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Aicina neuzķerties uz dažādu
māju siltinātāju solījumiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēdējā laikā Zemgales
Reģionālajā enerģētikas aģentūrā (ZREA)
arvien vairāk vēršas
iedzīvotāji, kuri saņēmuši dažādu firmu
piedāvājumus uzlabot
daudzdzīvokļu ēku
energoefektivitāti.
Aģentūras direktors
Mārtiņš Prīsis aicina
iedzīvotājus būt uzmanīgiem un rūpīgi izvērtēt piedāvājumus,
lai neuzķertos uz tukšiem solījumiem.

un to, bet neko nekonkretizē.
Parasti tiek nosaukts arī cipars,
cik par to iedzīvotājiem jāmaksā, piemēram, 19 santīmi par
kvadrātmetru turpmākos desmit gadus. Detaļas uzņēmumu
pārstāvji sola atklāt tad, kad
būs parakstīts pilnvarojuma
līgums,» stāsta ZREA direktors.
Viņaprāt, uzņēmumi sajutuši,
ka naudu ēku siltināšanai
var samērā viegli dabūt, un
vēlas nopelnīt uz iedzīvotāju
neinformētības un lētticības
rēķina. Piemēram, «Latio» savā
piedāvājumā prasa maksu par
projekta vadību, bet «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde» un citi apsaimniekotāji to
neņem. ««Latio» par projekta
vadību prasa trīs santīmus par
kvadrātmetru. It kā jau summa
nav liela, bet parēķinot sanāk,
ka, piemēram, renovējot ēku ar
kopējo platību 3500 kvadrātmetri, piecpadsmit gadu laikā
uzņēmums nopelna aptuveni
15 tūkstošus latu,» norāda
M.Prīsis.
Lai iedzīvotāji varētu izvēlēties labāko piedāvājumu un
viņiem nenāktos pārmaksāt,
ZREA direktors aicina viņus
pirms lēmuma pieņemšanas
konsultēties ar aģentūras speciālistiem. Atgādinām, ka ZREA
atrodas Pulkveža Brieža ielā 26
un tās darba laiks ir pirmdienās
no 8 – 19, piektdienās no 8 – 15,
bet pārējās darba dienās no 8
– 17. Tāpat ar ZREA darbiniekiem iespējams sazināties pa
tālruņiem 63080205, 20023868
vai nepieciešamo informāciju
atrast mājas lapā www.zrea.lv.

«Pie mums vērsās kooperatīva, kas apsaimnieko Brīvības
bulvāra 39. māju, pārstāvis
– iedzīvotāji trīs dienu laikā bija
saņēmuši trīs dažādus piedāvājumus, kā uzlabot ēkas energoefektivitāti. Iedzīvotāji pēc konsultācijas pie mums saprata, ka,
ja arī viņi ko darīs, tad darīs to
pašu spēkiem un neizmantos
firmu pakalpojumus,» stāsta
M.Prīsis. Shēma esot tāda: tiek
sasolīti labumi, lai pārliecinātu
mājas iedzīvotājus parakstīt
pilnvarojuma līgumu un kļūtu
par starpniekiem ēkas siltināšanas projektā. Jāpiebilst, ka
šīs firmas nepiedāvā iesaistīties ar savu finansējumu, bet
tikai palīdzēt saņemt valsts
vai Eiropas fondu piedāvāto fiJau šobrīd pilsētas pieturās tiek izvietoti jaunie autobusu kustības saraksti, kas būs spēkā no 1. augusta. Foto: Ivars Veiliņš nansējumu energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumu veikša Ilze Knusle-Jankevica
ka šis lēmums ir sāpīgs, bet
Joprojām norit darbs pie vietnieks uzsver, ka pašvaldība nai. «Pēc tā, ko esam dzirdējuši,
tas bija jāpieņem, lai nevaja- tā, lai autobusu pieturvietās meklē arī citus veidus, kā palīdzēt varu secināt, ka uzņēmumu
Sākot ar 1. augustu,
dzētu palielināt maksu par tiktu izvietoti jaunie kustību maznodrošinātajiem pilsētas iedzī- pārstāvji sasola, ka izdarīs to
autobusu reisu skaits
biļeti,» norāda A.Rublis. Viņš saraksti. V.Ļubļinska norā- votājiem. «Sagatavots lēmumpropilsētā tiks samazināts
piebilst, ka joprojām tiks mek- da, ka tiem jābūt izvietotiem jekts par mēnešbiļešu maksas sapar 30 procentiem –
lētas iespējas, kā nodrošināt līdz 31. jūlijam. «Autobusu mazināšanu. Plānots, ka līdzšinējo
autobusi retāk kursēs
iedzīvotājiem pārvietošanos galapunktos un mezglos, kur 27 latu vietā tā varētu maksāt 20
darba dienu vakaros
autobusos ar atvieglojumiem, ir vairāk cilvēku, piemēram, latus. Par šo jautājumu tiks lemts
un svētdienās.
tāpēc iespējams, ka dažos rei- centrā, pie bankas, pie dzelz- šodienas domes sēdē,» norāda
sos lielie autobusi tiks aizstāti ceļa stacijas, pie autoostas, līdz A.Rublis. Jāpiebilst, ka jau šodien
Jelgavas domes priekšsēdē- ar mazākiem, lai reiss nebūtu 31. jūlijam atstāsim gan vecos, domes sēdē deputātiem būs jālemj
tāja vietnieks Aigars Rublis jāslēdz. «Jelgavas Autobusu gan jaunos sarakstus, un tikai arī par citiem braukšanas maksas  Ilze Knusle-Jankevica
skaidro, ka šāds lēmums bija parka» (JAP) komercdirektore tad, kad visas izmaiņas būs atvieglojumiem. Sagatavotais lēOtrdien Jelgavā viesojās Krievijas pilsētas Kirovas
jāpieņem divu būtisku iemes- Viktorija Ļubļinska piebilst, ka saskaņotas, vecos sarakstus mumprojekts paredz braukšanas
mērs Vladimirs Bikovs kopā ar Kirovas alusdarītalu dēļ –tāpēc, ka valsts visus viskrasāk reisu samazinājums noņemsim,» tā JAP komerc- maksas atvieglojumus 50 procenvas ģenerāldirektoru Nikolaju Kuraginu. Visvairāk
jautājumus, kas saistīti ar būs jūtams darba dienu vakaros direktore. Jaunie sabiedriskā tu apmērā visiem skolēniem un
viesus interesēja Jelgavas pieredze jauno tehnopasažieru pārvadājumiem, pēc pulksten 21 un svētdienās, transporta kustības saraksti represētiem pensionāriem, kuru
loģiju ieviešanā, jo Latvija šajā ziņā ir soli priekšā
deleģējusi pašvaldībām, bet bet, izstrādājot jauno autobusu ir pieejami arī interneta mājas ienākumi nepārsniedz 180 latu.
Krievijai.
tām jāsamazina un jāsabalan- kustības grafiku, ņemta vērā lapā www.jap.lv.
Savukārt trūcīgo ģimeņu skolēnus
(Turpinājums 3.lpp.)
sē esošais budžets. «Jāatzīst, reisu rentabilitāte.
Jelgavas domes priekšsēdētāja paredzēts pārvadāt bez maksas.

Kirovas mērs interesējas par
Jelgavas pieredzi jauno
tehnoloģiju ieviešanā

Par balsu pirkšanu Jelgavā – divi kriminālprocesi
un četras aizturētas personas
 Kristīne Langenfelde

lās nodaļas priekšnieks Rauls
Kreicbergs, gan DP priekšnieka
Drošības policija (DP)
palīdze Kristīne Apse-Krūmiņa
apstiprina, ka šobrīd par
apstiprina, ka jau četras personas
balsu pirkšanu Jelgatiek turētas aizdomās par balsu
vā pašvaldību vēlēšanu
pirkšanu pašvaldību vēlēšanu
dienā 6. jūnijā uzsākti
laikā Jelgavā. Šobrīd liecības ir
jau divi kriminālprocesi
snieguši jau vairāki desmiti iedzīun aizturētas četras pervotāju, kuri pierunāti balsot par
sonas, no kurām vienai
konkrētu politisko partiju, pretī
piemērots drošības līsaņemot atlīdzību. Pagaidām to
dzeklis – apcietinājums.
skaits mērāms desmitos, taču, tā
kā izmeklēšana šajā lietā turpiGan DP Jelgavas reģionā- nās, šis skaits vēl varētu augt.

K.Apse-Krūmiņa skaidro, ka
no četrām aizturētajām personām abu kriminālprocesu
gaitā vienai kā drošības līdzeklis
piemērots apcietinājums, divām
– policijas uzraudzība, bet vienai
drošības līdzeklis nav piemērots,
taču pret šo personu jau uzsākts
kriminālprocess.
R.Kreicbergs pagaidām atturas prognozēt, cik ilgi vēl varētu
turpināties izmeklēšana un kad
lietu varētu nodot prokuratūrai
kriminālvajāšanas uzsākšanai.

«Iespējams, tas būs mēnesis vai
divi,» tā R.Kreicbergs.
Pagaidām DP izmeklēšanas interesēs neatklāj sīkākas detaļas.
Taču no neoficiāliem avotiem jau
pirms kāda laika kļuva zināms,
ka balsu pirkšanā Jelgavā tiek
vainotas divas partijas – LPP/LC
un Latvijas Sociāldemokrātiskā
strādnieku partija (LSDSP). LPP/
LC, iespējams, esot apbraukājuši
vairākus pilsētas kvartālus un
pagalmos uzrunājuši jauniešus,
kuriem piedāvājuši naudu par

balsošanu. Vēl vairāk – šiem
balsotājiem krustiņi bija jāievelk
konkrēti trīs partijas deputātu
kandidātiem: Dainim Liepiņam,
Saulvedim Šalājevam un Ilzei
Ozoliņai. Savukārt LSDSP, iespējams, balsis pirkusi, maksājot
nevis naudā, bet gan graudā, jo
visiem, kuri nobalsoja par LSDSP,
kādā dzīvoklī esot izmaksāta
ballīte.
K.Apse-Krūmiņa, jautāta, vai
kriminālprocesi ierosināti tieši saistībā ar šo partiju iespējamo balsu

pirkšanu, faktu nedz apstiprina,
nedz noliedz. Taču, tā kā ir uzsākti
divi kriminālprocesi, tas liek domāt, ka visticamāk katrs no tiem ir
par savas partijas aktivitātēm.
«Jelgavas Vēstneša» rīcībā esošā
neoficiālā informācija liecina, ka
daļa no aizturētajām personām jau
savu vainu atzinušas vai arī atzīst
to daļēji, savukārt lietā nopratinātās personas atklājušas, kādi cilvēki
un par ko maksājuši, lai tiktu nobalsots par konkrēti šīm partijām
un to konkrētiem deputātiem.
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Pedagogu alga no 245 līdz
500 latiem
 Kristīne Langenfelde

«Neatkarīgi no tā, kā
mēs sauktu finansēšanas modeli un kā pārkārtotu šīs finanses, valstī
naudas vairāk nekļūs,»
tā pagājušajā nedēļā,
tiekoties ar Zemgales
skolu vadītājiem un pedagogiem, atzina izglītības un zinātnes ministre
Tatjana Koķe. Neapšaubāmi, pedagogiem tas
ir vājš mierinājums, zinot, ka jau 1. septembrī,
uzsākot jauno darba
cēlienu, viņi par padarīto
nesaņems to, ko būtu
pelnījuši.
Šā brīža valsts situācija skaidri
norāda uz to, ka ekonomiskās
lejupslīdes laikā tiek izvēlēts vieglākais ceļš – drastiski samazinot
līdzekļus vienai, otrai un trešai
nozarei, tā lielāko atbildību noveļ
uz pašvaldības pleciem: kontos
nauda tiek ieskaitīta būtiski mazāk, bet, kā ar to izdzīvot, jādomā
pašvaldībai. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir izglītības sfēra,
kur jaunā mācību gada pirmajam
cēlienam valsts pedagogu algām
ir atvēlējusi par 55 procentiem
mazāk līdzekļu nekā iepriekš.
Par to, kā ar to izdzīvot un kas
sagaida mūsu pilsētas skolotājus,
sarunā ar Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāju Guntu Auzu.

tām, arī Jelgavai, man nezināmu
iemeslu dēļ šī noteiktā nauda, kas
seko vienam skolēnam, ir paredzēta būtiski mazāka – 337 lati.
Tātad par 27 procentiem mazāka
nekā novadiem un citām pilsētām. Tāpēc, ja godīgi, mēs esam
pārsteigti par to, cik maza naudas
summa mums atvēlēta līdz gada
beigām. Tas parāda, ka modeļa
ieviešana šajos krīzes apstākļos ir
ļoti sāpīga.
Visticamāk jau, ka iemesls
tam ir viens – naudas trūkums
valstī: valsts saprot, ka par
visiem skolēniem tā samaksāt
462 latus nespēj, tāpēc šoreiz
izvēle kritusi uz republikas
pilsētām, kam nosaka citu
likmi... Taču tai pat laikā ministre tik un tā slavē Jelgavu
par jau paveikto un spriež, ka
šeit veiktā skolu optimizācija
ir liels pluss, kāda nav, piemēram, Jelgavas novada skolās
ar mazu skolēnu skaitu. Vai
tiešām, neraugoties uz šo būtisko samazinājumu, iepriekš
paveiktais tomēr dod kādu
ieguvumu mūsu pilsētai?
Nedomāju, ka pie šāda valsts
uzstādījuma mēs būtu ieguvēji.
Jā, varbūt mums šobrīd nav nekavējoties jādomā par skolu slēgšanu
vai ap vienošanu, kā tas ir citās
pašvaldībās, taču par izdzīvošanu
un izglītības programmu piedāvājumu jādomā arī pilsētas izglītības
iestāžu vadītājiem.

Šis būs pirmais mācību gads,
Vai šobrīd ir skaidrs, ar kādu
kad valsts finansējums sko- algu tad īsti skolotājs var rēķilām tiek piešķirts pēc modeļa nāties jaunajā mācību gadā?
«nauda seko skolēnam». Jūs
Tikai šajā otrdienā Ministru
pati minējāt, ka esat šī modeļa kabinets apstiprināja sagatavoto
atbalstītāja.
noteikumu projektu, kas nosaka
Teikšu godīgi –
skolotāju darba
es vienmēr esmu
Valsts ir notei- algas finansēšauzskatījusi, ka
nas principus.
kusi, ka nauda, Tas paredz, ka
šis modelis ir vispareizākais. Un
kurš
kas seko vie- pedagogs,
jau kopš idejas
skolā strādā
nam skolēnam, mazāk par piepar tā ieviešanu
arī mēs Jelgavā
gadiem, par
gadā ir 462 lati, ciem
strādājām tā, lai
vienu likmi (21
pie jaunās finantaču tikai ta- stunda) saņems
sēšanas sistēmas
245 latus; ja
gad uzzinām, pedagogs skolā
mēs būtu ieguvēji
– mērķtiecīgi opno pieka republikas strādā
timizējām savu
ciem līdz desmit
pilsētām, kāda gadiem – par likskolu tīklu. Un
uz to brīdi patiesi
saņems 250
ir arī Jelgava, mi
šķita, ka būsim
latu; ja vairāk
ieguvēji, kad sāks
šī noteiktā nau- n e k ā d e s m i t
darboties jaunā
gadu – 255 latus
da paredzēta par likmi.
sistēma.
ka
būtiski mazāka līdzJāpiebilst,
...bet?
šim pedagogs
– 337 lati.
Bet šobrīd jāatpar likmi saņēma
zīst, ka situācija
vidēji 347 latus.
jau ir pavisam cita. Es neuzskatu, Visādi citādi šie MK noteikumi neka modelim ir kādi būtiski trū- kādas būtiskas izmaiņas neparedz
kumi, bet, to ieviešot šajos krīzes – galvenās izmaiņas ir atalgojumā.
apstākļos, viss mainās. Valsts ir Nav atceltas piemaksas par darbu
noteikusi, ka nauda, kas seko labošanu un citām pozīcijām, tikai
vienam skolēnam, gadā ir vidēji jautājums, cik ar šādu finansējumu
462 lati, taču tikai ministres vizītes būs iespējams par šo darbu samaklaikā uzzināju, ka republikas pilsē- sāt. Šajos noteikumos parādās tādi

«Vienu es varu teikt droši – skolotājs nebūtu gatavs 1. septembrī iet klasē un strādāt par 180
latiem. Arī par to atlīdzību, ko šobrīd valsts mums ir piesolījusi, lai strādātu skolā, ir jābūt sava
darba fanātam. Mēs apzināmies, ka septembrī skolās atgriezīsies 9000 bērnu un arī tad, ja
valstij trūkst naudas, mums šiem bērniem ir jānodrošina kvalitatīvs mācību darbs,» tā Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.
Foto: Ivars Veiliņš
slideni jēdzieni kā «iespējams»,
«var maksāt»...
Patiesībā situācija ir neapskaužama – pedagogiem pēc
pāris nedēļām jāsāk jaunais
darba cēliens, taču skaidrības
nav.
Tieši tā. Te vietā būtu jautājums,
kāpēc tad izglītības pārvalde un
skolu vadība, kura jau zināja, cik
naudas mēs saņemsim no valsts atlikušajiem šā gada mēnešiem, nav
aprēķinājusi, cik katrs skolotājs
saņems. Atbilde ir ļoti vienkārša
– valsts mums nebija devusi tam
likumisku pamatu. Mēs jau bijām
sākuši modelēt un meklēt risinājumus, kā ar šādu naudu izdzīvot,
taču līdz šim tā bija taustīšanās
tumsā. Kāpēc? Tāpēc, ka MK noteikumi par pedagogu algu finansēšanas principiem nebija apstiprināti
– vēl šonedēļ tas bija tikai projekts.
Un kāda tad rodas situācija? Mēs
intensīvi strādājām, lai saprastu,
kā nākamajos mēnešos strādāt,
taču, ja valsts pēkšņi iedomātos
šo noteikumu projektu mainīt un
kaut vai jau minētās algas likmes
mainīt par 1 latu, mūsu darbs būtu
neprecīzs.
Taču mēs apzinājāmies, ka nevaram ilgāk gaidīt – mēs strādājam,
cerot, ka valsts no savas puses
vairs nekādas korekcijas neveiks
un sagatavotie noteikumi tiks apstiprināti valdībā. Tas notika tikai
šajā otrdienā.

vajai pārvaldei, jo pats svarīgākais
šobrīd ir skolēns un mācību procesa
nodrošināšana.
Pirmdienas pēcpusdienā notika
pilsētas izglītības iestāžu vadītāju
apspriede, kurā vienojāmies, ka
katra skola līdz 31. jūlijam sastāda
pedagogu tarifikācijas projektu uz
2009. gada 1. septembri, ņemot
vērā būtiski samazinātos valsts
budžeta līdzekļus. Pēc tam jau ar
šīm katras skolas izstrādātajām
programmām strādās pārvaldes
finansisti. Turpmāk mēs vēl visi
kopā vērtēsim, kur un ko iespējams
ietaupīt. Līdz augusta otrajai nedēļai jābūt detalizēti skaidram, kā
tiks sadalīts finansējuma apjoms.
Es joprojām uzskatu, ka neviens
skolēns nedrīkst ciest no tā, ka
valstī ir krīze. Katrs bērns tikai
vienu reizi mācās 1., 2. vai 12. klasē,
un viņam tas ir īpašs laiks, tāpēc
mūsu uzdevums ir, neraugoties uz
finansējumu, nodrošināt kvalitatīvu mācību programmu apguvi.
Manuprāt, tāpat kā mēs runājam
par uzņēmējdarbību, kas spēj mūs
izvest no krīzes, ir jārunā arī par
skolām, jo tieši šie jaunieši, kas
šobrīd mācās skolā, pēc gadiem
veidos mūsu pilsētu un mūsu valsti. Tāpēc izglītības kvalitātei tieši
šobrīd jākļūst vēl labākai.
Domāju, ka nedēļas vai divu
laikā situācijai ar skolotāju algām
ir jābūt pilnīgi skaidrai, taču pagaidām varu teikt, ka minimālais, ko
skolotājs saņems, būs šī likme vidēji
Tātad kas šobrīd notiek?
250 latu, bet maksimālais – 500
Mēs kopā ar skolu direktoriem latu par 40 stundu darba nedēļu.
modelējam dažādus iespējamos
variantus, lai maksimāli censtos
Tas tādā gadījumā, ja peietaupīt līdzekļus un sekmīgi uz- dagogam ir vairākas likmes.
sāktu darbu 1. septembrī. Un šeit Kā tas ir Jelgavas skolās, cik
es gribu uzsvērt, ka nav runa par skolotāju tomēr strādā vairāk
tūkstošu taupīšanu – mūsu darbs nekā vienu likmi?
ir apsvērt praktiski katra lata lietJāatzīst, ka mums tomēr ir diezderīgu izlietojumu, jo šajā situācijā gan liels īpatsvars to pedagogu, kas
patiesi katrs ietaupītais lats jau ir strādā divas likmes, kā arī to, kuru
no svara. Tas, ko es šobrīd varu pa- likme ir 30 stundas nedēļā.
teikt – noteikti līdzekļus vēl vairāk
nāksies taupīt skolu administratīNoteikti savas korekcijas

darba procesā ieviesīs arī tas,
ka daudzi pensijas vecuma
skolotāji ir izvēlējušies darba attiecības pārtraukt līdz
ar valsts noteikto pensiju
samazinājumu strādājošiem
pensionāriem.
Protams. Šobrīd mums darba attiecības ir pārtraukuši 45 pensijas
vecuma skolotāji, un tas Jelgavai ir
daudz. Es šiem pedagogiem saku
paldies par viņu darbu vairāku
gadu desmitu garumā un apzinos
– ja ne šāds valsts lēmums, šie kvalificētie skolotāji darbu būtu turpinājuši. Neapšaubāmi, ir žēl, kad no
skolas aiziet profesionāļi. Lai cik arī
skumji nebūtu to teikt, bet šajos
apstākļos tas paver iespējas citiem
skolotājiem – jāskatās, kā kurā
skolā šīs brīvās slodzes pārdalīt,
un iespējams tas ļaus kādam citam
šobrīd saglabāt darbu.
Kā jūs jūtat, kāds noskaņojums valda skolotāju vidū?
Skolotāji vēl bauda savu atvaļinājumu, un es ceru, ka vairāk domā,
kā pavadīt laiku kopā ar ģimeni un
uzkrāt spēkus jaunajam mācību
gadam. Protams, viņi saņem informāciju, kas nonāk sabiedriskajā
telpā, un tā optimismu nevieš. Taču
vienu es varu teikt droši – skolotājs
nebūtu gatavs 1. septembrī iet klasē un strādāt par 180 latiem, kā tas
sākotnēji bija izskanējis. Minimālā
alga profesionālim ar augstāko
pedagoģisko izglītību, manuprāt,
ir pazemojums. Iespējams, mēs
patiesi šobrīd vēl neapzināmies,
cik smagā ekonomiskā situācijā
ir valsts, jo arī es dzirdu tikai to
informāciju, kas izskan masu medijos, taču viens ir skaidrs – arī par
to atlīdzību, ko šobrīd valsts mums
ir atvēlējusi, lai strādātu skolā, ir
jābūt sava darba fanātam. Mēs
apzināmies, ka septembrī Jelgavas
skolās atgriezīsies 9000 bērnu un
arī tad, ja valstij trūkst naudas,
mums šiem bērniem ir jānodrošina
kvalitatīvs mācību darbs.

Nedēļas jautājums
Vai atbalstāt valdības ieceri atkal atļaut tirgot alkoholu naktī?
Nē, tas tikai veicinās tautas nodzeršanos

17

Nē, cilvēki jau ir pieraduši, ka alkoholu naktīs veikalos nopirkt nevar
Jā, mazāk ies uz točkām

12

Man vienalga

4

Vai šogad plānojat
piedalīties Piena paku
laivu regatē?

16

Jā, valstij būs lielāki ienākumi no akcīzes nodokļa
Jā, tas veicinās tirdzniecības apgrozījumu

7

Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv jautājam:

21

Savu viedokli paud –

Pilsētnieks vērtē

Vai šogad
plānojat
piedalīties
Piena paku
laivu regatē?
Nadežda,
pārdevēja:
- Zinu, ka
mani draugi
un paziņas
līdz šim šajā
pasākumā ir
piedalījušies
un būvējuši
laivas, taču man pašai nav tam
laika. Esmu tikai bijusi skatīties
šīs laivas, un man šķiet, ka tas
ir kaut kas interesants. Īpaši
pārsteidzoši tas šķiet bērniem.
Amanda
Andersone,
skolniece:
- Ja man iedotu daudz
tukšu piena
paku, noteikti ar draugiem kopā
arī kaut ko uzmeistarotu un
piedalītos ar savu laivu. Līdz
šim gan tās laivas esmu redzējusi, tikai garām braucot. Šķiet,
ka tāds interesants pasākums.
Pēteris Mičuls, students:
- Es domāju,
ka piedalīšos,
un, visticamāk, veidošu
laivu kopā ar
LLU Studentu pašpārvaldi. Tas ir kaut kas
savādāks, un man patīk mesties
iekšā dažādās avantūrās. Esmu
cilvēks, kurš mēģina visur piedalīties, izmēģināt ko jaunu.
Iespēja ir, tikai jāizmanto.
Rūta Kupče,
skolniece:
- Lai cik tas
dīvaini nebūtu, es vienmēr nokavēju šo pasākumu, ierodos,
kad viss jau
beidzies. Taču, ja man kāds
piedāvātu, piemēram, draugi,
noteikti arī es piedalītos un
būvētu laivu, brauktu. Man gan
būtu mazliet bailīgi, jo neesmu
ūdens mīļotāja.
Elīna Poiša,
skolniece:
- Jāpadomā.
Ik gadu Piena
svētkos esmu
redzējusi šīs
dažādās un
lielās laivas,
arī mani
draugi ir piedalījušies. Manuprāt, tas ir kaut kas jauns
un kreatīvs, kur es arī varētu
piedalīties un izmēģināt savus
spēkus.
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SVA likvidē, darbinieki neziņā
 Kristīne Langenfelde

«Patiesībā mēs zinām tik
pat, cik jebkurš cilvēks,
kas skatās ziņas – mūs kā
darbiniekus neviens nav
informējis par aģentūras likvidāciju un mūsu
atlaišanu. Mums nav
ne jausmas, kas notiks
tālāk,» komentējot otrdien valdības pieņemto
lēmumu par Sabiedrības veselības aģentūras
(SVA) likvidēšanu ar 1.
septembri, saka SVA
Zemgales reģionālās
filiāles Epidemioloģijas
nodaļas vadītāja Elvīra
Brūvere.
Otrdien pēc ilgiem strīdiem
Ministru kabinets tomēr panāca
vienošanos par SVA likvidēšanu
no šā gada 1. septembra, tā taupot
līdzekļus.
Likvidējot SVA, tās funkcijas
tiks sadalītas starp Veselības
ministriju, Veselības inspekciju,
Latvijas Infektoloģijas centru,
Katastrofu medicīnas centru un
Veselības ekonomikas institūtu.
Reorganizējot SVA, plānotais
štatu vietu skaita samazinājums
no 1. septembra ir 235, kas būtiski samazinot nozares administratīvās izmaksas. Mūsu Zemgales
reģionālajā filiālē patlaban strādā
vairāk nekā 30 cilvēku, taču viņus
neviens vēl nav informējis par
aģentūras likvidāciju. «Jā, mums

jau visu gadu tiek samazinātas
štata vietas un atlaisti cilvēki, bet
tā bija darba optimizācija, taču
tā, ka kāds mums būtu pateicis
– ar 1. septembri jūs vispār nepastāvēsiet –, tā gan nav,» atzīst
E.Brūvere.
Viņa varot tikai minēt, kā valsts
grasās īstenot līdzšinējās aģentūras funkcijas un vai kāds no
esošajiem darbiniekiem tomēr tiks
paturēts. «Mēs tiešām nezinām,
vai mūs visus atlaidīs vai tomēr
kādam speciālistam darbs tiks
piedāvāts citā ministrijas struktūrā, lai nākotnē tomēr nodrošinātu
mūsu īstenotās funkcijas. Tāpat
nav zināms, vai viss turpmāk tiks
kūrēts no Rīgas, vai tomēr Jelgavā
arī būs vismaz kāds speciālists,
kas situāciju kontrolēs uz vietas,»
neziņā ir E.Brūvere.
Kā uzsver E.Brūvere, likvidējot
aģentūru, infekcijas slimības, kuru
attīstības un uzliesmojumu gaitu
kontrolē SVA, nekur nepazudīs.
«Gripas epidēmija, dažādas saindēšanās, vakcinācijas jautājumi
– tas viss kādam būs jādara. Tāpat
dzeramā ūdens kvalitāte, kā arī
peldūdens kvalitāte – tas taču arī
kādam jākontrolē. Es nedomāju,
ka ir iespējams šos darbus īstenot
tikai no Rīgas – tik liela pilsēta kā
Jelgava tomēr nevar palikt pilnīgi bez neviena speciālista šajos
jautājumos,» uzskata E.Brūvere,
piebilstot, ka, visticamāk, situācija kļūs skaidrāka jau šonedēļ, jo
darbinieki tomēr par atlaišanu ir
jāinformē mēnesi iepriekš.

Jelgavnieki dodas uz Aglonu
 Ritma Gaidamoviča

Šogad aprit 20 gadu,
kopš ir atsākti oficiāli
atļauti grupu svētceļojumi uz Aglonu. Dažas
svētceļnieku grupas
jau devušās ceļā, bet
jelgavnieki uz Aglonu
dodas šodien, 30. jūlijā,
pulksten 9 pēc svētās
mises. Svētceļojumam
šogad pieteikušies vairāk nekā 50 ceļinieku,
tostarp mazākais vēl
nemaz nav sasniedzis
gada vecumu.
Jelgavas Romas katoļu katedrāles priesteris Viktors Siļčonoks
stāsta, ka jelgavnieki ceļā dodas
šodien, 30. jūlijā, pulksten 9 un
plānots, ka Aglonā viņi ieradīsies
11. augustā. Jāpiebilst gan, ka
mūsu svētceļnieku grupa savu
ceļojumu uz Aglonu šogad pakārtojusi Kaņepenes svētkiem Skaist-

kalnē. Zināms, ka pa ceļam pirmā
pietura jelgavniekiem būs Staļģene, kur viņi apmetīsies skolā, tālāk
maršruts ved uz Bausku, pēcāk
uz Skaistkalni, kur svētceļnieki
2. augustā piedalīsies Kaņepenes
svētkos. Pēc tam ceļš vedīs uz
Erberģi, Neretu, Aknīsti, Subati,
Ilūksti, Daugavpili, Višķiem, un
11. augustā jelgavniekiem pēc
plāna jānonāk Aglonā, kur jau 12.
augustā viņi piedalīsies svētkos.
Dažādi pasākumi, kas saistīti ar
Svētceļojumu, Aglonā notiks jau
no 9. augusta. Plānots, ka atpakaļ
jelgavnieki dosies 15. augustā, bet
šoreiz ar transportu.
Jāpiebilst, ka pirmās svētceļnieku grupas jau ir devušās ceļā. Svētceļnieki no Ventspils uz Aglonu
izgāja svētdien, 26. jūlijā. Pirmdien,
27. jūlijā, savu tālo ceļu uz Aglonu
uzsāka Liepājas svētceļnieku grupa. Arī Rīgas pirmie svētceļnieki
no Svētā Jēkaba katedrāles izies
šodien, 30. jūlijā, pulksten 8 pēc
rīta dievkalpojuma.

Deputāti izzina
sociālo pakalpojumu sfēru
 Ritma Gaidamoviča
Domājot par budžeta grozījumiem un finansējuma samazinājumu, lai vieglāk izprastu,
kādiem sociāliem pakalpojumiem
finansējumu nevar samazināt,
domes Sociālo lietu un veselības
aizsardzības komitejas deputāti
vakar iepazinās ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes darbu.
Deputāte Dace Olte atzina, ka
tas nepieciešams, jo, lemjot par
budžeta grozījumiem, jaunajiem
deputātiem ir grūti saprast, kā
viena vai otra pozīcija veidojas.
Deputāts Saulvedis Šalājevs
interesējās, vai domē ir kopēja vadības sistēma visām iestādēm. Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita
Stūrāne paskaidroja, ka darboties
sāk e-portfelis, kurā pieejami dažādi dokumenti. S.Šalājevs izteica
vēlmi, lai arī deputāti piekļūtu
daļai dokumentu.
Tāpat īpašu interesi deputāti iz-

rādīja par situāciju Bērnu sociālās
aprūpes centrā – sevišķi tam, kāda
situācija ir ar grūti audzināmajiem
bērniem. R.Stūrāne skaidroja, ka
pirms vairākiem gadiem centrā izveidota vienota ieeja, pie kuras sēž
pašvaldības policists un izvietotas
arī video novērošanas kameras.
«Tas ir gan bērnu drošībai, gan
reizē pašvaldības policists var kontrolēt, kas notiek centrā,» piebilst
R.Stūrāne. S.Šalājevu interesēja
arī Atkarību profilakses centra
darbība. «Nevēlos neko mazināt,
bet gan noskaidrot, cik efektīva
ir centra darbība,» tā deputāts.
Veselības aprūpes un veicināšanas
nodaļas vadītājs Jānis Vērzemnieks atzina, ka efektivitāti grūti
izmērīt, taču Atkarību profilakses
centrs ir iespēja komunicēt ar
atkarībai pakļauto sabiedrības
daļu.
Šoreiz deputāti arī apskatīja
Nakts patversmi, Higiēnas centru
un Dienas centru.

ZIŅAS

Sākas vecpilsētas
ielu rekonstrukcija

3
Īsi
 Šonedēļ Izglītības pārvaldē darba līgumus parakstīs
tie 100 jaunieši, kuri darbu
pašvaldības iestādēs un
privātajos uzņēmumos uzsāks jau 3. augustā. Bet visi
tie jaunieši, kuri strādāja
jūlijā, jau drīzumā saņems
samaksu par darbu – 80 latu
stipendiju no pašvaldības. Te
gan jāpiebilst, ka samaksa
par padarīto atšķirsies, jo
izrādās, ka skolēni darbu
nav pildījuši tik apzinīgi.
Nākamnedēļ darba devēji iesniegs
darba laika uzskaites tabulas,
lai varētu aprēķināt, cik naudas
katram skolēnam pienākas. Ir
atsevišķi gadījumi, kur skolēni nesaņems solītos 80 latus, bet gan
mazāk, jo nav bijuši tik apzinīgi
sava laika plānošanā un darbu
pārtraukuši vai arī nav ieradušies
darbā. Te gan jāpiebilst, ka šīs vietas tukšas nepalika un darbs tika
dots nākamajam no saraksta, jo
pavisam darbam vasarā pieteicās
1000 skolēnu.

 Piektdien, 31. jūlijā,
nestrādās Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra
(VSAA), jo tās darbinieki dodas bezalgas atvaļinājumā,
Vecpilsētas ielā sākušies pirmie rekonstrukcijas darbi. Vispirms tiek demontēts ietvju segums, taču līdz ar to pirmdien, 3.
pēc tam sāksies rekonstrukcijas darbi, kā arī tiks izbūvēta lietus kanalizācija un nomainīts ielu augustā, klienti tiks apkalFoto: Ivars Veiliņš poti ilgāk – no pulksten 8.30
apgaismojums.
līdz pulksten 19. Parasti šajās
 Ilze Knusle-Jankevica
atjaunots jau pirms diviem ga- tiem būs divpusēji un apgaismos dienās VSAA strādā no pulksten
diem. Darbus veic «CBS Igate», gan ielu, gan ietvi – tie atradīsies 10.30 līdz 19. Iepriekš jau ziVecpilsētas ielā norit pirkas kā apakšuzņēmēju piesaistījis tur, kur aug liepas. Savukārt ņots, ka no jūlija līdz decembra
mie darbi pirms vairāku
«Mītavas elektra».
pārējie desmit būs vienpusēji un beigām VSAA apmaksāto darba
ielu posmu un gājēju
Vispirms tiek demontēts ietvju apgaismos tikai ielu,» norāda dienu skaitu samazinās par 12
dienām.
ietvju rekonstrukcijas
segums, tad izveidots jaunais, kā A.Vecmuktāns.
uzsākšanas. Vispirms
arī izbūvēta lietus kanalizācija.
Šī ir tikai viena no projekta
«CBS Igate» noņems
«Mītavas elektra» darbu vadītājs «Jelgavas vecpilsētas atjaunošana  V eicot Dobeles šosejas
ietvju seguma virskārAinārs Vecmuktāns skaidro, ka un pielāgošana tūrisma attīstībai» rekonstrukcijas darbus, ditu un tad sāks ietvju
vecie laternu stabi tiks demontēti aktivitātēm. Šī projekta ietvaros vās vietās atraktas vēstures
rekonstrukcijas darbus.
tikai tad, kad pārējie darbi jau paredzēts arī rekonstruēt J.Asara liecības – Ulmaņlaiku betons
Plānots, ka tiks ierīkota
būs izdarīti. ««Pilsētsaimniecība» ielu posmā no Vecpilsētas ielas līdz 13 centimetru biezumā. Atarī lietus kanalizācija.
vēlas, lai laternas tiek noņemtas K.Barona ielai un K.Barona ielu radums ne vien liecina par
Tad, kad ietvju rekonspēc iespējas vēlāk un maksimāli posmā no J.Asara ielas līdz Vecpil- tā laika, 20. gadsimta 30.
trukcija būs pabeigta,
ilgi apgaismo ielas, tāpēc tās sētas ielai. A.Baļčūns piebilst, ka gadu, ceļu būves metodēm,
nomainīs arī ielu apgaisdemontēsim beidzamās,» stāsta K.Barona ielu plānots rekonstruēt bet nozīmē arī papildu apmojumu.
A.Vecmuktāns. Pēc tam tiks uz- nākamgad, bet J.Asara – 2011. grūtinājumus ielas atjaunostādīti jaunie apgaismes objekti. gadā. Projekta ietvaros plānots šanas procesā. Senais betons
Pašvaldības aģentūras «Pilsēt- Tiesa, kādu laiku pilsētnieki paliks sagatavot arī brošūru un DVD par atrakts divās vietās – Atmodas
saimniecība» direktors Andrejs bez apgaismojuma tumšajās dien- Jelgavas vecpilsētu, kā arī izveidot un Satiksmes ielas, Atmodas ielas
Baļčūns norāda, ka ar ietvju at- nakts stundās, jo laternu nomaiņa informatīvo stendu un planšetes un Pūra ceļa apkārtnē. Pagaidām
jaunošanu tiek uzsākta vērienīgā tik ātri neies – jaunie stabi atra- ar informāciju par Jelgavu da- vēl nevar pateikt, kāda ir betona
vecpilsētas ielu rekonstrukcijas dīsies citās vietās, nevis tur, kur žādos laikos. Projekta kopējais kopējā platība, jo tas atrasts
projekta īstenošana un šis ir tagadējie. «Mītava elektra» darbu budžets ir 774 600 lati, tai skaitā vietumis. Kad būs jāvelk komunitikai viens tā posms. Šajā darbu vadītājs zina teikt, ka jaunās later- 75 procenti Eiropas Reģionālās kācijas, betonu būs nepieciešams
cēlienā paredzēts atjaunot ietves nas izraudzījies pilsētas galvenais attīstības fonda jeb ERAF un 25 sazāģēt – tas nozīmēs neplānotus
darbus.
un apgaismojumu Vecpilsētas arhitekts un tās tiks vestas no procenti pašvaldības līdzfinansēielas posmā no Dobeles ielas līdz Turcijas. «Jaunie stabi būs melni jums. Projekta īstenošanas laiks
 31. jūlijā Jelgavas krieK.Barona ielai. Ielas segums te ar melniem kupoliem. Trīs no ir 2009. – 2011. gads.
v u b i e d r ī b a « Ve č e » r ī k o
piemiņas pasākumu 65.
gadadienai kopš Jelgavas
(No 1.lpp.)
attīstīta mežsaimniecība. Kirovas apjomīgu projektu, kurš Jelgavā atbrīvošanas no fašisma.
«Tas, kas tagad notiek Latvijā, mērs Vladimirs Bikovs pieļāva varētu atdzīvināt autorūpniecību, Pulksten 10 piemiņas brīdis un
pēc kāda laika notiks arī Krievijā, vairākus augstskolu sadarbības un Latvijas-Krievijas attiecības no muzikāls priekšnesums Stacijas
parkā. Pulksten 11 – brauciens
bet šobrīd, pateicoties ES, jūs esat veidus – zinātniskās konferences; politiskām pārveido par ekonomisuz piemiņas vietu brāļu kapos,
mums priekšā jauno tehnoloģiju studentu apmaiņa; pieredzes ap- kām. Viņaprāt, Jelgava dara visu, lai noliktu ziedus. Pulksten 13
apguves un ieviešanas ziņā. Laikā, maiņas braucieni ar mērķi iepazīt lai izveidotu starptautiskus kon- – kafejnīcā «Argo» tikšanās ar
kad Latvijas un Krievijas attiecī- studiju programmas.
taktus un iespēju robežās tos arī Krievijas, Baltkrievijas un Ukraibas bija vēsākas, mēs strādājām
Vizītes laikā viesi tikās ar Jel- izmantotu, piemēram, īstenojot nas vēstniecības pārstāvjiem, bet
ar poļiem un čehiem, bet latviešu gavas domes amatpersonām, dažādus pārrobežu projektus.
pulksten 15.30 biedrībā «Veče»
mentalitāte mums ir tuvāka, Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
Jāpiebilst, ka šī ir pirmā reize, t i k s a t k l ā t a i z s t ā d e « U z v a r a s
tāpēc mēs labprātāk strādātu ar asociācijas pārstāvjiem, LLU kad Jelgavā viesojas Kirovas dienas mirkļi – 2009». Savukārt
pulksten 20 Pasta salā notiks
Rietumiem caur Latviju,» tā par vadību un Meža fakultātes pār- amatpersonas.
vizītes iespaidiem teic Kirovas alus stāvjiem, kā arī apmeklēja mašīnKirova ir Krievijas Federācijas svētku koncerts un pulksten 22.25
ražotnes «Vjačič» ģenerāldirektors būves uzņēmumu «Amo Plant» pilsēta ar 490,4 tūkstošiem iedzī- – svētku salūts.
Ritma Gaidamoviča
Nikolajs Kuragins.
un cauruļu ražotāju «Evopipes». votāju. Pilsētā atrodas upes osta,
«Kirovas pilsēta ir ieinteresēta «Amo Plant» Mārketinga un ārējo tā ir autotransporta un dzelzceļa
sadarboties ar Jelgavu. Īpaši sakaru direktors Igors Graurs kustības mezgls. Kirovas galvenais
Kļūdas labojums
viņiem interesē, kādas jaunās uzsver, ka Jelgava ir viena no ekonomiskais potenciāls saistīts ar
23. jūlija «Jelgavas Vēstneša»
tehnoloģijas, piemēram, komunā- retajām pilsētām, kas realizē ražošanas sfēru.
viedokļu rakstā «Zināšanas priekšlās, koģenerācijas, kokrūpniecības
dienām» ieviesusies kļūda. Pareizi
Jelgavas
tehnoloģijas, esam ieviesuši, kur
jābūt Anita Gagnus. Atvainojamērs Andris
tās iegādājamies, kā tās darbojas.
mies Anitai.
Rāviņš
Kirova labprāt izmantotu mūsu
viesus no
pieredzi un vēlētos, lai esam kā
Kirovas iestarpnieki starp viņiem un iekārJelgavas
pazīstināja
tu ražotājiem, piegādātājiem,»
Spīdolas ģimnāzijā
ar topošo
tā par iespējamo sadarbību saka
augustā turpinās
autobūves
Jelgavas domes priekšsēdētāja
skolēnu
uzņemšana
rūpnīcu
vietnieks Vilis Ļevčenoks. Īpaši
7. – 12. klasē.
«Amo
liela interese viesiem no Kirovas ir
Pieteikties skolas kancelejā
Plant».
par mūsu augstskolu un tās Meža
darba dienās no 8.30 – 13.
Foto: Ivars
fakultāti, jo viņiem arī ir sava
Informācija pa tālruni 63029212.
Veiliņš
lauksaimniecības universitāte un
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Pašvaldība glābj valsts neizdarīto
 Kristīne Langenfelde

Šodien domes sēdē deputāti
skatīs jau kārtējos šā gada
budžeta grozījumus – kopumā
pašvaldības izdevumi šoreiz
jāsamazina par 6,9 procentiem jeb 1,8 miljoniem latu.
Galvenais iemesls, kāpēc tikai
pēc divu mēnešu pārtraukuma
atkal ir jāgroza pašvaldības
budžets, ir valsts pārskatītais
un samazinātais iedzīvotāju ienākuma nodokļa plāns – valsts
noteikusi, ka Jelgava šo nodokli saņems par 6,4 procentiem
mazāku, kas naudas izteiksmē
nozīmē budžeta samazinājumu 1,4 miljonu latu apmērā.
Pārējais samazinājums veidots
no dažādām pozīcijām, bet to
būtiskākā jēga ir papildu valsts
samazinājumam vēl samazināt pašvaldības izdevumus
tā, lai Jelgava varētu izdarīt
to, ko valsts vairs nav spējīga – samaksāt algas sporta,
mākslas un interešu izglītības
skolotājiem.
Ja tā vienkāršoti raugās budžeta
ieņēmumu veidošanās procesā, tad likumsakarīgi, ka brīdī, kad valstī pieaug
bezdarbs, arī nodokļu ieņēmumi kļūst
mazāki – pašvaldība to visvairāk izjūt tieši
uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa rēķina,
kas veido būtiskāko budžeta ieņēmumu
daļu. Tātad, ja mūsu pilsētā bezdarbs
aug, pašvaldības ieņēmumi krītas, taču,
kā uzsver Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnieka vietas izpildītāja Irēna
Škutāne, šobrīd budžetā neatspoguļojas
šā brīža dati – valsts savas prognozes
balsta uz agrākiem datiem. Savukārt šā
brīža faktiskie dati atspoguļosies vien pēc
diviem gadiem. Tāpat arī būtiski uzsvērt,
ka pašvaldību ieņēmumos neatspoguļojas
tieši konkrētās pilsētas vai novada bezdarba līmenis, jo valstī darbojas finanšu
izlīdzināšanas sistēma, kas pašvaldības
dara līdzvērtīgākas. Tas nozīmē, ka
Jelgava, kuras bezdarbs ir zemāks nekā
vidēji valstī, nevar cerēt, ka valsts tai
piešķirs uz tā rēķina vairāk līdzekļu nekā
tām pilsētām, kurās bezdarbs ir viens no
augstākajiem valstī. Šogad mūsu pilsētai
ir jāiemaksā 1,3 miljoni latu pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fondā.
Lai arī, sākoties krīzei, valsts kā ārkārtas situācijā paziņoja, ka šogad pašvaldībām vispār vairs nav gatava garantēt
ieņēmumus, un praktiski tas nozīmētu
– ja nodokļi valsts budžetā neienāk, valsts
vienkārši atstāj pašvaldības bez naudas –,

Jelgavas pašvaldības izpilddirektora vietnieka vietas izpildītāja Irēna Škutāne
tad vēlāk gan pašvaldībām smagās pārrunās tomēr izdevās situāciju mainīt. «Mēs
esam panākuši vienošanos ar valsti, ka
gadījumā, ja katastrofāli nepildās nodokļu
ieņēmumi un neizpilde ir vairāk nekā
10 procentu, valsts tomēr pašvaldībām
to kompensē. Pašvaldības ļoti skaidri
saskatīja, ka situācija tomēr šā gada
laikā var kļūt bīstama – pieaug bezdarbs,
algas sarūk un nodokļi valsts kasē neienāk plānotajā apmērā. Tāpēc mēs tomēr
strikti pastāvējām uz savām tiesībām,
līdz visbeidzot Saeima nobalsoja par to,
ka nodokļu ieņēmumu būtiska samazinājuma gadījumā (vairāk nekā 10 procenti
no plānotā) valsts tomēr pašvaldībām šos
ieņēmumus kompensē. Tā kā šobrīd tam
ir likuma spēks un tā ir vismaz zināma
garantija, ka arī tad, ja situācija vēl vairāk
pasliktināsies, valsts pašvaldībām piešķirs
naudu, par ko nodrošināt pamatfunkcijas
– uzturēt skolas, sniegt sociālos pabalstus,
nodrošināt sabiedriskā transporta kustību utt.,» skaidro I.Škutāne.

Azartspēles spēlē mazāk,
mazinās arī pašvaldības
nodevu ieņēmumi

Pašvaldība šoreiz, grozot budžetu,
pārskatīja arī citus šā gada Jelgavas plānotos ieņēmumus un prognozes liecina,
ka arī citās pozīcijās ieņēmumi nebūs
tik lieli kā sākotnēji plānots. Ja neskaita
valsts naudas samazinājumus, tad šķiet,
ka viens no nodokļu ieņēmumiem, kas
būtiski nepildās, ir azartspēļu nodoklis.
I.Škutāne lēš, ka cilvēki grūtos laikos
mazāk apmeklē spēļu zāles, kas arī nosaka
nodokļa nepildīšanos. «Neapšaubāmi, tas
ir pozitīvs rezultāts no sabiedrības viedokļa.» Taču, no otras puses, šis nodoklis neienāk pašvaldības budžetā – sagatavotajā
budžeta grozījumu projektā paredzēts, ka

azartspēļu nodokļa neizpilde šogad būs
par 15 procentiem jeb 36 tūkstoši latu
mazāk nekā bija plānots.
Tāpat pašvaldība prognozē, ka plānotajā apmērā netiks iekasēta arī nauda par
pašvaldības nodevām – plānotais samazinājums ir 14 tūkstoši latu. «Galvenokārt
tās ir nodevas par būvatļauju saņemšanu
un citiem ar būvniecību saistītiem procesiem. Mēs redzam, ka būvniecība ir strauji
sabremzējusies, un tāpēc arī loģiski, ka
nodevās sākotnēji plānotās summas neiekasēsim. Līdzīgi prognozējam, ka mazāk
iekasēsim arī nodevās par domes oficiālo
dokumentu izsniegšanu,» tā I.Škutāne.
Vēl budžeta ieņēmumi samazinās par
163,5 tūkstošiem latu, – tas bija jau iezīmētais finansējums 3. pamatskolas siltināšanas projektam, kas bija jāfinansē no
Valsts investīciju programmas. «Diemžēl
valsts strikti paziņoja, ka valsts investīciju
projekti jāatliek, jo valsts tiem finansējumu nepiešķirs,» atzīst I.Škutāne.
Samazinājumi ieņēmumu daļā tiek
prognozēti arī «Zemgales EKO» budžetā,
kur būtiski nepildās ieņēmumi no citām
pašvaldībām par atkritumu nogādāšanu
poligonā «Brakšķi». Citas Zemgales
pašvaldības, ar kurām kopīgi izveidots
atkritumu poligons, šobrīd daudz mazākā
apmērā nekā iepriekš prognozēts ieved
atkritumus poligonā. Daļēji tas varētu būt
skaidrojams ar atkritumu šķirošanu, taču,
iespējams, tam ir arī citi iemesli.

Atsevišķā pozīcijā ieņēmumi
pieaug – vai tiešām?

Ja pavirši uzmet skatu sagatavotajiem
pašvaldības budžeta grozījumiem, tad varētu šķist, ka ir kāda sadaļa, kur budžeta
ieņēmumi pieaug par veselu pusotru
miljonu latu. Taču tas ir tikai teorētisks
pieaugums, kas patiesībā nozīmē pamatīgu samazinājumu. Šajā gadījumā tā
ir valsts mērķdotācija skolotāju algām.
Šogad pirmo gadu valsts skolotāju algu
fondu sadalīja divās daļās – viena, kas
tika iezīmēta un budžetā iedalīta līdz šā
gada septembrim, un otra, kuru valsts
vēl nebija piešķīrusi no septembra līdz
janvārim. Tātad šobrīd šis pusotrs miljons
latu ir valsts piešķirtā nauda skolotāju
algām atlikušajiem gada mēnešiem.
«Taču atšķirība ir tāda, ka šī mērķdotācija
no valsts ir par 55 procentiem mazāka
nekā tai vajadzēja būt, un tas izglītības
sistēmā ir katastrofāls kritums,» uzsver
I.Škutāne.

Valsts diktēts samazinājums

Pašvaldības izdevumi būtu jāsamazina
par 300 tūkstošiem latu mazāk, ja vien...
Ja vien valdība nebūtu pieņēmusi lēmumu par budžeta samazinājumu sporta

Jelgavas pašvaldības pamatbudžeta izdevumu samazinājuma aprēķins (pašu līdzekļi)
Izdevumu veids
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Pašvaldības teritoriju, mājokļu apsaimniekošana
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība (pavisam)
Sociālā palīdzība
Aizdevumu pamatsummas atmaksa
Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā –
SIA «ZOC» multifunkcionālā sporta kompleksa
celtniecībai – pamatkapitāla palielināšanai
Pavisam izdevumi

Plāns uz 01.06.2009.
6 586 926
1 774 877
983 937
2 214 362
1 652 560
2 441 553
7 734 263
2 392 305
1 500 384
232 250

Samazinājums
442 118
201 681
16 140
26 277
67 568
293 972
626 210
135 393
75 596
0

Plāna precizējums uz 30.07.2009.
6 144 808
1 573 196
967 797
2 188 085
1 584 992
2 147 581
7 108 053
2 256 912
1 424 788
232250

27 513 417

1 884 955

25 628 462

skolām, mākslas skolām, interešu izglītībai, piecu un sešgadīgo bērnu audzinātāju
darba samaksai. «Šis lēmums bija ļoti
negaidīts un samazinājums – ļoti lielā
apjomā,» uzsver I.Škutāne.
Praktiski tas nozīmētu, ka ar 1. septembri pēc valsts ieceres mums vairs
nebūtu ne sporta skolu, ne mākslas skolu,
ne interešu izglītības, ne tautas mākslas
kolektīvu. Jelgavas pašvaldība to negrasās
pieļaut, tāpēc budžetā citās pozīcijās tika
meklēta iespēja izdevumus samazināt, lai
ne tikai ietaupītu tos līdzekļus, ko paredz
nodokļu neizpilde, bet arī šiem pedagogiem varētu nodrošināt algas. Praktiski
vislielākais budžeta samazinājums – 1,34
miljoni latu – iegūts, samazinot pašvaldībā
strādājošajiem atlīdzību. «Šis samazinājums skar visas pašvaldībā strādājošo kategorijas, un jāpiebilst, ka šis jau ir otrais
samazinājums šogad. Kopumā skatoties,
piemēram, domē strādājošo darba atlīdzība jau šogad sarukusi par 30 procentiem.
Jāpiebilst, ka viens no instrumentiem,
kā ieekonomēt līdzekļus darbinieku
atlīdzībai, ir arī bezalgas atvaļinājums,
darbiniekam vienojoties ar darba devēju.
Tieši tāpēc jelgavnieki jau būs pamanījuši,
ka šajos mēnešos nestrādā, piemēram,
bibliotēka, muzejs – iestādes taupa līdzekļus un ne tik saspringtajā darba cēlienā
izmanto risinājumu – darbinieku bezalgas
atvaļinājumu,» skaidro I.Škutāne.

skolēnus un politiski represētos pensionārus. I.Škutāne skaidro, ka jau šobrīd
valsts ir praktiski atcēlusi visus līdz šim
noteiktos atvieglojumus braukšanai
sabiedriskajā transportā. «Valsts vairs
nemaksā par skolēnu, bērnu bāreņu,
pirmsskolas vecuma bērnu pārvadājumiem, kā arī vēl citām kategorijām,
un «Jelgavas Autobusu parkam» tas
nozīmē, ka dotācija no valsts budžeta
ir samazināta apmēram par 100 tūkstošiem latu. Tāpēc Jelgavas domei tagad
būs jāpieņem politisks lēmums, kādām
iedzīvotāju grupām mēs no savas puses
varam atļauties palīdzēt kaut daļēji segt
braukšanas maksu. Jau šodien domei
būs jālemj par mēnešbiļetes cenas samazinājumu no līdzšinējiem 27 latiem uz
20 latiem. Tas nozīmē, ka pašvaldība šo
starpību kompensē autobusu parkam,
bet iedzīvotājiem ir iespēja ar mēnešbiļeti sabiedriskajā transportā braukt
gandrīz par trešdaļu lētāk – praktiski
tas ir atvieglojums, ko piešķir dome,»
uzsver I.Škutāne.
Tāpat I.Škutāne skaidro, ka šobrīd
pašvaldības uzstādījums ir viennozīmīgs
– pēc iespējas saglabāt esošās darba vietas, lai tas neradītu jaunu slogu Jelgavas
sociālajam budžetam.

Lielo projektu nauda atgriezīsies

Ik pa laikam šur tur izskan pārmetumi par pašvaldības pārlieku lielo rocību,
Privātos bērnudārzus atbalstīs
šā brīža ekonomiskajā situācijā tērējot
Tāpat I.Škutāne skaidro, ka šajos gro- ievērojamus līdzekļus vērienīgiem
zījumos pašvaldība iestrādājusi normu, projektiem. Taču te būtiski uzsvērt, ka
kas nosaka, ka arī turpmāk privātās lielākā daļa lielo projektu tiek īstenoti
pirmsskolas izglītības iestādes saņems ar pašvaldības priekšfinansējumu, kas
pašvaldības dotāciju 50 procentu apmērā nozīmē – tiklīdz projekts īstenots, tā
no pirmsskolas izglīieguldītie līdzekļi no
tības iestādes izmak- Pašvaldības izdevumi būtu jāsa- Eiropas fondiem iesām. «Mēs ļoti labi mazina par 300 tūkstošiem latu plūst atpakaļ pilsēizprotam situāciju mazāk, ja vien... Ja vien valdība tas kasē. Piemēram,
– privātie bērnudārzi nebūtu pieņēmusi lēmumu par 2010. gadā Jelgavas
nav spējīgi pastāvēt budžeta samazinājumu sporta budžets papildinābez pašvaldības at- skolām, mākslas skolām, interešu sies par aptuveni 4
balsta. Alternatīvs izglītībai, piecu un sešgadīgo bēr- miljoniem latu, kas
risinājums būtu mak- nu audzinātāju darba samaksai. tiks atgūti no prosas paaugstināšana Jelgavas pašvaldība to negrasās jektu realizācijas
vecākiem, taču paš- pieļaut, tāpēc budžetā citās pozīci- – par ZOC ielu būvvaldība apzinās, ka jās tika meklēta iespēja izdevumus niecību, Lielupes
arī Jelgavas ģimenes samazināt, lai ne tikai ietaupītu dambja atjaunošanav spējīgas maksāt tos līdzekļus, ko paredz nodokļu nu, 4. vidusskolas
vairāk, tāpēc arī mēs neizpilde, bet arī šiem pedagogiem piemērošanu cilvēmeklējām, kur vēl varētu nodrošināt algas.
kiem ar funkcionālīdzekļus ietaupīt,
liem traucējumiem,
lai šo dotāciju nodrošinātu. Privātos muzeja teritorijas labiekārtošanu, riska
bērnudārzus apmeklē ap tūkstoš mazo vadības centra izveidi. Savukārt 2011.
pilsētnieku, par kuriem pašvaldībai ir gadā jau šī atgūtā summa par īstenotajādomā,» uzsver I.Škutāne, piebilstot, jiem projektiem būs apmēram 7 miljoni
ka tieši budžeta grozījumi ir pašvaldības latu, kas ieplūdīs pilsētas budžetā.
atbilde iedzīvotājiem šajos grūtajos laikos.
Tas uzskatāmi parāda, kāpēc arī šajos
«Mēs apzināmies, ka brīdī, kad valsts no grūtajos laikos projekti ir jārealizē. «Pašdaudz kā atsakās, pašvaldība šādi rīkoties valdības budžeta ieņēmumi un izdevumi
nevar – mēs esam atbildīgi savu iedzīvotā- ir sabalansēti, un nav ne mazāko šaubu,
ju priekšā, tāpēc katra izdevumu pozīcija ka pašvaldība nevarētu apmaksāt kretiek rūpīgi pārbaudīta, lai mēs patiesi dītsaistības, ko tā ir uzņēmusies. Arī pie
varētu palīdzēt tiem, kam valsts šobrīd šī samazinātā budžeta kredītsaistību
pasaka «nē».»
īpatsvars ir tikai 13,1 procents, lai gan
valstī noteikts, ka šis īpatsvars drīkst
Sociālo pabalstu budžets
pārsniegt 20 procentus, realizējot ES
netiek aizskarts
fondu projektus. Savukārt, runājot par
Mazinot teju vai katru pozīciju budže- ES struktūrfondu projektu realizāciju,
tā, noteikti netiek samazināti līdzekļi ko īsteno ar jau pieminēto priekšapmaksociālajiem pabalstiem. Šobrīd vien su, pēc tam līdzekļus saņemot atpakaļ,
plānots tajos veikt iekšējas izmaiņas. šajā gadījumā valsts pat nav noteikusi
Paredzēts ieviest jaunu pabalsta veidu nekādu procentuālo slieksni, ko paš– bez maksas pilsētas sabiedriskajā valdība nedrīkstētu pārkāpt,» skaidro
transportā pārvadāt trūcīgo ģimeņu I.Škutāne.
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Airētāji atgriežas
bez medaļām
No Eiropas čempionāta, kas notika Polijas pilsētā Poznaņā, atgriezušies mūsu
smaiļotāji un kanoe airētāji. Labākais
sasniegums mūsējiem – devītā vieta. To
izcīnīja sportisti Gatis Pranks un Antons
Knesis 500 m kanoe airēšanā divniekiem.
Pavisam uz Poznaņu devās septiņi Jelgavas
sportisti, kas nostartēja atbilstoši savām
spējām. 13. vietu izcīnīja Inga un Anita
Staņunas 500 m smaiļošanā divniekiem
un Vadims Kurčanovs 500 m kanoe airēšanā divniekiem. Toms Krastenbergs 500 m
smaiļošanā četriniekiem palika 17. vietā,
bet Artjoms Zīverts 1000 m smaiļošanā
– 19. Šajā čempionātā Latvija tomēr tika
pie zelta medaļas – 500 m smaiļošanā
vīriešiem divniekiem.

Uzvar titānus

Eiropā desmitie

Spēcīgāko vidū neiekļūst

Nosargā vietu

Latvijas 1. līgas spēlē starp
FK «Jelgava»
un «Liepājas
Metalurga»
dublieru komandu pārāki
izrādījās mūsējie. Jelgavnieki līgas līderus pieveica izbraukumā
ar 2:1. Jāpiebilst, ka «Liepājas Metalurgs
2» kā valsts virslīgas klubs bija tiesīgs
izmantot visus savas kluba sistēmas
futbolistus, tostarp arī Aleksandru
Žuravļevu, Vladimiru Kamešu, Igoru
Aleksejevu un Jevgēniju Koršakovu, kuri
izgāja laukumā. Mūsējiem vārtus guva
Aivars Ķeris un Kārlis Kinderēvičs.

Noslēdzies Eiropas čempionāts basketbolā U-20 vīriešu izlasēm. Mūsu valstsvienība cīņā par 9. vietu piekāpās Krievijas
komandai un ierindojās 10. vietā. Jau ziņojām, ka izlases sastāvā spēlēja arī trīs BK
«Zemgale» spēlētāji – Lauris Mizis, Andris
Justovičs un Kalvis Krūmiņš. Latvijas izlase
čempionātā aizvadīja septiņas spēles,
no kurām uzvaras izcīnīja trijās – pret
Slovēniju, Itāliju un Serbiju. Vara Krūmiņa
trenētā komanda piekāpās vienaudžiem
no Krievijas, Spānijas un Francijas. No
jelgavniekiem vislabākie statistikas rādītāji
šajā čempionātā ir Laurim – viņš guva 29
punktus un izcīnīja 13 atlēkušās bumbas.
A.Justovičs pēdējās divās spēlēs guva
19 punktus, bet K.Krūmiņš čempionātā
iemeta deviņus punktus.

Mūsu peldētāja Agnese Gedrovica nostartēja Eiropas Jaunatnes olimpiādē, bet
labāko vidū neiekļuva. Agnese peldēja gan
100, gan 200 metrus brasā, un, lai gan
nostartēja atbilstoši saviem spēkiem, ar Eiropas spēcīgākajām peldētājām sacensties
nevarēja. «Šīs mūsu sportistei ir pirmās tik
augsta mēroga sacensības, un galvenais,
ka Agnese nav pēdējā. Viņa ir ieguvusi
labu pieredzi, turklāt
ir pārliecinājusies, ka
Eiropas peldētājas ir
ļoti spēcīgas, un tas viņai būs stimuls strādāt
vēl cītīgāk,» tā trenere
Inga Arnīte.

Mūsu spēkavīrs Māris Blumfelds pēc aizvadītiem četriem «Swedbank spēkavīru
čempionāta» posmiem joprojām kopvērtējumā ir astotais. Tiesa, viņš septīto astoto vietu dala ar vienu no spēcīgākajiem
Latvijas vīriem – Agri Kazeļņiku. Sacensību
4. posms Mārim ir īpašs ar to, ka viņš
pirmo reizi savā karjerā pieveica visus 18
spēka trepes pakāpienus. Atgādinām,
ka šajā vingrinājumā atlētiem pa trepēm
jāuznes trīs dažādi smagumi – 200, 225,
250 kilogrami. Jāpiebilst, ka šajā čempionātā piedalās vēl viens jelgavnieks – Ingus
Kaktenieks, kurš šobrīd kopvērtējumā ir
desmitais. Spēkavīru čempionātam būs
vēl viens posms – 8. augustā Ventspilī –,
bet sezonas noslēgumā desmit labākie
cīnīsies finālā Ogrē.

Mūsu labākie
kērlingisti paliek trešie
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē Jelgavas
ledus hallē notika starptautisks kērlinga turnīrs «Ondulat Cup 2009». Turnīrā
piedalījās 30 komandas no
11 valstīm, tostarp arī spēcīgākās Jelgavas komandas.
Diemžēl labākā Jelgavas
komanda «Junkers», kas
pagājušā gada turnīrā uzvarēja, šoreiz ierindojās trešajā
vietā.
«Junkers» komanda (Kārlis Smilga,
Roberts Krusts, Jānis Klīve, Jānis Laizāns, Artis Zentelis) kvalificējās spēcīgāko grupā jeb Zelta grupā, kas šoreiz
nozīmēja arī cīņu par «Ondulat» kausu.
Komandas pārstāvis Kārlis Smilga atzina, ka šis kauss notiek laikā, kad kērlinga sezonā ir pārtraukums, tāpēc ir grūti
iziet uz ledus un spēlēt, bet ikviena
komanda rāda, ko prot. Arī «Junkers».
Šoreiz gan pārāki izrādījās kērlingisti
tepat no Latvijas – «Rīgas roņi». Zelta
grupā piektie arī ir kērlingisti no Jelgavas – «Sudrabjuniori» (Raivis, Arnis un
Andis Bušmaņi un Artūrs Volkovičs).
Sudraba grupā iekļuva un «Onduline»
kausu izcīnīja mūsu «Hanza nekustamie īpašumi» (Sandris Buholcs,
Jānis Rudzītis, Mārtiņš Trukšāns,
Didzis Pētersons). Arī sacensībās par
Jelgavas domes kausu piedalījās mūsu
komandas. Labāk veicās sieviešu komandai «Ledenes», Latvijas čempionēm

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

Aizsaulē aizgājuši
MARTA LUĪZE GLĀZĪTE
(dz. 2006. g.)
ANNA REĶE (dz. 1934. g.)
LIGITA NORVAIŠA (dz. 1945. g.)
VOLDEMĀRS BRAHMANIS (dz. 1945. g.)
NELLIJA VAZNE (dz. 1951. g.)
TAMĀRA KOZLOVA (dz. 1936. g.)
ALBERTS ČUŠS (dz. 1934. g.)
ALEKSANDRS FOLOMEJEVS (dz. 1929. g.)
Izvadīšana 30.07. plkst.13 no Meža kapu
kapličas uz Kalnakroga kapsētu.
VIESTURS LAPINSKIS (dz. 1941. g.)
LIDIJA KAŠKURE (dz. 1937. g.)
JEĻENA SIZOVA (dz. 1968. g.)
VLADISLAVS KLOVĀNS (dz. 1930. g.)
IVANS KURKINS (dz. 1924. g.)
Izvadīšana 30.07. plkst.14 Meža kapsētā.
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Astotajā Starptautiskajā kērlinga turnīrā «Ondulat Cup 2009» Jelgavā piedalījās 30 komandas no vienpadsmit valstīm, bet sacensību organizatori
atklāj, ka interese bijusi lielāka. Diemžēl vietu skaits ir ierobežots.
– viņām 5. vieta. Šajā grupā uzvarēja
komanda no Somijas «Elit».
Latvijas Kērlinga asociācijas prezidents un komandas «Junkers» spēlētājs
K.Smilga informē, ka turnīrā piedalījās
30 komandas no 11 valstīm – Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Somijas, Dānijas, Skotijas, Polijas, Šveices,
Andoras un Spānijas, tostarp pasaules
mēroga zvaigznes. Turnīra ozrganizētājs un komandas «Ondulat B» spēlētājs
Ansis Regža piebilst, ka šogad Jelgavā
viesojās pasaules vicečempione kērlingā
no Dānijas.
«Ondulat Cup» turnīrs Jelgavā no-

tiek jau astoto gadu. Tā organizētājs
atklāj, ka apsvēris domu šogad atteikties no sacensību organizēšanas, bet
tad pārdomājis. «Tiesa, tās nav tikai
sacensības, kas jānoorganizē. Jādomā
arī par brīvā laika pavadīšanu, sportistu
izmitināšanu un visu pārējo, jo turnīrs
ilgst trīs dienas. Arī atbalstītāju skaits
ir sarucis. Tomēr tad es padomāju – ja
šogad sacensības nerīkosim, šī tradīcija
izzudīs, un ķēros pie darba,» stāsta Ansis. Sava veida gandarījums ir arī fakts,
ka apmēram desmit cilvēki Jelgavā
ierodas ik gadu jau no pašiem turnīra
pirmsākumiem.

Sporta pasākumi
 3. augustā – Jelgavas Amatieru futbola čempionāta 10. etaps. Pulksten
19 – «Slow Moution» – «Batonini»;
pulksten 20.20 – «Ozolnieki» – «Jelgavas blice» (stadionā Ānē).
 4. augustā pulksten 19 – FK «Jelgava» – F.S. «Metta»/LU (Ozolnieku
stadionā).
 4. augustā – Jelgavas Amatieru fut-

bola čempionāta 10. etaps. Pulksten
19 – «Olimps» – «Brankas»; pulksten
20.20 – «Blice » – «Batonini» (stadionā
Brankās).
 5. augustā – Jelgavas Amatieru
futbola čempionāta 10. etaps. Pulksten 19 – «TPRNN» – «LDZ»; pulksten
20.20 – «JSFB-RAF» – «Pārlielupe»
(stadionā Ānē).
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3. augusts, pirmdiena
LTV1
Līdz plkst. 13.50 – raidītāja profilakse.
13.50 «Top-Shop piedāvā…»
14.05 «Svēto dzīve». Kanādas drāma. 2.sērija.
15.40 «Dārgāks par zeltu». Francijas romantiska komēdija.
17.20 «Top-Shop piedāvā…»*
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5120.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 203. un 204.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 26.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Zini vai mini!»* TV spēle.
21.45 «Viss notiek».
22.15 «Latvija var!»
22.45 «Galva. Pils. Sēta».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Valmieras puikas». LTV iestudējums. 3.daļa.

LTV7
7.00 Pludmales volejbols. Latvija – ASV.*
8.00 Pludmales volejbols. Latvija – Šveice.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.)*.
10.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 6.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.30 «SeMS».*
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Grand Prix izcīņa spīdvejā Daugavpilī.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 7.sērija.

tv programma
16.15 «Sirds uz ledus». Seriāls. 436. un 437.sērija.
17.15 «Skaistuma valstība» (ar subt.).
Ukrainas seriāls. 1.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 45. un 46.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 21.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.).
22.00 «C.S.I. Ņujorka 5». ASV seriāls. 2.sērija.
22.55 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». ASV seriāls. 9.sērija.
23.50 «Smukulīte Betija». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
0.45 «C.S.I. Maiami 5». ASV seriāls. 1.sērija.
1.35 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

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

4. augusts, otrdiena
LTV1

16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 299.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».
20.10 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 5.sērija.
20.40 «Klimata izmaiņas Austrijā». Dokumentāla filma.
21.35 «Tavs auto».
22.05 Starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 1.daļa.
23.00 «Krējums… saldais».
23.30 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 299.sērija.
0.15 «24 stundas 3». Seriāls. 9.sērija.
1.00 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 19.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Jaunais vilnis 2009» (ar subt.). Starptautiskais
jauno izpildītāju konkurss. Noslēguma koncerts.*
12.00 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 72.sērija.
12.30 «Ražots Latvijā».*
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «Soli pa solim».
ASV komēdijseriāls. 58. un 59.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Detektīvmeitenes».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
15.15 «Skubijs Dū un Pinkainais».
ASV animācijas seriāls. 11.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 32.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 116.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 105.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Jaunais vilnis 2009»». Dienasgrāmata.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Latvijas stiprākie vīri».
Spēkavīru meistarsacīkšu Preiļu posms.
22.00 «Bezvēsts pazudušie 2». ASV seriāls. 16.sērija.
22.55 «Nikita». ASV seriāls. 9.sērija.
23.50 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 27.sērija.
0.50 «Mīlestība un iekāre».
Erotiska filma; SMS ar iepazīšanos.
2.15 «Nāves briesmās».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
3.50 «Katastrofu anatomija».
Dokumentāla programma. 1.sērija.
4.40 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 116.sērija.

TV3
5.00 «Kobra 12». Seriāls. 3.sērija.
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 3.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 20.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 9.sērija.
9.50 «Māmiņu klubs». Raidījums.
10.30 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
11.05 «Koru kari». Šovs. 1.sērija.
13.45 «Smieklīgākie videokuriozi». Raidījums.
14.15 «Precējies. Ir bērni 9». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 156.sērija.

7.00 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 831.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 137.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5120.sērija.
10.15 «LTV zvaigznes ceļo». S.Plūme Portugālē. 1.daļa.
10.45 «Cukuroma». Austrijas mākslas filma.
12.20 «No TV videofondiem». «Pasta kariete». R.Plēpis.
13.10 «Viss notiek».*
13.40 «Latvija var!»*
14.10 «Top-Shop piedāvā…»
14.25 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Spicās meitenes 4». Animācijas seriāls. 26.sērija.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Top-Shop piedāvā…»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 831.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5121.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 205. un 206.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 27.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «Orlando jūras parks». Dokumentāla filma.
22.45 «Kopā».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Aktrise Ragārēs». LTV iestudējums. 1. un 2.sērija.

LTV7
7.00 Pekinas olimpiskās spēles. Basketbols sievietēm.
Latvija – Brazīlija.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 7.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.30 «SeMS».*
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pludmales volejbols. Latvija – ASV.*
15.00 Pludmales volejbols. Latvija – Šveice.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 8.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 300.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».

20.10 «Dabas svētvietas».
Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
21.10 «Ceļā ar kameru». Motoekspedīcija ap Karpati.*
21.40 «Autosporta programma nr.1».
22.10 «Sporta studija».
22.55 «Zebra».*
23.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 300.sērija.
23.55 «24 stundas 3». Seriāls. 10.sērija.
0.40 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.

6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 20.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 53.sērija.
10.00 «Mācība Tinglas kundzei». ASV melnā komēdija.
12.00 «O.C.» ASV seriāls jauniešiem. 1.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «Soli pa solim».
ASV komēdijseriāls. 60. un 61.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Detektīvmeitenes».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
15.15 «Skubijs Dū un Pinkainais».
ASV animācijas seriāls. 12.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 33.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 117.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 106.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Degpunktā». Speciālizlaidums.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Piecas zvaigznes».
Vācijas daudzsēriju melodrāma. 22. un 23.sērija.
22.50 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 12.sērija.
23.55 «Pasaules pokera turnīrs». 9.sērija.
1.30 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 28.sērija.
2.25 «Atkailinātā patiesība».
Erotiska filma. 1.sērija; SMS ar iepazīšanos.
3.20 «Nikita». ASV seriāls. 9.sērija.
4.10 «Katastrofu anatomija». Dokumentāla programma.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 117.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 86.sērija.
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 4.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 11». Seriāls. 21.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Zelta dzīve». ASV seriāls. 3.sērija.
9.50 «Vai tu esi gudrāks par piektklasnieku?»
Spēle. 1.sērija.
10.55 «Koru kari». Šovs. 2.sērija.
13.20 «Smieklīgākie videokuriozi». Raidījums.
14.15 «Precējies. Ir bērni 9». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.

15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 157.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 438. un 439.sērija.
17.15 «Skaistuma valstība» (ar subt.).
Ukrainas seriāls. 2.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 47. un 48.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 22.sērija.
21.00 «Detektīvs Krūzs». Seriāls. 10.sērija.
21.55 «C.S.I. Ņujorka 3». ASV seriāls. 8.sērija.
22.50 «Instinkts». ASV trilleris.
1.10 «C.S.I. Maiami 5». ASV seriāls. 2. un 3.sērija.
2.45 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.05 «Jaunais vilnis 2009». Dienasgrāmata.*
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.00 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.40 «Misters Bīns» (ar subt.).
Lielbritānijas komēdijseriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

5. augusts, trešdiena
LTV1
7.00 «Skatāmpanti»; «Kurpītes»; «Fantadroms. Mājiņa».
Studijas Dauka animācijas filmas.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 832.sērija.
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9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 138.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5121.sērija.
10.15 «LTV zvaigznes ceļo». S.Plūme Portugālē. 2.daļa.
10.45 «Vārnu ielas republika». Mākslas filma.
12.10 «Zini vai mini!» TV spēle. Vada S.Freiberga.*
12.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.15 «Jauna nedēļa».*
14.00 «8 stundas».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…»
14.30 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 27.sērija.

15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 158.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 440. un 441.sērija.
17.15 «Skaistuma valstība» (ar subt.).
Ukrainas seriāls. 3.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 49. un 50.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 23.sērija.
21.00 «Jūras patruļa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
22.05 «Kamenska» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.
0.10 «Likums un kārtība» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
1.10 «Dubultspēle 5». Seriāls. 2.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5

15.55 «Dabas grāmata».*
16.25 «Top-Shop piedāvā…»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 832.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5122.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 207. un 208.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 28.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 «Parāds Afganistānai». Dokumentāla filma.
22.15 «Imanta – Babīte». Zelta izlase.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «LTV portretu izlase». Grupa Iļģi.
0.15 «Zaļais īpašums».*

LTV7
7.00 Pekina 2008. Teniss vīriešiem. Fināls.*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 8.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».*
11.30 «Akvanauti». Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.25 «SeMS».*
13.30 «TV motors».
14.00 Pekinas olimpiskās spēles. Basketbols sievietēm.
Latvija – Brazīlija.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 9.sērija.
16.50 «SeMS».
17.55 «olimpiade.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 270.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».
20.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 37.sērija Seulas lielveikala
sabrukšana, Dienvidkoreja, 1995.g.
21.00 «Donavas ūdenspolicija». Seriāls. 13.sērija.
21.50 «Ātruma cilts».
22.20 Pludmales volejbola apskats.
22.50 «Nākotnes parks».*
23.20 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 270.sērija.
0.05 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 21.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 54.sērija.
10.00 Māsas Olsenas. «Braucam pie vecmammas».
ASV piedzīvojumu komēdija ģimenei. 1992.g.
12.00 «O.C.» ASV seriāls jauniešiem. 2.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «Soli pa solim».
ASV komēdijseriāls. 62. un 63.sērija.
14.50 Bērnu stunda. «Detektīvmeitenes».
ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
15.15 «Skubijs Dū un Pinkainais».
ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 34.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 118.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 107.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Degpunktā». Speciālizlaidums.
19.20 «Sudraba sliedes».
19.35 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Smits». ASV seriāls. 2.sērija.
22.00 «Acis plati aizvērtas». ASV psiholoģiska drāma.
0.55 «Draugi 5». ASV seriāls. 9.sērija.
1.20 «Soprano ģimene». ASV seriāls. 29.sērija.
2.10 «Atkailinātā patiesība».
Erotiska filma. 2.sērija. SMS ar iepazīšanos.
3.05 «Pasaules pokera turnīrs». 10.sērija.
4.30 «Roma». ASV un Lielbritānijas seriāls. 12.sērija.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 118.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 87.sērija.
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 5.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 12». Seriāls. 1.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Zelta dzīve». ASV seriāls. 4.sērija.
9.50 «Vai tu esi gudrāks par piektklasnieku?» Spēle.
10.55 «Koru kari». Šovs. 3.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 9». ASV seriāls. 12. un 13.sērija.

6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.00 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.40 «Misters Bīns» (ar subt.).
Lielbritānijas komēdijseriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

6. augusts, ceturtdiena
LTV1
7.00 «Ringlas ceļojums»; «Sēd uz sliekšņa pasaciņa»;
«Fantadroms. Varavīksne».
Studijas Dauka animācijas filmas.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 833.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 139.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5122.sērija.
10.15 «LTV zvaigznes ceļo». S.Plūme Portugālē. 3.daļa.
10.45 Starptautiskais sporta deju festivāls «GE Money
Grand Prix Latvija». Lauma Lingerie kausa izcīņa
Latīņamerikas dejās.*
11.40 Projekts Vizuālā Latvija. Latvijas pilsētas». Vangaži.
11.55 «Zebra».*
12.10 «Strādājam laukos».*
12.40 «Amazones peldošā slimnīca». Dokumentāla filma.
13.40 «Vertikāle».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…»
14.25 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 28.sērija.
15.55 «Juniors TV».*
16.25 «Top-Shop piedāvā…»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 833.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5123.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 209. un 210.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 29.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Savvaļas rozes».
Daudzsēriju mākslas filma. 8.sērija.
21.55 «Āksts un traģiķis Edgars Liepiņš».
22.55 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «8 stundas».
23.40 «Tikai seši». Daudzsēriju mākslas filma. 13.sērija.
0.25 «Garīgā dimensija».*

LTV7
7.00 Pekina 2008.
Pludmales volejbols sievietēm. Fināls.*
8.00 Pekina 2008.
Pludmales volejbols vīriešiem. Fināls.*
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Sindbada piedzīvojumi». Kanādas seriāls. 9.sērija.
10.45 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.05 «Klubs 7». Dokumentāla filma. 2.sērija.
11.30 «Dabas svētvietas».
Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
12.25 «SeMS».*
13.15 «olimpiade.lv»*
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Pekina 2008. Teniss vīriešiem. Fināls.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 10.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 271.sērija.

TV programma
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19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 Pārbaudes spēle basketbolā. Latvija – Zviedrija.
Tiešraide.
21.40 «Ar makšķeri».
22.10 «Dimantu mednieki». ASV drāma. 1.sērija.
23.45 Pludmales volejbola apskats.*
0.15 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 271.sērija.
1.00 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 22.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 55.sērija.
10.00 «Toms Sojers». ASV animācijas filma.
12.00 «O.C.» ASV seriāls jauniešiem. 3.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «Soli pa solim».
ASV komēdijseriāls. 64. un 65.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Detektīvmeitenes».
ASV animācijas seriāls. 4.sērija.

15.15 «Skubijs Dū bērnībā».
ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
15.45 «Nopirktā mīla».
ASV un Venecuēlas seriāls. 35.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 119.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 108.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Degpunktā». Speciālizlaidums.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Turecka atgriešanās» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 8.sērija.
22.00 «Pretizlūkošanas vienība» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 8.sērija.
22.55 «Brežņevs» (ar subt.).
Krievijas laikmeta drāma. 2005.g. 1.sērija.
23.55 «Krievijas kriminālhronika» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 263. un 264.sērija.
0.50 «Atkailinātā patiesība». Erotiska filma. 3.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
1.50 «Acis plati aizvērtas». ASV psiholoģiska drāma.
4.25 «Smits». ASV seriāls. 2.sērija.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 119.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 88.sērija.
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 6.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 12». Seriāls. 2.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Zelta dzīve». ASV seriāls. 5.sērija.
9.50 «Vai tu esi gudrāks par piektklasnieku?» Spēle.
10.55 «Koru kari». Šovs. 4.sērija.
14.00 «Smieklīgākie videokuriozi». Raidījums.
14.15 «Precējies. Ir bērni 9». ASV seriāls. 14. un 15.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 159.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 442. un 443.sērija.
17.15 «Skaistuma valstība» (ar subt.).
Ukrainas seriāls. 4.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 51. un 52.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle. 24.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 5.sērija.
21.55 «Līgums». ASV trilleris. 2006.g.
23.50 «Lasvegasa 2». Seriāls. 15.sērija.
0.45 «Dzīvības glābēji». Seriāls. 13.sērija.
1.40 «Van Helsings: Londonas uzdevums».
ASV spraiga sižeta animācijas filma.
2.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

7. augusts, piektdiena
LTV1
7.00 «Šunelītis»; «Man, vienai māsiņai»; «Ceļojums».
Studijas Dauka animācijas filmas.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 834.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 140.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5123.sērija.
10.15 «LTV zvaigznes ceļo». A.Skuja Ēģiptē. 1.daļa.
10.45 «Abi labi».*
11.20 «Mans zaļais dārzs».*
11.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.20 «Vides fakti».*
12.50 «Ugunszemes baltais kalns». Dokumentāla filma.
13.45 «Galva. Pils. Sēta».*
14.00 «Zaļais īpašums».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…»
14.30 «Labrīt, Latvija!»*
15.25 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 29.sērija.
15.55 «Tu esi Latvija!»*
16.25 «Top-Shop piedāvā…»*
16.40 «Mīlas viesulis 2». Vācijas seriāls. 834.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5124.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 211. un 212.sērija.
19.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 30.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
22.05 «Nepabeigtā mīla». Francijas biogrāfiska drāma.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Nepabeigtā mīla». Filmas turpinājums.
0.10 «Dzied Igo».

LTV7
7.00 Pekina 2008. BMX riteņbraukšana. Fināls.*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 10.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Dažas sekundes līdz katastrofai».
Dokumentāla filma. 31.sērija Krievijas
atomzemūdenes «Kursk» bojāeja, 2000.g.
12.00 «SeMS».*
13.15 «Sporta studija».*
14.00 Pekina 2008. Pludmales volejbols sievietēm.
Fināls.*
15.00 Pekina 2008. Pludmales volejbols vīriešiem.
Fināls.*
16.00 «Sindbada piedzīvojumi». Seriāls. 11.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 272.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «112 hronika».
19.40 «40 000 jūdžu apkārt zemeslodei».
20.10 «Mutanti X». Seriāls. 12.sērija.
20.55 «Neparastās lietas». 6.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Pazudušie 4». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
23.25 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 272.sērija.
0.10 «112 hronika».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Supervaroņu komanda».
ASV animācijas seriāls. 23.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 56.sērija.
10.00 «Manas laimīgās zvaigznes».
Honkongas piedzīvojumu komēdija. 1985.g.
12.00 «O.C.» ASV seriāls jauniešiem. 4.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 «Soli pa solim».
ASV komēdijseriāls. 66. un 67.sērija.
14.50 «Bērnu stunda. Detektīvmeitenes».
ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
15.15 «Skubijs Dū bērnībā».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.00 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.40 «Misters Bīns» (ar subt.).
Lielbritānijas komēdijseriāls.

15.45 «Nopirktā mīla». ASV un Venecuēlas seriāls.
36.sērija.
16.45 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 120.sērija.
17.45 «Komisārs Reksis». Austrijas un Vācijas seriāls.
109.sērija.
18.45 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.10 «Degpunktā». Speciālizlaidums.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.22 «Sporta un laika ziņas; Degpunktā».
21.00 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».
21.40 «Rezervisti». ASV sporta komēdija. 2000.g.
23.50 «Biljarda šautuve». ASV trilleris. 2005.g.
1.40 «Atkailinātā patiesība». Erotiska filma. 4.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
2.40 «Turecka atgriešanās» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 8.sērija.
3.35 «Pretizlūkošanas vienība» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 8.sērija.

4.30 «Katastrofu anatomija». Dokumentāla programma.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 120.sērija.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 89.sērija.
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Noziegumam pa pēdām 12». Seriāls. 3.sērija.
7.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.55 «Zelta dzīve». ASV seriāls. 6.sērija.
9.50 «Vai tu esi gudrāks par piektklasnieku?» Spēle.
4.sērija.
10.55 «Koru kari». Šovs. 5.sērija.
14.15 «Precējies. Ir bērni 9». ASV seriāls. 16. un 17.sērija.
15.15 «Sargeņģeļi». Seriāls. 160.sērija.
16.15 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 444. un 445.sērija.
17.15 «Skaistuma valstība» (ar subt.). Ukrainas seriāls.
5.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 53. un 54.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Beverlihilsas policists». ASV kriminālkomēdija.
22.20 «Jūrmala 2007» (ar subt.). Humora festivāls.
0.15 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs. 35.sērija.
0.40 «Mūsdienu mīlestība».
Francijas romantiska komēdija. 2008.g.
2.35 «Zēns, kurš redz bez acīm». Dokumentālā filma.
3.30 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Novonews.TV» (krievu val.). Ziņas.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Dvīņi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Medību sezona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Vienkāršas patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.00 «Izsole» (krievu val.).
12.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.00 «Likvidācija» (ar subt.). Krievijas seriāls.

14.00 «Izsole» (krievu val.).
14.15 «Televeikala skatlogs».
14.30 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Likvidācija» (krievu val.). Krievijas seriāls.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.50 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
20.40 «Misters Bīns» (ar subt.).
Lielbritānijas komēdijseriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.00 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
0.20 «Kriminālā Krievija» (krievu val.).
Dokumentāls seriāls.

8. augusts, sestdiena
LTV1
7.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.25 «Zaļais īpašums».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 50.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata».*
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 64.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Nepabeigtā mīla». Mākslas filma.
12.55 XXIV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XIV Deju
svētki. Noslēguma koncerts
Latvija – Saules zeme.*
16.30 «Vides fakti».
17.00 «Amazones peldošā slimnīca». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Lai ko liktenis plecos veltu…» 2.daļa
19.00 «Viktorija». Rīgas kinostudijas drāma.
20.30 «Panorāma».
21.00 «Latloto izloze».
21.05 Grupas Tumsa lielkoncerts.
23.15 «Nakts ziņas».
23.20 «Slavenība». ASV komēdija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Acīmredzamais».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 Pludmales volejbola apskats.*
13.00 «Neparastās lietas». 6.sērija.
13.30 «Krējums… saldais».*
14.00 Pekina 2008. Basketbols sievietēm. Fināls.*
16.00 «Zibens spēriens». Seriāls. 21. un 22.sērija.

7
17.00 «Sērijslepkava malārija». Dokumentāla filma.
17.55 «Bezgalība». ASV biogrāfiska drāma.
20.00 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.30 «Žurnāls Eva». Seriāls. 9. un 10.sērija.
21.30 «Šantāža». ASV krimināldrāma.
23.05 «Noziedzīgie prāti 2».
Seriāls. 23.(noslēguma) sērija.
23.50 «Bikini meitenes». 19.sērija.
0.20 «Seksa faili». Nemiera gari.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
7.00 «Misters Bīns».
Lielbritānijas animācijas filma. 1.sērija.
7.30 «Laika komanda». ASV animācijas filma. 18.sērija.
8.00 «Dekstera laboratorija 3».
ASV animācijas filma. 17.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 24.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.35 «Ar draugu palīdzību».
Vācijas piedzīvojumu komēdija ģimenei. 2007.g.
11.30 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 65.sērija.
12.00 «Stulbs un visstulbākais. Kad Harijs satika Loidu».
ASV komēdija.
13.50 «Brīnišķīgās vakara ziņas ar Andu Auziņu».*
14.30 «Latvijas stiprākie vīri». Spēkavīru meistarsacīkšu
Preiļu posms.*
15.30 «Ekstrēms tuvplānā».
16.10 «Galvu virs ūdens». ASV piedzīvojumu komēdija.
18.00 «Skrējiens pēc miljona 9».
19.00 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 110.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.25 «Sporta un laika ziņas».
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.15 «Bēgošā līgava». ASV romantiska komēdija.
23.25 «Kallasa uz mūžu». Lielbritānijas, Spānijas un
Rumānijas biogrāfiska drāma.
1.20 «Kaislīgās starpspēles». Erotiska filma. 1.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
2.50 «Rezervisti». ASV sporta komēdija. 2000.g.
4.40 «Biljarda šautuve». ASV trilleris. 2005.g.

TV3
5.00 «Remonta skola» (ar subt.). Raidījums. 90.sērija.
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Mazās burves». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.05 «Bratz lellīšu nakts pasaka». Lielā animācijas filma.
8.20 «Atklāj īsto!» Raidījums.
9.25 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
10.20 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
10.55 «Trakais ceļojums».
Piedzīvojumu spēle. 21. un 22.sērija.
12.00 «Robinsons Krūzo». Lielbritānijas seriāls. 10.sērija.
12.55 «TV3 tievēšanas šovs XXL».
Realitātes šovs. 2.sērija.
14.00 «Jūrmala 2007» (ar subt.).
Starptautiskais humora festivāls. 3.sērija.
15.55 «Beverlihilsas policists». ASV kriminālkomēdija.
18.00 «Misters Direktore». ASV komēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Spiegu bērni». ASV ģimenes piedzīvojumu filma.
22.05 «Mīlas skurbulis». ASV romantiska komēdija.
23.50 «Mīla un lode». ASV spraiga sižeta filma. 2002.g.
1.25 «Niknums». ASV drāma. 1999.g.
3.05 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.*
10.30 «Nevad» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
10.40 «Izsole» (krievu val.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Mēs, apakšā parakstījušies» (ar subt.).
Krievijas drāma. 1981.g. 1.sērija.
13.50 «Taisnības tablete» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma.
14.45 «Divas biļetes uz dienas seansu» (ar subt.).
Krievijas detektīvfilma. 1966.g.
16.25 «Ešelons» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Tamerlans» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
18.30 «Inženiera Garina krahs» (ar subt.).
Krievijas drāma. 1973.g. 1.sērija.
19.30 «Tikšanās vietu mainīt nedrīkst» (ar subt.).
Krievijas seriāls.
21.00 «Nezināmais Berija» (ar subt.).
Krievijas dokumentāla filma. 1.sērija.
22.00 «Kriminālā Krievija» (krievu val.).
23.00 «Erotiskie stāsti. Mīlnieks». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.

9. augusts, svētdiena
LTV 1
8.10 «Garīgā dimensija».
8.40 «Olivera Tvista piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 51.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Tu esi Latvija!»*
10.00 «Zaka un Kodija greznā dzīve 2».
Seriāls pusaudžiem. 65.sērija.
10.30 «Mans zaļais dārzs».
11.00 «Emīls Dārziņš». Latvijas TV iestudējums. 2.sērija.
12.00 LELB Baznīcas dienas Valmierā.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Lācis brīvībā». Vācijas un Austrijas drāma. 2009.g.
15.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
16.00 «Neprāta cena». LTV seriāls. 103.sērija.
16.30 «Ceļā uz brīvību». Dokumentāls ceļojumu seriāls.
Vides filmu studija, 2006.g. 8.sērija.
17.00 «Ugunszemes baltais kalns». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Strādājam laukos».
19.00 «Purva bridējs». Rīgas kinostudijas drāma. 1966.g.
20.30 «Panorāma».
20.49 Sporta ziņas.
20.54 Laika ziņas.
21.00 «Džekija, Etele, Džoanna: Kamelotas sievietes».
ASV biogrāfiska drāma. 1.sērija.

22.35 «Nakts ziņas».
22.40 A.Vivaldi, A.Pjacolla. «Gadalaiki». Atskaņo
G.Krēmers un orķestris «Kremerata Baltica».
1999.gada ieraksts.

LTV 7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Agro 2009. Reģionālā attīstība Latvijā».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 «Akvanauti». Deriāls. 9.sērija.
14.00 Pekina 2008. BMX riteņbraukšana. Fināls.*
16.00 «Zibens spēriens». Seriāls. 23. un 24.sērija.
17.00 «Budisma atdzimšana». Dokumentāla filma.
17.55 «Izdevīgs gadījums».
Lielbritānijas un ASV kriminālkomēdija.
19.30 «Ceļā ar kameru». Motoekspedīcija apKarpati.
20.00 «Partneri». ASV un Vācijas kriminālkomēdija.
21.45 «Zēns ar kaķeni». ASV krimināldrāma.
23.15 «Netīrā dzīve». Seriāls. 5.sērija.
0.05 «TV motors».*
0.35 «Trakās izklaides». Seriāls. 2007.g. 4.sērija.

LNT
6.15 «Dzīvnieku instinkti».
7.05 «Ekstrēms tuvplānā».
8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas filma. 19.sērija.
8.30 «Džordža dēļ». ASV komēdijseriāls. 25.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā Latvija ‘07». 6.sērija.
10.40 «Misters Negadījums». Piedzīvojumu komēdija.
12.30 «Labas meitenes nokļūst debesīs».
Vācijas komēdija. 2003.g.
14.30 «Aģents Kodijs Benkss 2».
ASV piedzīvojumu komēdija.
16.30 «Baiļu faktors». Realitātes šovs. 12.sērija.
17.50 «Komisārs Reksis».
Austrijas un Vācijas seriāls. 111.sērija.
18.50 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.15 LNT piedāvā... «Stāsts par zvaigzni.
Jānis Lūsis – trāpīt šķēpā». Dokumentāla filma.
20.00 LNT ziņas; laika ziņas.
20.22 Sporta ziņas.
20.30 «Degpunktā». Nedēļas apskats.
21.00 «Matriks». ASV fantastikas trilleris.
23.30 «Cilvēks iznīcinātājs».
ASV fantastikas spraiga sižeta filma.
1.45 «Kaislīgās starpspēles». Erotiska filma. 2.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
3.15 «Bēgošā līgava». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
5.10 «Dzīves smieklīgākie brīži».
5.15 «Teksasas reindžers 8». ASV seriāls. 23.sērija.

TV3
5.00 «Burvestības 2». Seriāls. 2.sērija.
5.50 «Pēkšņi bagāti». Seriāls. 9.sērija.
6.40 «Mazās burves». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.00 «Bratz stilīgās lellītes». Lielā animācijas filma.

8.15 «Hanna Montana. Dubultā dzīve». Seriāls. 11.sērija.
8.45 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.20 «Garšu labratorija». Raidījums.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Trakais ceļojums». Piedzīvojumu spēle.
12.00 «Mūžīgi tava». Romantiska komēdija.
15.55 «FIB aģente Sjū 3». Seriāls. 7.sērija.
16.55 «Kobra 12». Seriāls. 4.sērija.
17.55 «Bibliotekārs 2. Atgriešanās cara Solomona
raktuvēs». ASV piedzīvojumu filma.
19.50 TV3 ziņas.
19.55 «Halks». ASV fantastikas trilleris.
22.40 «Misija uz Marsu». ASV fantastikas trilleris.
0.45 «Slepkavība Paradīzē». ASV krimināldrāma. 2005.g.
2.20 «Comedy Club» (ar subt.). Humora šovs.
3.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rīts kopā ar ģimeni.
10.00 «Smiekli bez robežām» (latv. val.). Humora šovs.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Saudzējiet sievietes!» (ar subt.).
Krievijas muzikāla komēdija. 1981.g.
13.40 «Benito Musolīni» (ar subt.). Krievijas dok. filma.
14.30 «Apprecēties ar kapteini» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 1985.g.
16.00 «Ešelons» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.00 «Fotogrāfs» (ar subt.). Krievijas dokumentāla filma.
18.00 «Makšķerēšanas noslēpumi» (ar subt.). *
18.30 «Jūsu tiesības» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
19.00 «Pirmo reizi precējusies» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 1979.g.
20.50 «Jūrmala 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
22.40 «Izsole» (krievu val.).
23.00 «Erotiskie stāsti. Mīlnieks». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.
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notikumi

Izsaki viedokli par pieminekli
Norai Bumbierei!
 Ritma Gaidamoviča

Aptaujas anketa par Noras Bumbieres pieminekli

#

un Ligita
Franskeviča.
Līdz 1. septembrim Jelgavas
Taču kultūkultūras nama foajē ikvieras namā
nam jelgavniekam iespējams
apskatāmi
apskatīt četras jaunās idejas
tikai četru
un maketus, kāds varētu
mākslinieku
izskatīties dziedātājai Norai
maketi, jo
Bumbierei veltītais piemiviens vēlēneklis. Turpat īpašā aptaujā
jies, lai viņa
iespējams nobalstot arī par
ideju novērtē
savu simpātiju. Paralēli cilvēki
tikai žūrijas
tiek aicināti ziedot piemikomisija. Jā- Nr. 4 – «Sadedz, savu
neklim pa ziedojumu tālruni
piebilst gan, balsi meklējot».
90006582 – šobrīd savākti jau
ka nevienam no maketiem nav pielikts
vairāk nekā 500 lati –, kā arī
autora vārds, lai skatītāji savu izvēli
pārskaitot naudu uz ziedojuizdarītu, neņemot vērā konkrēto māksma kontu.
linieku.
M.Zustrupa stāsta, ka pie katra maN.Bumbieres fonda izveidotāja Māra keta pielikta urna, kur cilvēks, iemetot
Zustrupa stāsta, ka fonda locekļi nolēmu- anketu, var izteikt savu vērtējumu.
ši – jādod iespēja arī jelgavTāpat anketu var izgriezt
niekiem novērtēt un izteikt
no «Jelgavas Vēstneša» un
viedokli par N.Bumbieres
nogādāt kultūras namā.
jaunā pieminekļa makeJāpiebilst, ka paralēli
tiem, pirms to izteikusi
vērtēšanai notiek arī zieEstētikas komisija, kurā
dojumu vākšana pieminekšobrīd mainās sastāvs. Tieļa izveidei un šovasar, lai
ši tālab Jelgavas kultūras
vāktu ziedojumus, Latvijā
nama 1. stāvā apskatāmi
notiek koncerti. «Finančetri no piecu mākslinieku
siālu apsvērumu dēļ konveidotiem maketiem par
certus esam apvienojuši ar
ideju, kāds varētu izskatīkonkursu «Dziesma manai
ties N.Bumbierei veltītais
paaudzei», kurā uzstājas
piemineklis.
arī fonda lielākie draugi,»
«Jelgavas Vēstnesis» jau
stāsta M.Zustrupa. Arī konNr. 3 – «Nebeidzamā
rakstīja, ka iepriekšējā
certa apmeklētājiem katrā
dziesma».
pieminekļa ideja – mākslikoncertā tiek dota iespēja
nieka Paula Jaunzema veidotais akmens noteikt sev tīkamāko skulptūru. Tāpat
ziedu pušķis ar granīta rozēm – netika ziedojumi tiek vākti arī pa ziedojumu
akceptēta, jo noteikumi prasa, ka nepie- tālruni 90006582, jau savākti vairāk
ciešams izvēlēties no vairākām idejām. nekā 500 lati. «Vairāki cilvēki ir izteikuši
Līdz ar to šogad tika rīkots atkārtots vēlmi ziedot lielāku summu, tāpēc esam
skiču konkurss.
nolēmuši, ka ziedojumus var pārskaitīt
Šoreiz skices un maketus iesnieguši arī uz kontu «Swedbankā» ar norādi
pieci māksli- «Noras Bumbieres piemineklim». Konnieki – Pauls ta numurs, uz kuru nauda jāpārskaita
Jaunzems, – LV65HABA0551016755500,» piebilst
kurš jau vei- M.Zustrupa.
doja pirmo
skulptūras
ideju, Ledus
un Smilšu
skulptūru
festivāla
dalībnieki
Kārlis Īle un
Ģirts Burvis, jelgavniece Nellija Nr. 1 – Noras Bumbieres tēls ar noNr. 2 – «Atgriešanās». Skujeniece robežojumu.

Kura skulptūra, jūsuprāt, būtu piemērotākā Norai Bumbierei (ierakstīt skulptūras numuru vai nosaukumu)?
Kāpēc tieši šī?
Vai jums ir kādi ieteikumi, kā pilnveidot kādu no dziedātājai Norai Bumbierei veltītajām
pieminekļu skicēm?

#

Paldies par atsaucību!
* Anketa jānogādā Jelgavas kultūras namā un jāievieto attiecīgās skulptūras,
par kuru balsojāt, balsošanas kastē 1. stāva foajē.

Ceturtdiena, 2009. gada 30. jūlijs

Atmiņas 70 gadu
garumā
«Plānots, ka jaunā
grāmata par LLU
70 gadiem lasītāju
rokās nonāks 29.
oktobrī,» norāda
grāmatas galvenais redaktors,
Tehniskās fakultātes profesors
Kaspars Vārtukapteinis.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Komponists Jēkabs Mediņš
veltījis himnu Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijai, pilsētas vadība panākusi, lai Jelgavā atver pirmo augstskolu
ārpus galvaspilsētas, bijusī
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija uz laiku savas funkcijas
pildījusi galvaspilsētā – tie ir
tikai daži fakti, kas aprakstīti
jaunajā grāmatā «Latvijas
Lauksaimniecības universitātes 70 gadi», kura jau oktobra
beigās, kad tiks svinēta lielā
universitātes jubileja, nonāks
lasītāju rokās. «Jelgavas Vēstnesis» sarunā ar grāmatas
galveno redaktoru, Tehniskās
fakultātes profesoru Kasparu
Vārtukapteini, izzina, kā norit
darbs pie jaunās 500 lappušu
biezās vēstures krātuves.
«Tā kā universitātei paliek 70 gadi, šī
gadadiena jāatzīmē, un allaž tādi cipari
mobilizē domāt, ko lietas labā darīt. Ir
daudz neizzinātu un uz papīra neuzliktu
lietu par universitātes vēsturi, kuras
būtu nozīmīgi zināt, tāpēc nu top jauna
grāmata,» domu pamato redaktors.
Darbs pie jaunās grāmatas sākts jau
krietni sen, bet augustā un septembrī tā
tiks maketēta, lai oktobrī varētu redzēt
galaproduktu, pie kura strādā vairāki
desmiti rakstītāju – universitātes vadība, struktūrvienību vadītāji, fakultāšu
pārstāvji un aktīvākie studenti.
Lai arī lielā jubileja universitātē tiks
svinēta rudenī, šajā brīdī pilntiesīgi var
teikt, ka LLU jau ir 70 gadi. Izrādās, ka
toreizējās Jelgavas Lauksaimniecības
akadēmijas (JLA) atklāšanas svinības notika 1939. gada 1. jūlijā un uz tām ieradās
arī valsts prezidents Kārlis Ulmanis, bet
otras svinības bija tā paša gada 28. oktobrī, kad iesvētītas akadēmijas telpas. Šogad
svinības pieskaņotas šim datumam,»
stāsta K.Vārtukapteinis.

ne, kur nedrīkst būt interpretācijas, kas
neatbilst patiesībai. Jā, jā, runājot par
universitātes vēsturi, dažās publikācijās
izskanējušas un vēl šodien tiek tiražētas
lietas, kuras patiesībā te nav notikušas.
Piemērs: kad sāka runāt par atklāšanas
svinībām 28. oktobrī, bija iecere, kas tajā
laikā publicēta arī «Jelgavas Avīzē», ka
atklāšanas svētkos nesīs lāpu no Rīgā
esošās Latvijas Universitātes uz Jelgavu.
Izrādās, ka no šīs domas pēc laika atteicās,
taču vēl joprojām atsevišķos izdevumos
tas tiek minēts kā noticis fakts. Darba
procesā, protams, neiztrūkst arī daudzas
grūti izzināmas lietas. Viena no interesantākajām ir tā, kas līdz šim nekur nav
izskanējusi – JLA rektors 1940. gada
pavasarī pateicas komponistam Jēkabam
Mediņam par JLA veltīto himnu. Par to,
ka tā ir, apstiprinājumu devis arī muzikologs Oļģerts Grāvītis un ieraksts J.Mediņa
grāmatā, taču nevienam nav izdevies
atrast šīs himnas notis, zināms tik tas, ka
tā ir ar Viļa Plūdoņa dzejas vārdiem,» ar
jaunumiem dalās K.Vārtukapteinis.

1944. gada 5. jūlijā aizstāvēta
pēdējā disertācija

«Iepriekšējā grāmata iznāca pirms desmit gadiem un veidota kā enciklopēdija.
Grāmata klāsta par augstāko lauksaimniecības izglītības attīstību Latvijā, un
vēstures sadaļa ir īsa, konspektīva, bet
galveno sadaļu veido mācībspēku īsbiogrāfijas. Taču jaunajā būs daudz faktu,
kas līdz šim nekur nav parādījušies. Par
piemēru var minēt JLA posmu. Izrādās,
ka runas par tās dibināšanu risinājušās
jau desmit gadus pirms augstskola Jelgavā
dibināta – 20. gadu nogalē, 30. gadu sākumā – un iniciatīvu izrādījusi tieši vietējā
vietvara, kas, domādama, kā atjaunot un
izmantot Jelgavas pili, vērsās pie valdības
ar lūgumu piešķirt līdzekļus pils atjaunošanai un lai vēlāk šeit pārceļ dažas no
Latvijas Universitātes (LU) fakultātēm.
Jelgavas vadība neatlaidās un ik pa laikam
iniciatīvu atkārtoja, līdz pagāja pieci gadi
un ideja tomēr tika sadzirdēta. Līdzekļus
atjaunošanai piešķīra, un te pārcēla LU
Lauksaimniecības fakultāti, no kuras
Mediņa himna
izveidoja pirmo augstskolu ārpus galvasar Plūdoņa vārdiem
pilsētas. Būs arī par laiku, kad 1944. gada
«Rakstīšana nav vienkāršs darbs, īpaši 5. jūlijā te tika aizstāvēta pēdējā disertācija
jau vēstures grāmatas. Tā ir precīza zināt- pirms pils un Jelgava tika nopostīta, par

to, kā akadēmija vairākus gadus darbojās
Rīgā un kā pārnāca atpakaļ uz Jelgavu,»
atmiņās dalās redaktors.

Katra nodaļa slēpj ko jaunu

Sarežģītākais nu esot aiz muguras
– vienošanās ar redkolēģiju, kas tad tiks
iekļauts jaunajā grāmatā un kas tomēr
šoreiz paliks ārpus grāmatas lapām.
«Informācija ir, tikai vajag rakt! – varētu
teikt tā, taču ne visu izdodas atrast. Ir
lietas, kas gājušas zudumā. Kaut vai fakts
par JLA laikā aizstāvētajām disertācijām
– ir viena disertācija, par kuru pēc arhīva
materiāliem ir pozitīvas atsauksmes, un
disertācija nodota aizstāvēšanai, taču
nav informācijas, ka tas būtu noticis. Pēc
gada disertācijas autors aiziet no darba
akadēmijā, tā nu atliek vien minēt, kas
zem šī visa slēpjas. Tāpat par himnu
– fakts ir, bet nošu nav,» skaidro redaktors. Vērtējot interesantākos stāstus,
K.Vārtukapteinis atzīst, ka katra nodaļa
sevī slēpj ko jaunu, jo īpaši aizraujoši esot,
kā no idejas izveidojusies augstskola, kā
to ietekmējusi padomju okupācija, vācu
okupācija, 1944. gada lielais emigrācijas
vilnis, kura laikā no mūsu augstskolas
apmēram trešā daļa mācībspēku devās
prom, darbības atsākšanas laiks, 50. gadi
un 60. gadu pirmā puse – represijas un
cīņa pret tā sauktajiem buržuāziskajiem
elementiem, kad daudzi mācībspēki un
studenti tika apvainoti, tika okšķerēts,
kādas tavas saknes un vai esi cienīgs būt
par padomju studentu. Piemēram, stāsts
par izcilo diriģentu Paulu Kveldi, kurš
1950. gadā ar izcilību beidza Lauksaimniecības mehanizācijas fakultāti. Viņa
tēvs bija JLA rektors. Taču viņam ar
nav gājis viegli, jo izrādās, ka viņš 1947.
gadā atskaitīts no akadēmijas par to, ka
viņam patīk buržuāziski nacionālistiskās
dziesmas, nevis padomju patriotiskās,
tas konstatēts pēc uzstāšanās kopā ar
baznīcas kori,» stāsta redaktors.
Plānots, ka jaunā grāmata lasītāju
rokās nonāks 29. oktobrī. «Ceram, ka ekonomiskā situācija neliks mums šķēršļus
un tas īstenosies, lai ne tikai LLU darbinieki varētu izlasīt par to, kas ar augstskolu noticis 70 gados, bet arī jelgavnieki to
zinātu,» piebilst K.Vārtukapteinis. Tāpat
šobrīd ir doma, ka grāmata būs pieejama
arī elektroniskā veidā.

Mielavs Jelgavā

Kardinālas izmaiņas muzejā

Uzņemšanas nakts LLU

Pirmais Kāzu festivāls

Būvē piena paku laivu!

Publiskots dziedātāja Ainara Mielava un
grupas «Pārcēlāji»
jaunās turnejas uzstāšanās vietu saraksts. Jelgavas kultūras namā mūziķis
ar grupu piestās 16.
oktobrī. Biļetes jau šobrīd ir pieejamas
«Biļešu servisa» tirdzniecības vietās un
internetā. Jaunajā koncertprogrammā
«Nospiedumi» līdzās A.Mielava un Ginta
Solas klasiskajam repertuāram, sākot
ar «Jauna mēness» laiku dziesmām līdz
visjaunākajām, tiks atskaņoti arī citu
autoru darbi. Tās ir dziesmas, kas gadu
gaitā atstājušas neizdzēšamas atmiņas
– nospiedumus dziedātāja apziņā.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja apkārtni labiekārtos un ārējo
apgaismojumu ierīkos SIA «Rimts» par
kopējo līgumcenas summu 138 822,54
lati bez PVN. Muzeja direktore Gita Grase
atklāj, ka pēc šī projekta īstenošanas
muzeja apkārtne piedzīvos kardinālas
izmaiņas. Jelgavas pašvaldības preses
sekretāre Egita Veinberga informē, ka
darbus plānots veikt no augusta vidus līdz
nākamā gada 30. aprīlim. G.Grase stāsta,
ka šajā reizē tiks mainīta un labiekārtota
muzeja apkārtējā teritorija. «Pēc projekta
īstenošanas muzeja teritorija piedzīvos
kardinālas izmaiņas, jo tiks pilnībā pārveidota visa priekša – jauni celiņi, uzbrauktuves, stāvlaukums, jauns apgaismojums un
citas lietas,» norāda G.Grase.

Piektdien, 31. jūlijā,
ar Uzņemšanas nakti
noslēgsies jauno reflektantu uzņemšana
LLU. Šajā dienā LLU
dokumentus varēs
iesniegt no pulksten
9 līdz 16 un no pulksten 18 līdz 24. Vakara pasākuma laikā
jauniešiem būs iespēja klausīties jauno
grupu mūziku, iesaistīties rotaļās un pie
galma kalēja izkalt sev piemiņas monētu
ar pils simboliku. Uzņemšanas nakts viesi
uz terases pie pils durvīm varēs baudīt arī
siltu tēju. Tāpat šajā vakarā varēs apskatīt
pils muzeju. Gaidīti ne tikai jaunie reflektanti, bet ikviens interesents.

SIA «Ilzes svētku aģentūra» 1. augustā
visus Latvijas jaunos pārus un cilvēkus, kas
vēlas labi pavadīt laiku, aicina uz pirmo
Kāzu mūzikas festivālu Bauskas Pilskalna
estrādē. Pasākums sāksies pulksten 16, un
tā rīkotāji sola jaunos pārus un klātesošos
izklaidēt līdz pat rīta gaismai. «Šeit mēs
aicinām jaunos pārus no visas Latvijas
uz pirmo kāzu valsi, dažādiem pārbaudījumiem un dosim iespēju izlozēt kāzu
braucienu pa Latviju pēc savas izvēles.
Pasākuma vietas izvēle bija kā simbols
– Bauskas Pilskalns, kur divas upes satek
vienā, tāpat divu cilvēku laulība savijas
vienā kopējā dzīves gājumā,» stāsta pasākuma organizatore Ilze Vītola. Jāpiebilst,
ka šo pasākumu atbalsta arī Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļa.

Sākusies pieteikšanās 7.
«Rasas» Piena paku laivu
regatei, kas
notiks 29.
augustā, kad Jelgavā tiks svinēti Piena,
medus un maizes svētki. Aģentūras «Kultūra» projektu vadītāja asistente Evelīna
Bučele informē, ka pieteikumi no piena
paku laivu būvētājiem gaidīti līdz 21. augustam. Nolikumu un pieteikuma anketu
var atrast aģentūras mājas lapā www.
kultura.jelgava.lv. Aizpildīta anketa jāsūta
uz e-pastu evelina.bucele@kultura.jelgava.lv. Sīkāku informāciju iespējams iegūt,
zvanot pa tālruni 63084677. Jāpiebilst,
ka piena paku skaits ir ierobežots.

