pieveica Franciju (16:6) un palika grupā
trešie. Izslēgšanas spēļu kārtā pretinieki
– Honkongas un Jaunzēlandes komandas. Izlases sastāvā iekļauti Jelgavas
lakrosa kluba «Mītava» spēlētāji Gļebs
Šupenko (Nr.21), Gunārs Sergejevs
(Nr.5) un Edgars Tauteris (Nr.23).

Aizvadītajā Latvijas čempionātā noskaidroti tie sportisti, kuri jau pēc mēneša
dosies uz Poliju un cīnīsies par pasaules
čempiona titulu airēšanā. No Jelgavas
dalībai pasaules čempionātā kvalificējās trīs sportisti – Gatis Pranks, Antons
Knesis un Mārtiņš Upītis. Gatis pasaules
čempionātā lielākās cerības saista ar 200
metriem divniekiem. Viņaprāt, jau iekļūšana piecpadsmitniekā būs labs panākums.
Savukārt Mārtiņa mīļākās distances ir 200
metri divniekiem (tandēmā ar Kristapu
Zaļupi) un četriniekiem. Jāpiebilst, ka viņš
tikai šosezon sāka airēt divniekos, bet līdz
tam galvenokārt trenējās vieniniekā un
piedalījās stafetē. Jāatgādina, ka pasaules
čempionāts airēšanā notiks no 19. līdz 21.
augustam Polijas pilsētā Poznaņā.

Prestižajās vieglatlētikas sacensībās
– Valsts prezidenta balvas izcīņā – godalgas izcīnījuši arī Jelgavas vieglatlēti
Andrejs Romaņivs, Jeļena Feņuka un
Dace Šteinerte. Jelgavas BJSS audzēkņi
A.Romaņivs uzvarēja 400 metros barjerskrējienā, bet J.Feņuka (abi trenējas
pie Austra Cīruļa) augstlēkšanā ieguva
3. vietu, savukārt diska mešanā 1. vietu
izcīnīja BJSS absolvente D.Šteinerte
(trenējas pie Maijas Ukstiņas). Jāpiebilst, ka sacensībās startēja arī perspektīvais M.Ukstiņas audzēknis Ritvars
Dombrovskis. Viņš skrēja 800 un 1500
metrus, bet, lai gan abās disciplīnās
uzstādīja savu personīgo rekordu, ar
to viņam nepietika, lai iekļūtu labāko
trijniekā.

Latvijas vīriešu basketbola izlase U-20
Eiropas čempionātu noslēgusi 11.
vietā, kas ļauj tai saglabāt vietu augstākajā A divīzijā. Jelgavas basketbola
kluba «Zemgale» un U-20 izlases galvenais treneris Varis Krūmiņš norāda,
ka izcīnītā vieta atbilst komandas
spējām, turklāt arī mērķis ir izpildīts
– vieta augstākajā divīzijā saglabāta.
Tiesa, bijusi iespēja «aizķerties» arī
astoņniekā, tomēr izšķirošajās spēlēs
mūsu basketbolistus pievīla metienu
precizitāte. Jāatgādina, ka čempionātā
izlases sastāvā spēlēja arī divi jelgavnieki – Kalvis Krūmiņš un Ģirts Celms.
Tiesa, K.Krūmiņš vienā no spēlēm guva
traumu un pēdējās spēlēs komandai
palīdzēt vairs nevarēja.

Vai FK «Jelgava» uz Latviju atvedīs
«Stuttgart»?
 Jānis Kovaļevskis

Šodien FK «Jelgava» Jūrmalā, Slokas stadionā,
pulksten 19 aizvadīs UEFA
Eiropas līgas otrās kvalifikācijas kārtas atbildes
spēli pret FK «Molde»
(Norvēģija). Lai gan pēc
pirmās spēles ar rezultātu
1:0 vadībā ir norvēģi, arī
jelgavniekiem saglabājušās izredzes pacīnīties
par uzvaru divu spēļu
summā.
Pirmo spēli izbraukumā 15. jūlijā FK «Jelgava» aizvadīja no otrā
numura pozīcijām, spēlējot izteikti
aizsardzībā. Tomēr arī pie šādas
taktikas vismaz trīs reizes izdevās
bīstami apdraudēt Lillebeka sargātos vārtus. Par to, ka FK «Molde» šobrīd nav labākajā sportiskajā formā,
liecina arī viņu sniegums Norvēģijas
čempionātā – pēc 17 aizvadītajām
spēlēm tikai četras uzvaras un 13.
vieta 16 komandu konkurencē. Savā
pēdējā spēlē nacionālajā čempionātā
18. jūlijā FK «Molde» cīnījās neizšķirti (0:0) ar pēdējā vietā esošo FK
«Sandefjord». Arī Moldes reģionālā
laikraksta «Romsdals Budftitte»
sporta apskatnieks Vegards Vagbo
atzīst, ka lielus panākumus no sava
kluba šajā Eiropas līgas sezonā negaida. «Pagājušajā sezonā komanda
bija uz viļņa, izdevās iekļūt gan
Norvēģijas kausa izcīņas finālā, gan
iegūt sudraba medaļas nacionālajā
čempionātā, tomēr šosezon savainojumu un dažādu citu iemeslu dēļ
komanda ir mazliet «nosēdusies».
Gūtie vārti pirmās spēles kompensācijas laikā vēl neko nenozīmē, jo, lai
kvalificētos trešajai kārtai, noteikti

vārti būs jāgūst
arī izbraukumā,»
tā savas komandas
izredzes komentē
V.Vagbo.
Optimistiskāks
gan ir FK «Molde»
galvenais treneris
zviedru speciālists
Kjels Jonevrets,
kurš ir pārliecināts, ka savās
mājās jelgavnieki
spēlēs atraisītāk
un «Moldei» būs
vairāk iespēju gūt
vārtus. Viņaprāt,
svarīgākais pirmajā spēlē bija pat ne
tas, ka komanda
guva vārtus, bet
gan tas, ka nezaudēja, jo viesos gū- Izbraukuma spēlē Oļegam Malašenokam bija lieliska izdevība gūt vārtus, izejot viens pret vienu ar
tie vārti Eiropas «Moldes» vārtsargu Lillebeku. Par to, vai atbildes spēlē viens no LMT virslīgas labākajiem vārtu guvēkausu izslēgšanas jiem palīdzēs jelgavniekiem izcīnīt uzvaru divu spēļu summā un jau pēc nedēļas trešajā kvalifikācijas
s p ē l ē s i r d i v t i k kārtā tikties ar «Stuttgart», varēsim pārliecināties jau šodien.
Foto: Ivars Veiliņš
vērtīgi.
Domājams, ka arī atbildes spēlē ir labs rezultāts, jo vārti būtu jāgūst dītajiem spēlētājiem. Ja nu vienīgi
vismaz pirmajā puslaikā jelgav- arī tajā gadījumā, ja izdotos noturēt aizsardzības centrā J.Kazura varētu
n i e k i i z m ant os pret uzbrukumu bezvārtu neizšķirtu. Ceram uz līdz- aizstāt V.Lapkovski, kuram cīņā ar
taktiku. To netieši apstiprina arī jutēju atbalstu, kuri noteikti mūs fiziski spēcīgo «Moldes» uzbrukuma
FK «Jelgava» galvenais treneris dzīs uz priekšu un neļaus spēlēt no līderi Dž.Fallu klājās visai grūti.
Pēc izlozes rezultātiem šī pāra uzDainis Kazakevičs, uzsverot, ka aizsardzības,» tā par gaidāmo spēli
varētājs jau 29. jūlijā savā stadionā
spēlēt atklātu futbolu pret koman- izsakās D.Kazakevičs.
FK «Jelgava» atbildes spēlei gata- uzņems Vācijas Bundeslīgas sesto
du, kurai uzbrukuma smailē ir tāds
meistars kā Džibi Falls, būtu visai vojas iespējami labākajā sastāvā. Ar spēcīgāko komandu «Stuttgart»,
avantūristiski. «Tiesa, pirmajā spēlē komandu trenējas arī 7. jūlijā spēlē kuras sastāvā vēl pagājušajā sezonā
ar «Moldes» uzbrucēju tikām galā pret «Olimpu» traumu guvušais Jev- spēlēja trīs Vācijas izlases spēlētāji
visai labi, un te jāuzteic mūsu cen- geņijs Kazura. Vēl gan nav skaidrs, Serdars Tasci, Sami Khedira un
tra aizsargu Vitālija Lapkovska un vai viņš būs gatavs palīdzēt koman- Cacau. Par to, cik nopietni Vācijas
Igora Savčenkova darbība. Arī šajā dai gaidāmajā spēlē, tomēr visi pā- klubs attiecas pret gaidāmo dalību
spēlē galvenais būs neielaist vārtus, rējie ir ierindā un gatavi apliecināt, Eiropas līgā, liecina kaut vai tas,
jo pretējā gadījumā mums būs jāgūst ka var spēlēt arī šajā līmenī. Visti- ka pirmdien Latvijā bija ieradusies
jau trīs vārti, ko pret šāda līmeņa camāk, komandas pamatsastāvā uz delegācija no Štutgartes, lai pārrukomandu iespēt būs ļoti sarežģīti. šo spēli lielas izmaiņas nebūs un nātu iespējamās spēles organizācijas
Nulle pret viens izbraukuma spēlei treneris uzticēsies jau cīņā pārbau- jautājumus.

Šogad tehnisko sporta veidu svētkiem
labdarības mērķis
 Ilze Knusle-Jankevica
Augustā Jelgavā jau otro gadu notiks
Tehnisko sporta veidu svētki. Atšķirībā
no pērnā gada šoreiz daļa līdzekļu, kas
tiks iegūti par ieejas biļetēm, tiks novirzīti
labdarībai – slimnīcas «Ģintermuiža»
Bērnu nodaļai, Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centram un radošo domu un
darbu centram «Svētelis».
Ar šādu iniciatīvu nākuši pasākuma
«Ar transportu, kam ripuļi uz asīm
– labdarībai» organizatori, kas savu pasākumu Jelgavā bija iecerējuši 21. augustā.
«Viņi uzzināja, ka mēs ikgadējos svētkus
plānojam 14. augustā, un piedāvāja abus
pasākumus apvienot, bet iegūtos līdzekļus ziedot labdarībai. Mēs piekritām,»
stāsta sporta svētku organizators Jānis
Kuķis.
Šogad pasākumi notiks divas dienas.
14. augustā visas aktivitātes norisināsies
«Rullītī» – kartinga čempionāts koman-

dām, kas tika aizsākts jau pērn, masu
pasākumi dragreiss un drifts, kā arī jau
pārbaudīta vērtība – izdzīvošanas sacensības. Tāpat tiek plānotas dažādas aktivitātes un izklaides iespējas skatītājiem.
Savukārt 21. augustā notikumu epicentrs būs sporta komplekss «Zemgale».
Šajā dienā plānots bezceļa tūrisms ar
dažādiem braucamajiem, piemēram,
kvadracikliem, motocikliem un džipiem,
aktivitātes apmeklētājiem, kā arī muzikāli priekšnesumi roķīgās skaņās.
Šī pasākuma mērķis ir un paliek nemainīgs – aicināt jauniešus un ātruma
cienītājus gonkot pa trasi, nevis ielās, jo
tas ir daudz drošāk. «Gribam cilvēkus
informēt, ka Jelgavā ir trase «Rullītis»,
kurā var gan iztrakoties, gan mācīties
braukt un apgūt drošas braukšanas
iemaņas,» uzsver J.Kuķis.
Pasākuma programma būs pieejama
portālā www.jelgavasvestnesis.lv un
mājas lapā www.rullitis.lv.

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

metinātājus(-as).
Prasības:
• metinātāja kvalifikācija (sertifikāts);
• vēlama tehniska izglītība;
• pieredze alumīnija konstrukciju metināšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• vēlēšanās un spēja apgūt jaunas iemaņas.
Piedāvājam:
• pastāvīgu darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu;
• profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus.
Visus pretendentus, kuri atbilst minētajām prasībām, uzaicinām šī gada 26. jūlijā no plkst.15 līdz
18 ierasties SIA «AKG Thermotechnik Lettland» Jelgavā, Aviācijas ielā 34. Līdzi jāņem personu
apliecinošs dokuments, metinātāja kvalifikāciju apliecinošs dokuments (sertifikāts) un CV.

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

Meklē darbu
Tehniķis – mehāniķis meklē darbu riepu
servisā. Tālrunis 26889307.
Saimniecisks vīrietis meklē darbu. Var
dzīvot uz vietas. Var aprūpēt vecu cilvēku.
Tālrunis 20060071 (prasīt Edmundu).
Vīrietis (44) meklē darbu. Ir B, C kategorijas autovadītāja tiesības. Var dzīvot uz
vietas. Tālrunis 20060071.
Norvēģu valodas privātskolotājs.
Tālrunis 26487422.

Piedāvā darbu
Ceha meistaram un galdniekiem.
Tālrunis 29537176.
Meklēju aukli – mātes palīgu septiņgadīgam zēnam pēc skolas nodarbībām.
Darbs 30 stundas nedēļā. Zvanīt pēc pulksten 18. Tālrunis 28379744.

Piedāvā darbu
kosmetologam, masierim
un frizierim.
Jelgavā, Asteru ielā 4,
tālrunis 63045975;
29608278.
«Art Media» piedāvā darbu reklāmas
aģentiem Jelgavā.
Interesēties pa tālruni 22334285.
CV sūtīt uz e-pastu: artmedia@apollo.lv.

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

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

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

Aizsaulē aizgājuši
NIKOLAJS GUZOVKINS (dz. 1940. g.)
VIRGINIJA KĻAVINSKA (dz. 1925. g.)
ARTŪRS BROKĀNS (dz. 1933. g.)
ILMA ŠTĀLA (dz. 1924. g.)
AUSMA KALNIŅA (dz. 1940. g.)
BIRUTA RUDOMINA (dz. 1940 .g.)
VISVALDIS JANKEVIČUS (dz. 1957. g.)

6
26. jūlijs, pirmdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 21.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1037.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 2. un 3.sērija.
10.35 «Cilvēku planēta. Safīra drudzis Madagaskarā».
Dokumentāla filma.
11.35 «Labrīt, Latvija!»*
12.35 «Ielas garumā».*
13.20 «XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XIV Deju
svētki. Deju svētkiem – 60».*
15.55 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 7.sērija.
16.20 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentālu filmu seriāls 10.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1037.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Zilais divritenis». Daudzsēriju mākslas filma. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Bekons, sviests un mana mamma». Dokumentāla filma.
22.10 «Viss notiek».*
22.40 «20 gadi. 20 stāsti».*
22.50 «Tev ir tiesības!»
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Grejas anatomija 4». ASV seriāls. 72.sērija. Brīdī,
kad Beilijas domstarpības ar vīru saasinās,
ģimeni piemeklē jauns trieciens. Džordža māte
ierodas ciemos un pārsteidz Kelliju un Iziju nesagatavotas. Kāda dziedniece liek apšaubīt Erikas
un Aleksa ticību medicīnai.
0.05 «LTV portretu izlase». Dzejniece Andra Manfelde.*

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 18.sērija.
10.45 «SeMS».*
11.45 «Joka pēc». Seriāls. 37.sērija.
12.10 «Mangusts» (ar subt.). 13.sērija.
13.00 «Akvanauti». 13.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 2009.gada pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā.
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 18.sērija.
16.45 «SeMS».*
17.45 «Joka pēc». Seriāls. 37.sērija.
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija. Pazīstams
dziedātājs, dāmu elks Vladimirs Makarovs meklē
no mājām aizbēgušo meitu Nadju. Uzdevumam
tiek mobilizēti Zosja un Jans. Viņi pārbauda
naktsklubus, jo galvenais pieturas punkts ir tas,
ka Nadjas draugs Vasja vada grupu, kas izpilda
gangsteru repu. Pēc ilgiem meklējumiem viņi šo
grupu atrod ārzemju studentu kopmītnē. Diemžēl
vienlaikus ar mangustiem meitas meklējumos
iesaistās arī viņas ekscentriskais tēvs. Viņš
pierunā skinhedus uzbrukt kopmītnei, un daudzi
tiek savainoti...
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 13.sērija.
20.00 «Spēkošanās ar ledu». Dokumentāla filma. Gadu
simteņiem kuģinieki uzskatīja Ziemeļrietumu pāreju no Eiropas uz Āziju cauri arktiskajiem ledājiem
par nepārvaramu. 2003. gadā vācu ceļotājs un
piedzīvojumu meklētājs Arveds Fukss nolēma
pats izpētīt šo vēl aizvien noslēpumaino ceļu
un ar pārbūvētu motorjahtu devās ekspedīcijā
no Aļaskas uz Grenlandi. Ceļošanai ir derīgas
tikai nedaudzās vasaras nedēļas. Līdz ar ziemas
iestāšanos visu pārņem ledus.
20.50 «Tavs auto».
21.20 «Uzvarētājs» (ar subt.). Krievijas melodrāma.
23.00 «Krējums... saldais».
23.30 «Ceļojums smagā metāla pasaulē». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 81. un 82.sērija.
10.10 «Aļaska». ASV piedzīvojumu filma. 1996.g.
12.10 «Intrigante». ASV seriāls. 6.sērija.
13.10 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 13.sērija.
14.10 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.35 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.10 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 229.sērija.
15.40 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 56.sērija.
16.40 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
119. un 120.sērija.
18.45 «Tautas balss».
19.30 LNT ziņas.
19.50 Sporta un laika ziņas.
20.05 «Atklātās lietas».
20.30 «Latvija, mēs tevi dzirdam». Tautas diskusija par
nacionālajām interesēm. Tiešraide.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Nikita». ASV seriāls. 59.sērija.
0.55 «Smits». ASV seriāls. 3.sērija.
1.45 «Nozieguma rēbuss». ASV krimināltrilleris. 2002.g.
3.40 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
119. un 120.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 19.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 37.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 26.sērija.
8.05 «Māmiņu klubs».
8.35 «Mana ģimene – citplanētieši» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
9.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». Seriāls. 21. un 22.sērija.

tv programma
10.00 «Kaila kods 3». Seriāls. 1.sērija.
10.55 «Seši kadri» (ar subt.).
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 7.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
13.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls.
73. un 74.sērija.
14.15 «Mīlestība vai nauda?» ASV realitāteš šovs. 6.sērija.
15.10 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 109.sērija.
16.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 41. un 42.sērija.
17.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls.
75. un 76.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.). Krievijas
komēdijseriāls. 34. un 35.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Melnā vēža spīlēs». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu filma. 1975.g. Lomās: L.Ozoliņa, U.Dumpis,
B.Indriksone, G.Cilinskis u.c. Drosmīgi zemnieku
puiši cīnās pret hercoga patvaļu. Tāpat jau būtu
gana iemeslu ierādīt īsto vietu nekaunīgajam
varas turētājam, bet šoreiz hercogs sadomājis
vienam no brašajiem puišiem – Jānim – atņemt
līgavu, skaisto Māru. It kā pašam nebūtu savas
hercogienes! Jānis un viņa uzticamie draugi nedomā pieļaut tādu netaisnību. Vienkārši jau tas nav
– jāliek lietā izdoma, attapība, drosme un spēks.
22.10 «Koru kari 2». 2.raidījums.
0.40 «Dakteris Hafs». ASV seriāls. 6.sērija.
1.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.

23.25 «Mangusts» (ar subt.). 14.sērija.
0.15 «Joka pēc». Seriāls. 38.sērija.

TV5

TV3

7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
8.50 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Tuvāk Ķīnai» (ar subt.). Dokumentāla filma.
12.30 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.20 «Tuvāk Ķīnai» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Ziemas ķirši» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).
20.15 Jaunais vilnis 2009. Koncerts (ar subt.).*
0.20 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).*
0.30 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).

5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 20.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 38.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 27.sērija.
8.05 «Mana ģimene – citplanētieši» (ar subt.). Seriāls.
34. un 35.sērija.
9.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». Seriāls. 23. un 24.sērija.
10.00 «Kaila kods 3». Seriāls. 2.sērija.
10.55 «Seši katri» (ar subt.).
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 8.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
13.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls.
75. un 76.sērija.
14.15 «Mīlestība vai nauda?» ASV realitātes šovs. 7.sērija.
15.10 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 111.sērija.
16.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 43. un 44.sērija.
17.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls.
77. un 78.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.). Krievijas
komēdijseriāls. 36. un 37.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Vella kalpi». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu
komēdija. 1970.g. Lomās: H.Ritenbergs, L.Cauka,
A.Ēķis, E.Pāvuls, O.Dreģe u.c. Filma uzņemta pēc
Rutku Tēva romānu motīviem. Trīs braši latviešu
puiši Andris, Pēteris un Ērmanis taisnības,
draudzības un mīlestības vārdā veic pilnīgi neiedomājamus, pārdrošus varoņdarbus. Pretinieku
pusē ir spēks un vara, tiesa, reizēm gan viņiem
nav atvēlēts prāts un attapība... Drosmīgos
puišus viņu gaitās pavada, stiprina un balsta
trīs jaunavas, kas viņus mīl un kuras arī viņi mīl
– Ruta, Anna un Lēne, drosmīgas un gudras,
jautras un asprātīgas. Nav tādu pretinieku, kas
spētu stāvēt pret sešnieka kopīgajiem spēkiem un
kopā liktajiem prātiem.
22.20 «Koru kari 2». 3.raidījums.
1.00 «Dakteris Hafs». ASV seriāls. 7.sērija.
1.55 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.

27. jūlijs, otrdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 22.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1038.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 4.sērija.*
9.53 «Kam taisnība?»*
10.35 «Zilais divritenis». Daudzsēriju mākslas filma. 5.sērija.
11.35 «Labrīt, Latvija!»*
12.35 «Atgriešanās mājās». Mākslas filma. 1.sērija.
14.35 «Viss notiek».*
15.05 TDA Zelta sietiņš 50 gadu jubilejas koncerts. 1.daļa.*
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 8.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1038.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «6 miljardi stāstu».
19.35 «Zilais divritenis». Daudzsēriju mākslas filma.
6.(noslēguma) sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 Jauna nedēļa piedāvā... «Norvēģija. Karstā Arktika».
Nokļūstot Norvēģijā, šķiet, ka tā ir dzīve kā pastkartītē, taču atklātnītei ir arī otra puse – nafta
un neizsmeļami zivju resursi. Lielākā bagātība
ir cilvēki, kas prot ar šiem resursiem saprātīgi
rīkoties tāpat kā uzturēt draudzīgas attiecības ar
kaimiņvalsti Krieviju.
22.05 «Berlīnes truši». Dokumentāla filma.
23.00 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Grejas anatomija 4». ASV seriāls. 73.sērija. Meredita, Aleksis, Izija un Kristina piedalās konkursā,
kura uzvarētāju nosaka Beilija. Džordžs un Leksija
cenšas iedzīvoties kopīgajā dzīvoklī. Kellija un
Hāna iedraudzējas arvien ciešāk. Meredita cenšas
samierināties ar Dereka un Rosas attiecībām.
0.15 «LTV portretu izlase». Dzejnieks un mūziķis Imants Daksis.*

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.
8.00 «Krējums... saldais».*
8.30 «Laiks vīriem».*
9.00 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā». Tiešraide
no Barselonas. Pirmā sacensību diena Barselonas
olimpiskajā stadionā. Programmā – 20 km
soļošana vīriešiem un arī kvalifikācija daudzās
citās disciplīnās.
14.30 «Tavs auto».*
15.05 «Spēkošanās ar ledu». Dokumentāla filma.
15.55 «Mutanti X». Seriāls. 19.sērija.
16.45 «SeMS».*
17.45 «Joka pēc». Seriāls. 38.sērija.
18.09 «Mangusts» (ar subt.). 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 14.sērija.
20.00 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā». Tiešraide
no Barselonas. Pirmās dienas vakarā – jau
vairāki fināli, tāpat kvalifikācija šķēpa mešanā
sievietēm, arī vīriešiem vesera mešanā.
22.40 «Zebra».*
22.55 «Autosporta programma nr.1».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 14.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 83. un 84.sērija.
10.10 «Sestais elements». Piedzīvojumu komēdija. 2000.g.
12.00 «Intrigante». ASV seriāls. 7.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 1. un 2.sērija.
14.25 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 27.sērija.
14.50 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.10 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 230.sērija.
15.40 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 57.sērija.
16.40 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
121. un 122.sērija.
18.45 «Tautas balss».
19.30 LNT ziņas.
19.50 Sporta un laika ziņas.
20.00 Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Jaunais
vilnis 2010. Atklāšanas koncerts. Tiešraide.
Ap 23.50 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.45 «Mākslīgais skaistums 2». ASV seriāls. 29.sērija.
1.40 «Smits». ASV seriāls. 4.sērija.
2.30 «Asiņainais darbs». ASV krimināldrāma. 2002.g.
4.20 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
121. un 122.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
8.50 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Tuvāk Ķīnai» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Ziemas ķirši» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Staļina sieva» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.20 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.00 «Jaunais vilnis 2010. Koncerts» (krievu val.).
23.40 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).*
23.50 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
1.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

28. jūlijs, trešdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 23.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1039.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 5.sērija.
9.55 «Kam taisnība?»*
10.45 «Zilais divritenis». Daudzsēriju mākslas filma. 6.
(noslēguma) sērija.
11.35 «Labrīt, Latvija!»*
12.35 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.20 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
13.35 «Kopā» (ar subt.).*
13.50 «Balss pavēlnieks».*
15.25 TDA Zelta sietiņš 50 gadu jubilejas koncerts. 2.daļa.*
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 9.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1039.sērija.
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18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Piecas māsas». Seriāls. 6.sērija.
18.50 «Kam taisnība?»
19.20 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Agrā rūsa». Rīgas kinostudijas drāma. 1979.g.
22.55 «Zebra».
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Vides fakti».*
23.55 «Lietu daba. Medicīnas kļūdas». Dokumentāla
filma. “Nedarīt ļaunumu!” ir mediķu un medicīnas
kredo tās vairāk nekā 2000 gadu ilgajā vēsturē.
Bet, ja medicīnas mērķis nav nodarīt ļaunu, kāpēc
tūkstošiem pacientu katru gadu mirst tāpēc, ka
mediķi ir pieļāvuši kļūdas? Vai kaut kas ir sagājis
greizi mūsu veselības aprūpes sistēmā? Kanādas
dokumentālistu filma iedziļinās medicīnas kļūdu
traģiskajās sekās un tam, kā tās iespaido pacientus, viņu ģimenes, kā arī veselības aizsardzības
darbiniekus. Kā lai izvairās no šīm kļūdām? Kā
padarīt medicīnu drošu?

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
8.00 «Autosporta programma nr.1».*
8.30 «Dabas taka».*
9.00 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā». Tiešraide
no Barselonas. Rīta agrumā – 20 km soļošana
sievietēm, tāpat pirmā kārta 100 m un 800 m
skrējienos vīriešiem.
14.25 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.55 «Mangusts» (ar subt.). 15.sērija.
15.50 «Mutanti X». Seriāls. 20.sērija.
16.35 «SeMS».*
17.45 «Mangusts» (ar subt.). 15.sērija. Programmētāju
sacensību uzvarētāju apbalvošanas laikā tiek nogalināts Lielās balvas ieguvējs Andrejs Ginzburgs,
ļoti talantīgs puisis, taču pretrunīgu, nelokāmu
raksturu. Aizdomās tiek turēti gandrīz visi, kuri
piedalījās ceremonijā. Arī versijas ir visdažādākās
– no greizsirdības līdz rūpnieciskajai spiegošanai.
18.40 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.55 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā». Tiešraide
no Barselonas. Vakarā paredzēts 100 m fināls
vīriešiem. Kaut Ronaldam Arājam būs grūti tam
kvalificēties, sprinta fināls vienmēr ir aizraujošs
arī bez Useina Bolta un citām pasaules zvaigznēm.
23.20 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.50 «Ātruma cilts».
0.20 «TV motors».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 15.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Jaunais
vilnis 2010. Atklāšanas koncerts (ar subt.).*
12.20 «Intrigante». ASV seriāls. 8.sērija.
13.20 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 12.sērija.
14.45 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.10 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 231.sērija.
15.40 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 58.sērija.
16.40 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
123. un 124.sērija.
18.45 «Tautas balss».
19.30 LNT ziņas.
19.50 Sporta un laika ziņas.
20.00 Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss
Jaunais vilnis 2010. Tiešraide.
Ap 23.20 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.15 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 1.sērija.
1.10 «Smits». ASV seriāls. 5.sērija.
2.00 «Visvarenais Brūss». ASV komēdija. 2003.g.
3.25 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
123. un 124.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 21.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 39.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 28.sērija.
8.05 «Mana ģimene – citplanētieši» (ar subt.). Seriāls.
36. un 37.sērija.
9.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». Seriāls. 25. un 26.sērija.
10.00 «Kaila kods 3». Seriāls. 3.sērija.
10.55 «Seši kadri» (ar subt.).
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 9.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
13.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls.
77. un 78.sērija.
14.15 «Mīlestība vai nauda?» ASV realitātes šovs. 8.sērija.
15.10 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 112.sērija.
16.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 45. un 46.sērija.
17.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls.
79. un 80.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.). Seriāls. 38. un 39.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Vella kalpi Vella dzirnavās». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1972.g. Lomās:
H.Ritenbergs, E.Pāvuls, O.Dreģe u.c. Filma
uzņemta pēc Rutku Tēva romāna. Vella kalpu piedzīvojumi turpinās! Spraigās un asprātīgās dēku
filmas darbība notiek XVII gadsimtā. Šoreiz brašā
un bezbailīgā trijotne iesaistās zviedru un poļu cīniņā par Rīgas pilsētas atslēgām. Ar dziedāšanu,
dejošanu, pārģērbšanos un mānīšanos vella kalpi
galu galā izjauc iekarotāju nodomus.
22.10 «Koru kari 2». 4.raidījums.
1.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
8.50 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 Jaunais vilnis 2010. Koncerts (krievu val.).*
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 Jaunais vilnis 2010. Koncerts (ar subt.). Turpinājums.*
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Ziemas ķirši» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Staļina sieva» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.20 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.00 «Jaunais vilnis 2010. Koncerts» (krievu val.).
23.40 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).*
23.50 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
1.10 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

29. jūlijs, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 24.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1040.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 6.sērija.
9.53 «Kam taisnība?»*
10.35 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
11.05 «2020». Dokumentāla filma. 1.sērija.
11.35 «Labrīt, Latvija!»*
12.35 «Zebra».*
12.50 «Zelta rokas Latvijā».*
13.20 «Cilvēku planēta. Čūsku zveja Kambodžā».
Dokumentāla filma.
14.35 «Vertikāle».*
15.05 «Tev ir tiesības!»*
15.20 «Laimas maize». Dokumentāla filma.
15.55 «Lai dzīvo bērni!» SIA AGD grupas dokumentāla filma.
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 10.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1040.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Seši miljardi stāstu».
19.35 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Lai ko likten’s plecos veltu...» 3.daļa Tas mūs nesalieks.*
21.40 «Balts, melns, sarkans. Latvijas ģenerālis Jānis Balodis».*
22.15 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 23.sērija.
Patriks, Niko un Reno brauc glābt 10 gadu vecu
meitenīti, kura cieš no anafilaktiskā šoka. Vedot
mazo pacienti uz slimnīcu, Patriks uzzina, – klīst
valodas, ka Dr. Šastenē izdarījis pašnāvību
mīlestības dēļ. Karolīna ir pieņēmusi Luidži
bildinājumu un paziņo Blānšai par savu aiziešanu
no ātrās palīdzības dienesta. Karolīna gatavojas
nelielai atvadu ballītei. Arvien vairāk sava tēva
jaunās sievas Ineses traucēts, Gaspārs meklē
jaunu mājokli. Benedikta nespēj apvaldīt smaidu
– Emma ir projām, viņa domā, ka nu ceļš uz Patrika sirdi ir brīvs. Lai viņš saprot, ka Benē ir viņa
īstā sieviete! Taču Patriks skumst par Emmas un
Lolas aiziešanu. Viņam rādās halucinācijas. Viņš
“redz” Emmu visās sievietēs, kuras satiek.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Garīgā dimensija».*
23.55 «Eiropas muzikālās pilsētas». Anglija. Karaliskā
mūzikas akadēmija.*

LTV7
7.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
9.00 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.20 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.40 «Ātruma cilts».*
10.10 «Mutanti X». Seriāls. 21.sērija.
11.00 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā». Tiešraide
no Barselonas. Šorīt – kvalifikācijas sacensības
dažādās disciplīnās, tostarp arī 110 m/b, kur
atkal ceram uz Staņislavu Olijaru. Pērnajā sezonā
viņu vajāja traumas, un varbūt šogad būs labāk.
14.35 «Autosporta programma nr.1».*
15.10 «Mutanti X». Seriāls. 21.sērija.
16.00 «SeMS».*
17.10 «Mangusts» (ar subt.). Krievijas seriāls. 16.sērija.
18.05 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.25 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā». Tiešraide
no Barselonas. Daudz interesantu finālu: vīriešiem – augstlēkšanā un trīssolī, tāpat beigsies
desmitcīņas sacensības, sievietēm – fināli šķēpa
mešanā un 100 m sprintā.
22.55 «Pludmales volejbola apskats».
23.25 «Uz meža takas».
23.55 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 16.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Jaunais
vilnis 2010 (ar subt.).*
11.50 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
12.20 «Intrigante». ASV seriāls. 9.sērija.
13.20 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 16.sērija.
14.45 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.10 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 232.sērija.
15.40 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 59.sērija.
16.40 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
125. un 126.sērija.
18.45 «Tautas balss».
19.30 LNT ziņas.

TV programma
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19.50 Sporta un laika ziņas.
20.00 Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Jaunais
vilnis 2010. Tiešraide.
Ap 23.20 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.15 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 2.sērija.
1.10 «Smits». ASV seriāls. 6.sērija.
2.00 «Katakombas». ASV šausmu filma. 2007.g.
3.35 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
125. un 126.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība». Seriāls. 22.sērija.
5.50 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 40.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 21.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 29.sērija.
8.05 «Mana ģimene – citplanētieši» (ar subt.). Seriāls.
38. un 39.sērija.
9.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». Seriāls. 27. un 28.sērija.
10.00 «Kaila kods 3». Seriāls. 4.sērija.
10.55 «Seši kadri» (ar subt.).
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 10.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
13.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls.
79. un 80.sērija.
14.15 «Mīlestība vai nauda? 2». ASV realitātes šovs. 9.sērija.
15.10 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 113.sērija.
16.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 47. un 48.sērija.
17.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls.
81. un 82.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.). Seriāls. 40. un 41.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Mans draugs – nenopietns cilvēks».
Rīgas kinostudijas ironiska melodrāma. 1975.g.
22.10 «Koru kari 2». 5.raidījums.
1.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.35 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
8.50 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Jaunais vilnis 2010. Koncerts» (krievu val.).*
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Jaunais vilnis 2010. Koncerts» (krievu val.).
Turpinājums.*
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Ziemas ķirši» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Staļina sieva» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.20 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.00 «Jaunais vilnis 2010. Koncerts» (krievu val.).
23.40 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).*
23.50 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
1.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

30. jūlijs, piektdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 25.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 21.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 7.sērija.
9.53 «Kam taisnība?»*
10.35 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
11.05 «2020». Dokumentāla filma. 2.sērija.
11.35 «Labrīt, Latvija!»*
12.35 «Mans zaļais dārzs».*
13.05 «Kas var būt labāks par šo?»*
13.35 «Vides fakti».*
14.05 «Cilvēku planēta. Amazones peldošā slimnīca».
Dokumentālu filmu seriāls.
15.15 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
15.30 «VIP – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 11.sērija.
17.05 «Dakteris Kleists». Seriāls. 21.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 8. un 9.sērija.
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
20.30 «Panorāma».
21.10 «Goda lieta». Francijas seriāls. 28.sērija.
22.45 «Nakts ziņas».
23.00 «Vienas vasaras zieds». LTV iestudējums. 4., 5. un
6.sērija. Režisore V.Lejiņa. Lomās: S.Kļaviņa-Zvīgule, A.Keišs, A.Putniņa. Darbība notiek Latvijas
laukos 30. gados kūrortpilsētiņā. Tas ir stāsts par
kādas atpūtnieces un jauna, bagāta zemnieka mīlas romānu. Galvenā varone, būdama pilsētniece,
mēģina pielāgoties lauku dzīves ikdienai. Nokļūst
daudzās interesantās un pat traģikomiskās
situācijās, protams, ir arī neiztrūkstošais mīlas
trīsstūris.

LTV7
6.30 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
6.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.10 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
7.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
8.30 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā». Tiešraide
no Barselonas. Rīta agrumā notiks 50 km soļošana vīriešiem, un diezin vai Barselonā arī tad būs
pavēss. Tāpat būs arī kvalifikācija šķēpa mešanā
un lodes grūšanā vīriešiem. Par šīm disciplīnām ir
ļoti liela interese arī Latvijā.
14.15 «Uz meža takas».
14.45 «TV motors».*

15.15 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
16.10 «Mutanti X». Seriāls. 22.sērija. Slepens mutantu
grupējums izzog no Genoma X Gabrielu Ešloku,
spēcīgāko jebkad radīto mutantu, kura mērķis ir
pārņemt varu pasaulē. Tikmēr Šalimarai, Emmai,
Džesem un Brenanam parādās jaunas spējas.
16.55 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija. Detektīvaģentūra saņem visai dīvainu piedāvājumu
no Pēterburgas “Austumu pašā” – izsekot visas
aktrises, kuras brauc viesizrādēs uz Maķedoniju.
Viena no tām noteikti kļūs par viņa sievu.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.10 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā». Tiešraide
no Barselonas. Mūsu līdzjutējiem visvairāk varētu
interesēt 110 m/b pusfināls un vēlāk arī fināls.
Kopumā tiks sadalīti desmit medaļu komplekti.
23.10 «Zveja» (ar subt.).
23.40 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
0.10 «Pludmales volejbola apskats».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 17.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Jaunais
vilnis 2010 (ar subt.).*
11.50 «Misters Bīns». Komēdijseriāls.
12.20 «Intrigante». ASV seriāls. 10.sērija.
13.20 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 33. un 34.sērija.
14.45 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.10 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 233.sērija.
15.40 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 60.sērija.
16.40 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
127. un 128.sērija.
18.45 «Tautas balss».
19.30 LNT ziņas.
19.50 Sporta un laika ziņas.
20.35 Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Jaunais
vilnis 2010. Tiešraide.
Ap 23.25 «Absolūtā vara». ASV krimināldrāma. 1997.g.
1.35 «Parfīms». Krimināldrāma. 2006.g.
3.55 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Krievijas seriāls.
127. un 128.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 41. un 42.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 22.sērija.
7.15 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.45 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». Animācijas
seriāls. 30.sērija.
8.05 «Mana ģimene – citplanētieši» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
8.35 «Seši kadri» (ar subt.).
9.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 2». ASV seriāls. 29.
un 30.sērija.
10.00 «Kaila kods 3». Seriāls. 5.sērija.
10.55 «Seši kadri» (ar subt.).
11.50 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 11.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
13.15 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls.
81. un 82.sērija.
14.15 «Mīlestība vai nauda? 2». ASV realitāteš šovs. 10.sērija.
15.10 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 114.sērija.
16.05 «UgunsGrēks». Seriāls. 49. un 50.sērija.
17.05 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Krievijas komēdijseriāls.
83. un 84.sērija.
18.15 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 42. un 43.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ceplis». Rīgas kinostudijas drāma. 1973.g. Lomās:
E.Pāvuls, H.Dancberga, G.Cilinskis, V.Straume,
R.Zagorskis, R.Razuma u.c.
22.15 «Koru kari 2». 6. un 7.raidījums.
3.45 «Nakts joki».
4.35 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
8.50 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Jaunais vilnis 2010. Koncerts» (krievu val.).*
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Jaunais vilnis 2010. Koncerts» (krievu val.).
Turpinājums.*
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Ziemas ķirši» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Staļina sieva» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.20 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.00 «Jaunais vilnis 2010. Koncerts» (krievu val.).
23.40 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).*
23.50 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
1.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.). komēdijseriāls.

31. jūlijs, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 7.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 11.sērija.
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 67.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.00 «Goda lieta». Francijas daudzsēriju mākslas filma.
28.sērija.
12.40 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 23.sērija.
13.35 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.

Pūtēju orķestru koncerts Priecīgs koncerts.*
16.10 «Dzimis Rīgā». Dokumentāla filma. Režisori:
G.Grūbe, D.Sīmanis. Kinematogrāfisks pētījums
par vienu no lielākajiem 20. gadsimta filozofiem
Jesaju Berlinu no Latvijas un Rīgas skatu punkta.
16.45 «Cilvēku planēta. Čūsku zveja Kambodžā».
Dokumentāla filma. Tonlēsāba ezerā Kambodžā
zvejnieki velk neparastus lomus – tā kā zivju
kļūst aizvien mazāk, tagad viņu tīklos atrodamas
dažādas ūdensčūskas. Gadā tiek noķerts līdz
septiņiem miljoniem čūsku, kuras izmanto gan
cilvēku uzturā, gan izbaro ap ezeru esošajās
daudzajās fermās mītošajiem krokodiliem.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».*
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 Agata Kristi. «Mis Mārpla.
Vecās viesnīcas noslēpums». Detektīvseriāls.
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Māsas». ASV drāma. 2005.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā». Tiešraide
no Barselonas. No rīta – maratons sievietēm, tāpat sākies septiņcīņa, un notiks arī pirmās kārtas
sacensības dažādās stafetes disciplīnās.
14.05 «Zveja» (ar subt.).*
14.35 «Dabas taka».
15.10 Rīgas Dinamo hokeja līdzjutēju galvaspilsētas
atklāšanas svētki. Tiešraide.
17.10 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā». Tiešraide
no Barselonas. Daudz finālu, tostarp arī lodes
grūšanā un šķēpa mešanā vīriešiem, tāpat ar 800
m skrējienu beigsies septiņcīņa sievietēm.
23.20 «Pludmales volejbola apskats».*
23.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
0.20 «Krējums...saldais».*
0.50 «Dimantu mednieki». ASV drāma. 2001.g. 2.sērija.
Režisors D.Berijs. Lomās: R.Šaiders, A.Milano,
Š.P.Flanerijs, M.Īstons u.c. Veiksmīgais dimantu
mednieks Džonijs tiek ierauts ģimenē, kas sensenos laikos bijusi viņējā, pirms patriarhs Džeikobs
Vanderbils pirms 20 gadiem padzinis viņu no
mājām. Cīnoties par divām sievietēm, dimantu
impēriju un viņa paša izdzīvošanu, Džonijā
mostas sāpīgas atmiņas par netaisno tēvu un sen
zaudēto mīlestību. Cīnoties par Džeikoba atzinību,
Džonijam vienlaikus jācenšas aizmirst pagātnes
sāpes, pretoties pusbrāļa Benedikta plāniem
un tikt skaidrībā par jūtām pret savu vienīgo un
patieso mīļoto Treisiju.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». ASV izklaidējoša
programma.
6.30 «Benija Hila šovs». komēdijseriāls. 78.sērija.
7.05 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». ASV animācijas
seriāls. 16.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 75. un 76.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Jaunais
vilnis 2010 (ar subt.).*
Ap 12.40 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.
13.35 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
14.45 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
15.55 «Miesassargs». ASV melodrāma. 1992.g. Režisors
M.Džeksons. Lomās: K.Kostners, V.Hjūstone,
B.Kobss, M.L.Ričardsa. Nesatricināmais kā
klints agrākais slepenā dienesta aģents piekrīt
uzņemties slavenas dziedātājas miesassarga
pienākumus. Lai arī sākumā Reičela ir pārliecināta, ka patiesas briesmas viņai nemaz nedraud,
uzticēšanās Fārmera profesionalitātei pamazām
raisa viņā ciešas jūtas.
18.30 «Komisārs Reksis 9». detektīvseriāls. 5.sērija.
19.30 LNT ziņas.
19.50 Sporta un laika ziņas.
20.00 Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Jaunais
vilnis 2010. Tiešraide.
Ap 23.15 «Sazvērestības teorija». ASV trilleris. 1997.g.
1.45 «Septiņi zobeni». Episka laikmeta drāma. 2005.g.
4.15 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
5.05 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 75. un 76.sērija.

TV3
5.00 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 43.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 1.sērija.
6.45 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 23.sērija.
7.10 «Dzenis Vudijs 4». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.35 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 5.sērija.
8.00 «Atklāj īsto!» 14.raidījums.
8.55 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 22.sērija.
9.20 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 1.sērija.
9.50 «Merlins, varenais burvis 2». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
10.45 «Kalcija puisis». Lielbritānijas komēdija. 2004.g.
12.20 «TV veikala skatlogs».
12.35 «Greizais spogulis» (ar subt.).
14.50 «Simpsoni 17». Animācijas seriāls. 22.sērija.
15.30 «Lielā zivs». ASV piedzīvojumu filma. 2003.g.
17.50 «Trakais basketbols». ASV komēdija. 1998.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ezera sonāte». Rīgas kinostudijas psiholoģiska
drāma. 1976.g. Lomās: G.Cilinskis, A.Kairiša,
Ģ.Jakovļevs, L.Ozoliņa u.c. Filma uzņemta pēc
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Regīnas Ezeras romāna Aka motīviem. Smalki
stīgots cilvēku savstarpējo attiecību samezglojums. Liela mīlestība, nepārkāpjamas pienākuma
jūtas, kaisle. Filma valdzina ar maigo, godaprāta
apņemto juteklību un psiholoģisko patiesīgumu.
22.10 «Koru kari 2». 8. un 9.raidījums.
4.00 «Nakts joki».
4.35 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.

TV5
7.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filmas.
8.50 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).*
9.05 Animācijas filmas.
9.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
12.35 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Misters Bīns» (latviešu val.). Lielbritānijas
komēdijseriāls.
14.00 «Jaunais vilnis 2010. Koncerts» (krievu val.).*
17.30 «Salauztie ziedi» (latviešu val., ar subt. krievu
val.). ASV traģikomēdija. 2005.g. Režisors
Dž.Džārmušs. Lomās: B.Mjūrejs, Š.Stouna,
F.Konroja, T.Svintone, Ž.Delpī. Donu, pārliecinātu
vecpuisi, kārtējo reizi pametusi mīļākā. Šādā brīdī
viņš saņem noslēpumainu rozā aploksni – anonīmu vēstuli no kādas savas bijušās draudzenes.
Vēstulē atklājas, ka Donam ir 19 gadus vecs dēls,
par kuru viņam nebija ne jausmas. Dons nolemj
pievērsties bijušo attiecību apcerēšanai, nevis
uzsākt jaunas attiecības. Tuvs Dona draugs un
kaimiņš detektīvs amatieris Vinstons piedāvā
savu palīdzību šī notikuma atšķetināšanā. Dons
izlemj doties garā ceļojumā savā pagātnē...
Viņš ceļo pāri visai valstij, lai uzmeklētu bijušās
mīļotās. Tikšanās ar šīm sievietēm sagādā jaunus
pārsteigumus, kas attiecas gan uz viņa pagātni,
gan tagadni.
19.15 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).
19.25 «Misters Bīns» (latviešu val.).
Lielbritānijas komēdijseriāls.
20.00 «Jaunais vilnis 2010. Koncerts» (krievu val.).
23.40 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).*
23.50 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
1.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.).
Lielbritānijas komēdijseriāls.

1. augusts, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 8.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 12.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «SIB Īrija». Dokumentāla filma. 4.sērija.*
11.00 «Cilvēku planēta. Dardžilingas kalnu vilciens».
Dokumentāla filma.
12.00 «Dievkalpojums».
13.05 «Vertikāle».
13.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
14.40 «Dzied Inga un Normunds».*
15.10 «Latvijas dabas un mūzikas pērles. Gaujas senleja».*
15.20 «Agata Kristi. Mis Mārpla. Vecās viesnīcas noslēpums». Detektīvseriāls.
17.00 «Cilvēku planēta. Amazones peldošā slimnīca».
Dokumentāla filma. Lai sniegtu medicīnisko
palīdzību Amazones baseinā izkaisīto mazo ciemu
iedzīvotājiem, augšup pa upi un tās pietekām dodas peldoša slimnīca – īpaši pielāgots Brazīlijas
kara flotes kuģis. Šādos neparastos apstākļos
pirmo darba gadu pēc studijām aizvada arī trīs
jauni ārsti no Sanpaulu.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Zelta rokas Latvijā».
18.50 «Atgriešanās mājās». ASV melodrāma. 1996.g. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Dzīve ar Džūdiju Gārlendu». Kanādas un ASV
biogrāfiska drāma. 2001.g. 1.sērija.
22.50 «Nakts ziņas».
23.00 «Bāzes stacija uz Mēness». Dokumentāla filma. Jau
daudzus gadus cilvēci kārdina Visuma noslēpumi.
To apliecina kaut vai populārzinātniskā literatūra
– citu debess ķermeņu apgūšana un apdzīvošana
ir viens no populārākajiem tematiem. Un soli pa
solim, bikli, bet sīksti cilvēks cenšas pārvarēt
Zemes pievilkšanas spēku. Panākumi ir. Izdevies
sasniegt Zemei tuvāko debess ķermeni – pagājuši
jau četri gadu desmiti kopš pirmais cilvēks izkāpa
uz Mēness.
24.00 «Laika zīmes Igaunijā».*

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā». Tiešraide
no Barselonas. No rīta būs tikai viena disciplīna
– maratons vīriešiem. Gan sportiskā cīņa par medaļām, gan lieliska ekskursija visiem skatītājiem
cauri Barselonai.
13.35 «Autosporta programma nr.1».*
14.05 «Pasaules kausa izcīņa futbolā». Fināls.*
16.05 «Uz meža takas».*
16.35 «Relikviju medniece». Seriāls. 47. un 48.sērija.
18.10 «Avantūras nav viņas dabā» (ar subt.). Krievijas
melodrāma. Režisors N.Mihailovs.

19.55 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā».
Tiešraide no Barselonas. Noslēguma vakarā vēl
tiks sadalīti desmit medaļu komplekti, un tad
arī varēs rezumēt, kā Barselonā veicies mūsu
vieglatlētiem un kuru valstu sportisti bijuši tie
labākie kopumā.
23.05 Pasaules kausa izcīņas futbolā Top 7.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
ASV izklaidējoša programma.
6.30 «Pastaiga ar dinozauriem».
Lielbritānijas dokumentāla filma. 1.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā».
ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
7.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 8.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!»
ASV komēdijseriāls. 77. un 78.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss
Jaunais vilnis 2010 (ar subt.).*
Ap 13.15 «Latvijas stiprākie vīri». Latvijas spēkavīru
meistarsacīkstes.*
14.05 «Mežrožu ieleja. Mīlestības mantojums». Vācijas
melodrāma. 2007.g. Režisors D.Kēlers. Lomās:
K.Beijerhauza, F.Fics, Ž.Broiers, M.Peiča,
Ē.Valtere. Doties tālajā ceļā no Anglijas uz
Kanādas Klinšu kalniem Džūliju Mosu pamudinājusi romantiska sarakste, kas aizsākusies
pēc iepazīšanās sludinājuma. Taču, ieradusies
Mežrožu ielejā, Džūlija uzzina, ka viņas
līgavainis Entonijs Kārters pēkšņi ir miris. Jo
lielāks ir Džūlijas pārsteigums, kad viņa uzzina,
ka vēstulei pievienotajā fotogrāfijā patiesībā
redzams nevis pats Entonijs, bet gan viņa dēls
Džastins! Kaut Džastins par sava tēva precību
plāniem neko nav zinājis, viņš tomēr jūtas
atbildīgs par tik tālu ceļu velti braukušo Džūliju.
Turklāt Džūlija jau ir paspējusi iemīlēt fotogrāfijā redzēto vīrieti. Bet Džastins nav brīvs...
16.00 «Laiks naudai!» Veiksmes un prāta spēle.
17.00 «Mīlestība un citas katastrofas». Francijas un
Lielbritānijas romantiska komēdija. 2006.g.
18.45 «Latvijas stiprākie vīri».
Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.
19.45 LNT ziņas.
20.00 Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Jaunais
vilnis 2010. Noslēguma koncerts. Tiešraide.
Ap 23.55 «LNT un TV5 autoizsole Jaunā viļņa skatītājiem».
Fināls; «TV veikala skatlogs».
0.10 «Tveice» (ar subt.). Krievijas romantiska komēdija. 2007.g.
1.55 «Vasaras izpriecas». ASV piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
3.30 «Sazvērestības teorija». ASV trilleris. 1997.g.
4.45 «Dzīves smieklīgākie brīži».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 1.sērija.
5.50 «Senā pasaule 3». Animācijas filma.
7.05 «Dzenis Vudijs 4». Animācijas seriāls. 3.sērija.
7.35 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 6.sērija.
8.00 «Mani draugi Tīģeris un Pūks».
Animācijas filma. 22.sērija.
8.25 «Māmiņu klubs».
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «XXL». TV3 tievēšanas šovs. 10.raidījums.
12.00 «Aļoša Popovičs un pūķis Tugarins» (ar subt.).
Krievijas animācijas filma. 2004.g.
13.30 «Mana pamāte – citplanētiete». ASV fantastikas komēdija. 1988.g. Lomās: Dž.Lovits,
K.Beisingere, D.Ekroids u.c. Selesta ir pievilcīga citplanētiete, kurai ir slepens uzdevums
– savaldzināt fiziķi Stīvu un tikt klāt viņa pētījumiem, kuros rodama atslēga viņas planētas
glābšanai. Ģērbusies pēc pēdējās modes un
brokastīs uzkozdama baterijas, Selesta atstāj
neizdzēšamu iespaidu uz Zemes vīriešiem.
Laimīgais vīrs ir tuvu tam, lai izbaudītu neaprakstāmas pakāpes kosmiskos kontaktus!
15.30 «Beisbola drudzis». ASV un Vācijas komēdija. 2005.g.
17.30 «Dullais desmitnieks».
18.40 «Neuzveicamais Banzuke». 11. un 12.raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas
komēdija. 1981.g. Lomās: L.Bērziņa, O.Dreģe,
U.Dumpis, G.Āboliņš, B.Indriksone, B.Ružs,
D.Zande, L.Liepiņa, R.Ancāns, Ē.Valters u.c.
Lieliska, latviska gara piestrāvota komēdija.
Mirtas tante loterijā laimējusi vieglo autiņu. No
malu malām sarodas tuvi un tāli radi, cerot,
ka savā testamentā tante mašīnu norakstīs
viņiem. Sākas konflikti, rodas komiskas situācijas, bet latviskā dzīvesziņa izrādās stiprāka par
ļaužu vājībām.
21.45 «Koru kari 2». 10.sērija.
1.05 F-1: Ungārijas Grand Prix izcīņa.
3.25 «Tāds nieks kā slepkavība». ASV komiska drāma. 2006.g.

TV5
8.00 Animācijas filmas.
8.50 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).*
9.05 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.05 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Jaunais vilnis 2010. Koncerts» (krievu val.).*
17.30 «Misters Bīns» (latv. val.).
Lielbritānijas komēdijseriāls.
18.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
19.50 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).
20.00 «Jaunais vilnis 2010. Koncerts» (krievu val.).
23.40 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).*
23.50 «Smieklu festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
1.30 «Benija Hila šovs» (latv. val.). komēdijseriāls.
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NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 24. jūlijā no pulksten 17 līdz 21 – Latvijas Sarkanā krusta Jaunatnes Jelgavas nodaļas jaunieši velotūres «Ieminies par iecietību» gaitā aicina uz pasākumu. Tajā būs radošās darbnīcas par invaliditātes problemātiku sabiedrībā,
Tiesībsarga biroja darbinieku konsultācijas par iespējamiem diskriminācijas
veidiem, Latvijas paraolimpiskā čempiona Aigara Apiņa praktiskās nodarbības
un Jelgavas etnisko kopienu koncerti (Pils saliņā).
 30. jūlijā pulksten 18 – instrumentālās kamermūzikas koncerts «Duo
Francesco» (Nīderlande). Programmā – 13. gs. ērģeļmūzika, kā arī mūsdienu
latviešu autoru mūzika čellam un ērģelēm. Ieeja – pret ziedojumiem (Svētās
Annas katedrālē).
 30. jūlijā pulksten 20 – «Muzikālais teātris 7». Muzikāla komēdija «Tas
trakais Bellacord šovs». Biļešu cena – Ls 6; 5; 4. Biļetes iepriekšpārdošanā
– kultūras nama kasē un «Biļešu paradīzes» kasēs (Uzvaras parkā).
 1. augustā pulksten 19 – Jūrmalas teātra muzikālā izrāde bērniem «Raibās
rozes pelēkai Rozālijai» (Uzvaras parkā).
 Līdz 2. augustam – apskatāmas 4. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla
skulptūras. Biļešu cena – Ls 1 pieaugušajiem, Ls 0,50 skolēniem, pensionāriem,
invalīdiem (Uzvaras parkā).
 13. augustā pulksten 19 – apvienības «Estrādes teātris» muzikāla komēdija
«Optimisti nāk». Izrādē būs neticami lielas balvas (konkursantiem), pārpratumi
un izlīgumi, nesaprašanas un pārprašanas, bet visiem pārpratumiem par spīti
dominēs superlabvēlīga atmosfēra un kopā dziedāšanas prieks. Izrādē skanēs
grupas «Labvēlīgais tips» dziesmas aktieru izpildījumā, un visu augšminēto
izdzīvos O.Dreģe, D.Bonāte, L.Krivāns, E.Melbārdis, Z.Neimanis, I.Puga un
H.Ozols. Literāro pamatu kompilējis un režiju caurvijis Z.Neimanis. Muzikālo
materiālu darinājis K.Krievkalns. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4. Biļetes iepriekšpārdošanā – kultūras nama kasē un «Biļešu paradīzes» kasēs (Uzvaras parkā).

Ceturtdiena, 2010. gada 22. jūlijs

Ceļā uz emocionālo
sprādzienu
«Jelgava ir mana
vieta. Sevišķi mīļa
man ir Lielupe
lejpus tiltam,
īpaši palieņu
pļavas – tu peldi
pa upi, un pēkšņi
tev pretī skatās
savvaļas zirgi. Tas
ir pilsētas centrs,
bet tajā pašā
laikā tā ir sava
pasaule, kur valda daba. Šī vieta
ir pilnīga harmonija,» tā savu
pilsētu Jelgavu
raksturo māksliniece grafiķe
Kate Seržāne.

Izstādes
 Līdz 1. augustam – Ludmilas Grīnbergas gleznu izstāde «Sirds valoda»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 1. augustam – Jelgavas diecēzes bīskapa Antona Justa 50 gadu priesterības jubilejai veltīta izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 10. augustam – gleznotājas Zigrīdas Cīrules izstāde (Miezītes bibliotēkā
Dobeles šosejā 100).

Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Teātra gaismas piepildīti, atpakaļ Jelgavā
Kamēr liela daļa iedzīvotāju
aizvadītajā svelmainajā nedēļas nogalē meklēja veldzi
pludmalēs vai no karstuma
glābās mājās, vairāk nekā
1500 teātra spēlētāju pulcējās 12. Latvijas amatierteātru
salidojumā Balvos. Salidojuma
dalībnieku vidū bija arī Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātris, kas
Balvos uzstājās trīs reizes, un
Jelgavas Studentu teātris.
Amatierteātru salidojumi, kas notiek
ik pa četriem gadiem, to dalībniekiem
vienmēr ir īpaši svētki, jo vienuviet teātri
spēlēt un skatīties sabraukuši kolektīvi
no visas Latvijas. Pēc režisores Lūcijas
Ņefedovas domām, šoreiz salidojumā
bija jūtama liela cilvēciskā vienotība.
«Salidojuma organizētāji – Nemateriālā
kultūras mantojuma valsts aģentūra un
Balvu novada pašvaldība – ar minimāliem
līdzekļiem spējuši sarīkot skaistu pasākumu. No citiem salidojumiem šis atšķīrās
ar to, ka visa Balvu pilsēta un tās tuvākie
novadi bija pielāgoti teātra dzīvei, kas
ir vietējo kultūras darbinieku nopelns.
Priecēja arīdzan fakts, ka izrādes bija ļoti
labi apmeklētas. Tas nozīmē, ka teātri
joprojām mīl,» tā L.Ņefedova.
Vairāk nekā 80 salidojumā spēlēto
izrāžu vidū bija arī divi Ādolfa Alunāna

Jelgavas teātra uzvedumi – Kristīnes
Zotovas režisētās Jevgeņija Griškoveca
monoizrāde «Vienlaicīgi» un Hermaņa
Paukša «Kad čūska Zane grib gulēt». Kā
atzīst K.Zotova, festivālā izrāde «Vienlaicīgi» guva augstu teātra ekspertu novērtējumu. Īpaši tika atzīmēts gan režisores,
gan galvenās un vienīgās lomas atveidotāja Raivja Altrofa veikums, uzteicot to,
cik labi viņš atklājis cilvēka sarežģītās
pārdomas par savu eksistenci, jūtām un
emocijām. Taču laimes un satraukuma
sajūtas teātra dalībniekos mijās ne tikai
saistībā ar minētajām izrādēm, bet arī
svinīgajā pasākumā «Gaisma» Balvu pilsētas estrādē, kur ar Valpurģu nakts deju
no nesen tapušās teātra izrādes bērniem
«Mazā raganiņa» uzstājās astoņas Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra aktrises.
«Par spīti lielajam karstumam un līdz ar
to kā aktieriem, tā skatītājiem sarežģītajiem apstākļiem, Alunāna teātra dalībnieki no Balviem atgriezušies gaismas, prieka
un jaunu iespaidu piepildīti. Tāpēc īpašs
paldies par atbalstu un iespēju aizbraukt
uz Balviem un būt šajos teātra svētkos
teātris saka Jelgavas pilsētas pašvaldības
aģentūrai «Kultūra», kā arī paldies tiem
kolektīva dalībniekiem, kuri šajā sarežģītajā un steidzīgajā laikā izrādīja interesi
un vēlmi kopīgi pārstāvēt mūsu teātri
amatierteātru salidojumā,» tā K.Zotova.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča

Māksliniece Kate Seržāne
pagājušogad sarīkoja pirmo personālizstādi tepat
dzimtajā pilsētā Jelgavā,
bet nu plāno veidot performanci – vienas dienas
izstādi, kurā skatītāji varētu vērot ne tikai gatavus
darbus, bet arī to tapšanas
procesu. «Nekad neko
īpaši neesmu plānojusi,
vienkārši ļaujos vējam. Pat
ja ir radusies kāda ideja, tā
piepildīsies tikai tad, kad
vējš mani iegriezīs pareizajā laikā pareizajā vietā,»
saka māksliniece.
Iecerētā performance Latvijā
būs kas nebijis, jo šādas vienas
dienas izstādes līdz šim vēl neviens
nav rīkojis. «Lielākā daļa mākslas
cienītāju izstādi apmeklē tieši atklāšanas dienā, vēlāk nāk mazāk,
turklāt daudzi jau grib redzēt tieši
to zīmulīti, tieši to dzēšgumiju,»
par ieceri stāsta K.Seržāne. Viņa
gan atzīst, ka būs mazliet žēl – tu
sasparojies, visu sataisi, bet pēc
mirkļa viss jau beidzies. Tomēr šis
mirklis ir tik emocionāli pārsātināts
un spēcīgs, ka to nevar piedzīvot,
rīkojot parastu vairāku nedēļu vai
mēnešu izstādi.
K.Seržāne ir absolvējusi Rīgas
Lietišķās mākslas koledžas Metālapstrādes nodaļu un Latvijas Mākslas
akadēmijas Grafikas nodaļu, bet
šobrīd, kā pati saka, atrodas transformācijas punktā. «Mainās idejas
un tematika, ko uzlikt uz papīra,
kā arī tehnika, kādā strādāju. Man
patīk miksēt parasto zīmuli ar sēpiju. Zīmulis ir vēss un glancēts, bet
sēpija – silta un matēta. Tas, ko daru
pašlaik, ir kaut kas pa vidu starp
klasisko zīmējumu un glezniecību,»
stāsta K.Seržāne.

Draudzējas ar visām krāsām

No Ādolfa Alunāna teātra pavisam uz Balviem bija devušies 25 aktieri, lai ne tikai
parādītu savu veikumu, bet novērtētu arī pārējo teātru darbu. Nu teātrinieki ar
jaunām idejām atgriezušies mājās, lai jau septembrī savai komandai aicinātu
Foto: no Ādolfa Alunāna teātra arhīva
pievienoties jaunus aktierus.

Zīmulis – pelēks, sēpija – zemes
tonī. Šad tad ienāk arī ogle un
sangīna – rūsas rudais tonis. Varētu
šķist, ka Katei patīk tikai tumšās un
neizteiksmīgās krāsas, bet tā gluži
nav. «Varbūt agrāk es teiktu, ka
manos darbos nav vietas rozā krāsai,
bet tagad esmu pārliecināta, ka ar
visām krāsām var sadraudzēties,»
teic māksliniece. Viņas mīļākā krāsa ir zaļā – tā viņai saistās ar visu,
kas piedzimis no jauna, svaigo, vēl
nesabojāto. «Tas man ir kā padzer-

šanās punkts, bet vēl kopā ar brūno
– visu spēku spēks, zeme un zāle.»
K.Seržāne stāsta, ka dažreiz, radot
darbu, ir sajūta, ka vajag pielikt vēl
kādu krāsu, bet tas nekad nav tāds,
ar prātu pieņemts, lēmums. Dažreiz
ar domu, ka jāpieliek kāda krāsa, tikai kura, nostaigājot pat nedēļu, līdz
vienā mirklī kļūst skaidrs – to.

Zivis un lidmašīnas

Pēdējos gados Kates darbus caurvij zivs tēls. Arī viņas pirmās personālizstādes nosaukums bija «Mana
mīļākā zivs ir fileja». Tomēr māksliniece piebilst, ka tas ir kas vairāk
par tēlu, kuru uztrenētajai rokai
patīk zīmēt. «Tā zivju tēma ir sen
iemīļota un nāk man līdzi jau no
bērnības. Kādreiz mums ar tēvu
bija tāds kā kooperatīvs – es ar
mazo makšķeri krastā ķēru mazos,
bet viņš uz mazajiem – lielos lomus.
Arī mans vectētiņš bija kaislīgs
makšķernieks un iemācīja man zivis
ne tikai tīrīt, bet arī mīlēt,» atceras
K.Seržāne. Jo īpaši šī zivju tēma
aktualizējusies pēc Latvijas iestāšanās ES, kuras politika, Katesprāt, ir
vērsta uz zvejnieka aroda iznīcību.
Iestājoties pret to, tapis arī darbs
«Jewels», tajā attēlotas zivis, kuras
kā izmirstošā zemūdens pasaule drīz
pārvērtīsies par vērtību. Šis ir viens
no darbiem, kas 2008. gadā iesniegts
starptautiski atzītajā zīmējumu
biennālē Pilzenē Čehijā un iekļauts
labāko 20 vidū. «Neko daudz jau es
ar savu mākslu nevaru izdarīt, tikai
pievērst uzmanību. Ja man izdodas
pievērst kaut desmit cilvēku uzmanību, tas jau ir labi, jo tie desmit
ieinteresēs vēl desmit, kas šo ideju
aizvedīs tālāk.»
Vēl viens mīļš tēls Katei ir lidmašīnas. «Man bija kāds trīs gadus
ilgs lidmašīnu periods. Biju uzgājusi
lidmašīnu muzeju pie lidostas. Toreiz tas bija slēgts un iekšā varēja
tikt tikai tad, ja aizdomīga paskata
vīriņš atsaucas uz zvanu un ielaiž.
Gāju turp bieži, bet jo sevišķi skaisti bija saulrietā.» Lai gan tagad,
kad muzejs pārveidots par tūrisma
objektu, Kate to vairs neapmeklē,
lidmašīnas viņai joprojām ir mīļas,
turklāt reizēm virs dārza tās lido tik
zemu, ka varot saskatīt pat aviokompānijas logo.

Īslande – maģiskais punkts

Māksliniece ir atradusi arī savu
maģisko punktu zemes virsū – tā
ir Īslande. «Tas ir dabas un zivju
dēļ,» nosaka K.Seržāne, piebilstot,

ka viņu interesē viss, kas tajā valstī
ir virs un zem jūras līmeņa. Pirmo
reizi viņa uz šo valsti devusies
2004. gadā, tieši savā vārda dienā.
«Gribēju redzēt, kur rodas skaistā
īslandiešu mūzika, un iekšējā balss
man teica, ka jābrauc ir tagad un
tūlīt,» savu īpašo attiecību ar Īslandi
pirmsākumus atceras Kate. Viņa
stāsta, ka šī valsts māksliniekiem un
radošiem cilvēkiem ir kā mušpapīrs,
jo, esot tur, rodas sajūta, ka gaisā ir
kaut kas maģisks, ko var sajust nosēžamies uz miesas. «Man ļoti patīk
Īslandes ziema. Rodas iespaids, ka
esi nekurienē, sajūties tik niecīgs
attiecībā pret dabu, mazāks par
skudru. Domāju, tas ir ziemeļnieciskās gaismas dēļ, kad tumsa mijas ar
krēslu. Un tur ir ļoti mainīga daba,
kas mainās ik pa desmit minūtēm,»
atzīst māksliniece. Cilvēki dalās divās daļās – tajos, kam patīk Īslandes
ziema, un tajos, kam nepatīk. Pēdējie sakot, ka tur viss ir pelēks, bet
Kate pastāv uz to, ka tur redzama
visa pasteļtoņu gamma. Pēdējo reizi
Kate uz Ziemeļvalsti devās 2009.
gada ziemā, lai attīstītu domu, kas
caurvij viņas personālizstādi, un
papildinātu ar skarbajiem, jūras
aprautajiem turienes zvejnieku portretiem. Viņa labprāt tur atgrieztos
vēl un vēl, bet ne paliktu. «Tur nav
melnzemes.»

No slaucējas par mākslinieci

K.Seržāne nekad nav vēlējusies
kļūt par mākslinieci. Līdz kādai 4.
klasei meitene gribējusi kļūt par
slaucēju, jo viņas vecvecāki bijuši
pasniedzēji LLU un īpaši vecmammai bijusi ciešāka saistība ar govīm.
«Bērnībā man patika spraust govīm
uz pupiem automātisko piena slaucamo mašīnu knaģus un skatīties,
kā piens tek pa caurspīdīgajām trubiņām,» ar sajūsmu atceras māksliniece. Tomēr vējš pēc pamatskolas
zīmēšanas skolotājas iniciatīvas
meiteni aizpūtis uz Jelgavas Mākslas skolu. Pirmajā iestājeksāmenu
dienā viņa aizbēgusi, bet otrajā skolotāja stāvējusi klāt. Pēc pamatskolas iestājusies «lietišķajos», bet pēc
tam jau likumsakarīgi ceļš aizvedis
uz Mākslas akadēmiju. «Tikai pirmā pusgada vidū apjautu, ka esmu
iestājusies nodaļā, kur viss grozās
tikai un vienīgi ap zīmēšanu, bet es
tolaik zīmēšanu ienīdu kā sugu. Kā
nu ne, ja skolā bija dzīta «lietišķo»
zīmēšana, kurai es tik ļoti spurojos
pretī? Bet ko es daru tagad?» mazliet
retoriski, bet sirsnīgi teic Kate.

