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Slimnīcā nodrošinās
autonomu elektrības piegādi
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai attaisnotu neatliekamās medicīniskās
palīdzības slimnīcas
statusu un bez bažām
spētu strādāt arī kritiskos apstākļos, Jelgavas pilsētas slimnīca
iegādāsies autonomu
dīzeļģeneratoru, kas
ar elektrību spēs apgādāt visu iestādi.
Kā norāda slimnīcas galvenais
ārsts Andris Ķipurs, šobrīd tiek
īstenots projekts «Rezerves
elektroapgāde ar dīzeļģeneratoru», kas paredz ģeneratora
iegādi. Ir noslēgusies iepirkuma procedūra un izraudzīts
piegādātājs – SIA «Empower»
–, kurš ģeneratoru piedāvā par
nepilniem 27 tūkstošiem latu.
A.Ķipurs norāda, ka līdzekļus šī
projekta realizēšanai piešķīrusi
pašvaldība.
Pašlaik slimnīcas rīcībā jau
ir viens ģenerators, kurš nepieciešamības gadījumā nodrošina
elektropiegādi gaismas ķermeņiem virs operāciju galdiem,
saldējamai iekārtai Asins sagatavošanas nodaļā un mākslīgās
elpināšanas aparatūrai Reani-

mācijas nodaļā. Pārējā slimnīca
ārkārtas situācijā paliktu bez
elektrības. Ar to, protams, ir par
maz, lai slimnīca spētu kvalitatīvi pildīt savas funkcijas arī ekstremālos apstākļos. Turklāt šis
jautājums satrauc ne tikai mūsu
slimnīcas vadību, bet arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienestu, kas turpmāk koordinēs slimnīcu rīcību
ārkārtas situācijās. Jāpiebilst,
ka arī citas Zemgales slimnīcas
meklē viedus, kā nodrošināties
pret elektrības zudumiem, bet
vienīgais, kā šajā situācijā spēj
līdzēt NMP dienests, ir solījumi,
ka tiks apzinātas rezerves un
līdzekļi meklēti.
Piemēri, kad lieti būtu noderējis pašiem savs gana jaudīgs
ģenerators, nav tālu jāmeklē
– pavasara plūdos vien Jelgavā
vairākas dienas bez elektrības
bija simtiem mājsaimniecību,
iestāžu un uzņēmumu. Jau
tad izkristalizējās problēma,
ka Jelgavas un blakus esošo
novadu – Jelgavas un Ozolnieku
– atbildīgo dienestu rīcībā nav
pietiekami daudz ģeneratoru,
lai spētu nodrošināt elektrības
padevi. Ja tobrīd elektrība būtu
atslēgta arī slimnīcai, darbs
būtu praktiski paralizēts.

«Jelgavas maiznieka»
īpašumus izsola
 Ilze Knusle-Jankevica

Šodien Liepājā tiks rīkota izsole, kurā plānots
pārdot kādreizējās maizes ceptuves «Jelgavas
maiznieks» nekustamo
un kustamo īpašumu
Jelgavā. «Plānots rīkot
divas izsoles. Vienā
tiks izsolīts uzņēmuma
nekustamais īpašums
– zeme un ēkas, bet
otrā – kustamais jeb
iekārtas un iedzīve, sākot no maisiņiem un
līmlentēm un beidzot ar
krāsnīm,» norāda uzņēmuma maksātnespējas
administrators Guntars
Birsāns.
Izsolē plānots pārdot uzņēmuma
«Jelgavas maiznieks» īpašumu, kas
atrodas Jelgavā, Dzirnavu ielā 3.
Nekustamo īpašumu veido 11 228
kvadrātmetrus liels zemesgabals
un uz tā esošās ēkas, bet kustamais
īpašums ir visas iekārtas un sadzīves lietas. Kā norāda G.Birsāns,
sākumcena ir 190 000 latu – tā ir
summa, par kādu īpašums novērtēts. Tiesa, vēl otrdienas pusdienā
neviens pretendents dalībai izsolē
nebija pieteicies.
Maksātnespējas administrators
skaidro, ka gadījumā, ja izsole
nenotiks vai neviens no pretendentiem īpašumu nenosolīs, ko ar
to darīt tālāk, lems nodrošinātais
kreditors a/s «Swedbank». Bankai
lēmums par to, vai rīkot atkārtotu
izsoli vai pārņemt īpašumu, jāpie-

ņem divu nedēļu laikā pēc izsoles
dienas, tātad līdz 12. augustam.
«Jelgavas maiznieks», tāpat kā
«Liepājas maiznieks», tika iekļauts
SIA «JML grupa» sastāvā. Jūnija
beigās nesekmīgi noslēdzās izsole,
kurā bija plānots pārdot «Liepājas
maiznieka» īpašumus. «Banka
jau ir pieņēmusi lēmumu, ko darīt
tālāk, bet tagad gaida tiesas lēmumu – vai iecere tiks apstiprināta
vai noraidīta,» norāda G.Birsāns,
pagaidām gan neatklājot kreditora
ieceres.
Jāatgādina, ka SIA «JLM grupa»
maksātnespēja tika pasludināta
2008. gada 30. jūlijā. Pēc administratora lēmuma tika apturēta
ražošana gan Liepājā, gan Jelgavā
un kolektīvi no darba tika atbrīvoti uzņēmuma strādnieki. 2009.
gada 2. februārī Jelgavas tiesa
apstiprināja bankrota procedūras
uzsākšanu. Pagājušā gada vidū
pie apvāršņa parādījās potenciālais
investors un kādu brīdi bija cerības
par uzņēmuma sanāciju, bet plāni
neīstenojās un bankrota process
atsākās. Kopējie uzņēmuma kreditoru prasījumi sasniedz aptuveni
2,8 miljonus latu, savukārt uzņēmuma manta novērtēta ap vienu
miljonu latu.
Ziņu aģentūras LETA arhīvs liecina, ka «JLM grupas» zaudējumi
2008. gadā bija 509 328 lati, kas ir
4,5 reizes vairāk nekā 2007. gadā,
kad uzņēmuma zaudējumi bija
113 760 lati. Savukārt apgrozījums
2008. gadā bijis 2,47 miljoni latu,
kas ir par 34,5 procentiem mazāk
nekā 2007. gadā, kad uzņēmums
apgrozīja 3,77 miljonus latu.
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Jelgava nav Cūkmena
«melno punktu» kartē

«Pastāvīgie tirgotāji zina, kas ar atkritumiem darāms,
problēmas parasti rodas ar tiem, kuri pirmo reizi atbrauc,
taču arī viņus mēs ātri pārmācām,» teic Jelgavas tirgus
pārdevēja Sandra Aleksējeva, kura arī parakstīja Cūkmena
memorandu par tīru Latviju.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Vakar Jelgavā atklāta
vides drauga Cūkmena jaunās kampaņas
«Nemēslo ceļmalā» reģionālā tūre. Līdz šim
Cūkmens cīnījies pret
meža piemēslotājiem,
mācījis iedzīvotājus šķirot atkritumus, bet jaunākajā kampaņā viņš
sāk cīņu ar ceļmalu piemēslotājiem un tiem,
kuri sadzīves atkritumus
mēdz izmest ceļmalu
konteineros.
Driksas ielas gājēju posmā Cūkmens interesentiem vakar stāstīja
gan par kampaņas mērķiem un uzdevumiem, gan par to, ko plānots
paveikt, kā arī aicināja saaudzēt

vidi. Šajā reizē Cūkmens viesojās
arī Jelgavas tirgū, jo dzirdējis, ka
tirgotāji atkritumus nereti novieto
tiem neparedzētās vietās, kaut arī
netālu ir atkritumu konteineri.
Viņš tirgotājiem lika parakstīt
memorandu, ar ko viņi apņemtos
mainīt savus ieradumus.
Līdz ar jauno kampaņu blakus
Jelgavas robežzīmei Aizsargu
ielas un Kārniņu ceļa krustojumā
uzstādīta jauna informatīvā ceļa
zīme, kas aicina nemēslot ceļmalās.
Valsts akciju sabiedrības «Latvijas
valsts ceļi» Centra reģiona Jelgavas nodaļas vadītājs Jānis Lange
stāsta, ka šī vieta Cūkmena zīmei
izvēlēta pēc organizatoru norādījumiem. «Konsultējoties ar aģentūru
«Pilsētsaimniecība», nolēmām, ka
tieši šī vieta zīmei ir piemērotākā,
jo pa šo ceļu pārvietojas salīdzinoši
daudz cilvēku, un tas ļauj domāt,

ka tai tiks pievērsta lielāka uzmanība,» tā J.Lange. Tāpat kampaņas
gaitā ikviens jelgavnieks aicināts
iesaistīties simboliskajā Cūkmena
policijā, iesūtot foto un video, kuros
fiksēti gadījumi, kad kāds iedzīvotājs izveido nelegālo izgāztuvi, pa
automašīnas logiem met atkritumus vai dara citas cūcības. Fiksētie notikumi jāsūta uz e-pastu:
cukmens@cukmens.lv, lai kopā ar
Cūkmenu izskaustu un sodītu ar
naudas sodiem pārkāpējus. «Jāteic,
ka viens šāds gadījums no Engures
jau ir nonācis mūsu redzeslokā un
šobrīd atbildīgās instances mēslotājam piemēro sodu,» teic kampaņas koordinatore Līga Ivanova.
Atklāšanas pasākumā prezentēta
arī Latvijas «melno punktu» karte
jeb karte, kurā atzīmētas vietas,
kur cilvēkiem ir paradums visbiežāk izgāzt savu drazu. Jelgava var

būt lepna, jo mūsu pilsētas vārds
šajā kartē nav atzīmēts ne ar vienu
punktu. Vēl vairāk – Jelgavu Vides
ministrija ieteikusi kā vienu no
sakoptākajām un norādījusi kā
paraugu citiem. «Vides ministrija
ir atzīmējusi Jelgavu kā vietu,
kur atkritumu apsaimniekošana
sakārtota ļoti augstā līmenī,» tā
L.Ivanova.
«Varam būt lepni, ka Jelgava
Cūkmena kartē atzīmēta ar lielu
zaļu punktu. Tas nozīmē, ka
iedzīvotāji arvien vairāk apzinās
sakārtotas vides nozīmi,» uzsver
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Vilis Ļevčenoks.
Šajā dienā arī daudzi jelgavnieki,
tostarp Jelgavas tirgus pārdevēji,
parakstījuši īpašo memorandu, kas
apliecina, ka cilvēki gatavi kļūt vēl
atbildīgāki un nemest atkritumus
tiem neparedzētās vietās.

Sabiedrības integrācijas birojs pārceļas uz Sarmas ielu
 Ritma Gaidamoviča

biroja vadītāja Rita Vectirāne stāsta, ka iekštelpu remonti ir pilnībā
Šobrīd pašvaldības ēkā
noslēgušies – nokrāsotas sienas,
Sarmas ielā 4 vēl norit
izbūvētas labierīcības, tostarp tādas,
pēdējie remontdarbi –
lai tajās varētu iekļūt arī cilvēki
tiek likts bruģis pie ieejas
ar kustību traucējumiem, veikts
un būvēta uzbrauktuve.
kosmētiskais remonts koridoros,
Taču būtiskākie darbi jau
pilnībā pārveidota lielā zāle. «Šobrīd
paveikti, un šajās dienās
vēl notiek pēdējie darbi, lai sakārtouz jaunajām telpām ēkas
tu ēkas pagalmu,» tā R.Vectirāne.
1. stāvā jau sācis pārvākTaču jau šonedēļ Sabiedrības integties Jelgavas Sabiedrības
rācijas biroja darbinieces sākušas
integrācijas birojs (SIB).
pārvākšanos. «Līdzšinējās telpās
Plānots, ka no 9. augusta
notiek mantu saiņošana, daļu lietu
tas pilnībā strādās jaunajau esam pārveduši,» tā R.Vectirāne,
jā mājvietā.
spriežot, ka jaunās telpas darba
kārtībā varētu būt 9. augustā. Tas
Jelgavas Sabiedrības integrācijas nozīmē, ka no šī datuma SIB ap-

meklētājus pieņems jau Sarmas ielā
4, bet līdz tam visa darbība notiks
Pulkveža Brieža ielā 26. SIB Sarmas
ielā 4 aizņems 1. stāvu ēkas kreisajā
pusē, un biroja rīcībā būs divi darba

Iekšdarbi
Sarmas ielā 4
pabeigti. Šobrīd
vēl notiek piegulošās teritorijas
sakārtošana,
taču plānots,
ka jau šogad
ēka būs pilnībā
apdzīvota.
Foto:
Ivars Veiliņš
kabineti, klase nodarbībām, trīs
kabineti mazākumtautību kultūras biedrībām un liela zāle ar
vismaz 60 cilvēku ietilpību.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Jelgavā siltuma cena varētu
samazināties 2012. gada nogalē
 Kristīne Langenfelde

Dabas gāzes cenas diktēts, apkures tarifs var
pieaugt apmēram par
35 procentiem un vairāk
– ar tik šokējošu ziņu pat
tādā svelmainā vasarā
kā šī Latvijas sabiedrība
tiek piespiesta jau savlaicīgi satraukties par
gaidāmo ziemu. Latvijas
Pašvaldību savienība
jau aprēķinājusi, ka tik
krass cenu kāpums būs
milzīgs papildu slogs
pašvaldību jau tā izsmeltajiem sociālajiem
budžetiem, savukārt
atsevišķi siltumapgādes uzņēmumi neizslēdz
bankrota iespēju, jo pie
tik augstām cenām un
tik zemas cilvēku maksātspējas ilgi noturēties
nespēs. Par to, kā situāciju vērtē mūsu siltumapgādes uzņēmums «Fortum Jelgava», – saruna
ar valdes priekšsēdētāju
Gintu Cimdiņu.
Prognozēto siltuma cenu kāpumu nākamajā apkures sezonā
ietekmē dabas gāzes tarifa pieaugums, ko praktiski mainīt nav pat
valsts spēkos, un, no otras puses,
valdības nodokļu politika, kas
paredz akcīzes nodokļa ieviešanu
dabas gāzei. Ja gāzes cenu ietekmēt
nav iespējams, tad valsts iecerei piemērot dabas gāzei akcīzes nodokli
jau šoziem siltuma ražotāji nepiekrīt un ir gatavi pierādīt, ka šis
brīdis tam ir visnepiemērotākais.
«Fortum Jelgava» ir Latvijas
Siltumuzņēmumu asociācijas
biedrs un šobrīd kopā ar citiem
siltuma ražotājiem cīnās pret
akcīzes nodokļa ieviešanu. Vai
jūtat, ka jūsos ieklausās?
Katrā ziņā mēs jūtam, ka šis
jautājums nav aktuāls tikai mums
– esam guvuši nepieredzētu atsaucību un vienprātību gan no
Latvijas Pašvaldību savienības,
gan Latvijas Lielo pilsētu asociācijas un citām organizācijām.
Pēc «Latvijas gāzes» publicētajām
prognozēm, šoziem dabas gāzes
tirdzniecības cena pieaugs par 40
procentiem, salīdzinot ar pagājušo
apkures sezonu. No 115 Ls/1000
m3 šā gada janvārī, februārī uz
195 Ls/1000 m3, sākot jau ar šo
mēnesi. Tas jau tāpat ir pietiekams
trieciens patērētājiem, lai šādā
situācijā šo cenu paaugstinātu vēl
ar akcīzes nodokli, kas kopumā
tarifam varētu dot pieaugumu vēl
par vismaz pieciem procentiem.
Mēs esam vērsušies gan valdībā,
gan Saeimā ar savu izsvērtu pamatojumu atlikt akcīzes nodokļa
piemērošanu. Jā, tā ir viena no
Eiropas direktīvām, kas paredz
šī nodokļa ieviešanu līdz 2014.
gada 1. janvārim, taču Eiropa
neparedz, ka tas būtu jāievieš jau
tagad. Protams, no otras puses,
mūsu valsts finanšu stāvoklis rada
nepieciešamību ieviest jaunus nodokļus, taču mēs uzskatām, ka šis
ir visnepiemērotākais brīdis, kad
to īstenot, un ceram, ka mūsu aicinājums tiks sadzirdēts un akcīzes
nodokļa ieviešanu atliks līdz 2014.
gadam. Latvijā ap 70 procentiem
siltumenerģijas tiek saražots, izmantojot dabas gāzi, un ir nevietā
uzņēmumiem pārmest to, ka viņi
savlaicīgi nav sagatavojušies pārejai uz citu kurināmā veidu.

trases 5,6 kilometru garumā. Tūlīt
darbi sāksies Asteru, Aspazijas,
Pasta un Blaumaņa ielā, kur tiks
rekonstruētas siltumtrases, lai
mazinātu siltuma zudumus.
Jūs minējāt, ka Ministru kabineta noteikumi paredz, ka
līdz 2018. gadam valstī vairs
nedrīkst būt siltumtrases,
kurās zudumi ir lielāki par
22 procentiem. Kā Jelgavā ar
siltuma zudumiem ir šobrīd?
Tā kā mēs šim jautājumam
ļoti nopietni pievērsāmies līdz
ar darba uzsākšanu Jelgavā, tad
šobrīd mums ir izdevies panākt,
ka vidēji pilsētā siltuma zudumi
ir 17 procenti, bet mūsu mērķis,
turpinot siltumtrašu nomaiņu, ir
sasniegt 15 procentus.

«Jelgavas iecerētā biomasas koģenerācijas stacija būs pirmā šāda veida stacija Latvijā, taču ne pirmā
«Fortum» grupai. Koncerns jau ir uzbūvējis un veiksmīgi darbina vairāk nekā 20 līdzīgas stacijas, tāpēc
tehniskie risinājumi mums ir pilnīgi skaidri, nianses ir tikai katras valsts likumdošanā, normatīvajos aktos,
Foto: Ivars Veiliņš
dokumentācijā,» skaidro «Fortum Jelgava» valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa.
Kāpēc šādi pārmetumi būtu
nevietā – gāzes cenas kāpums
tiek prognozēts gadu no gada,
un tikpat seni ir uzstādījumi
meklēt alternatīvus enerģijas
veidus?
Latvijas siltumapgādes uzņēmumi to lieliski apzinās, taču ieguldījumi pārejai uz citu kurināmo
ir milzīgi un reti kurš uzņēmums
Latvijā ir spējīgs simtprocentīgi
nodrošināt savu finansējumu.
Turklāt bija skaidrs, ka šim mērķim kuru katru brīdi būs pieejams
Eiropas fondu finansējums. Arī
tagad, kad šie fondi ir atvērti,
pašreizējā situācijā uzņēmumam
izšķirties par tik vērienīgām investīcijām ir ārkārtīgi grūti.

valstis sniedz ievērojamu atbalstu
alternatīvās enerģijas iegūšanai no
biomasas, arī tās skatās Latvijas
virzienā. Šobrīd pašu resursus
vēl neesam iemācījušies pilnībā
izmantot, bet tas ir tikai laika
jautājums. Mēs prognozējam, ka
pamatā izmantosim šķeldu, taču
nākotnē tās varētu būt arī šķiroto
atkritumu komponentes – papīrs,
kartons u.c. –, ko iespējams tikpat
veiksmīgi sašķeldot un kurināt.
Ko šī jaunā stacija dos jelgavniekiem?
Būtiskākais neapšaubāmi ir
siltuma cena, kuru plānojam
samazināt un ilgtermiņā nostabilizēt. Mūsu aplēses liecina, ka
ar biomasu ražotā siltuma cena
patērētājiem varētu būt aptuveni
35 – 40 lati par megavatstundu.
Salīdzināšanai – šoziem prognozētā siltuma cena gāzes tarifa
pieauguma dēļ var sasniegt pat
45 latus par megavatstundu. Taču
ne mazāk svarīgi ir tas, ka jaunais
apkures veids būs videi draudzīgs,
ļaus izvairīties no straujiem cenu
kāpumiem, kā tas ir gāzes gadījumā, un būtiski samazināsies
izmaksas par CO2 emisijām. Jā,
iespējams, nākotnē pieaugs arī
biokurināmā cena, taču grūti
iedomāties, ka vienas apkures
sezonas laikā tā varētu augt par
35 – 40 procentiem. Tas dos lielāku
stabilitāti, jo ilgtermiņā ir skaidrs,
ka šoziem solītais noteikti nebūs
pēdējais gāzes cenas kāpums.
Manuprāt, šis projekts skaidri apliecina, ka mūsu uzņēmuma mērķi
Jelgavā ir ilgtermiņa un mēs šeit
neesam nākuši gūt vieglu peļņu.

Arī «Fortum Jelgava» bija
šādā pašā gaidīšanas režīmā?
Kad 2008. gadā ienācām Jelgavā, mēs skaidri noteicām mērķi
– gāze Jelgavā nebūs vienīgais
kurināmais, ko izmantos siltuma
ražotājs. Šobrīd jau esam veikuši
visus priekšdarbus, lai Jelgavā varētu sākt nopietni domāt par jaunas koģenerācijas stacijas izbūvi,
kur kā kurināmais tiks izmantota
biomasa. Esam aprēķinājuši, ka
stacijas izbūve un nepieciešamās
infrastruktūras izveide izmaksās
vairāk nekā 70 miljonus eiro, no
kuriem Eiropas fondu finansējums
būs 5,7 miljoni eiro, bet «Fortum»
ieguldījums – ap 65 miljoniem eiro.
Ceram, ka vēl šī gada nogalē mūsu
koncerna «Fortum» vadība lems
par būvdarbu uzsākšanu. Staciju
plānots pabeigt divu gadu laikā,
un 2012. gada apkures sezonā
siltumenerģijas ražošanai mēs kā
kurināmo varētu sākt izmantot
Tomēr vairumā Latvijas pilgalvenokārt biomasu.
sētu siltumapgādi nodrošina
uzņēmumi, kuru pamatkapiUn ar to tiktu apgādāta visa tāls pieder pašvaldībai. Vai
Jelgava?
jelgavnieki kaut ko iegūst no
Jā, tāds ir mūsu plāns, tāpēc tā, ka mums siltumu ražo pripapildus būs nepieciešams izbūvēt vāts uzņēmums ar skandināvu
siltumtrašu savienojumu zem Liel kapitālu?
upes, lai vienā sistēmā apvienotu
Mēs esam liela koncerna saabus pilsētas upes krastus. Tad stāvdaļa – «Fortum» grupas uzlīdz 80 procentiem no saražotā ņēmumi veiksmīgi strādā Somijas,
siltuma mēs varētu nodrošināt ar Zviedrijas, Polijas, Baltijas valstu
biomasu. Šobrīd arī plānojam, ka un Krievijas siltumapgādes tirgos.
kurināmo biomasu – šķeldu, mizas Mēs vienmēr varam paļauties uz
u.c. – mēs varētu iegādāties tepat savas grupas atbalstu, ja kādā brīdī
Latvijā. Šeit ražoto kurināmo bio- ar vietējiem resursiem ir par maz.
masu jau ir novērtējuši skandināvi, Kaut vai investīcijas – ne katrs
tagad dzirdam, ka arī citas Eiropas Latvijas siltumapgādes uzņē-

Siltuma zudumi vienmēr
cilvēkos ir radījuši neapmierinātību – labi atceramies vēl
pirms gadiem zaļo zālīti ziemā
virs siltumtrasēm. Jums ir tā
iespēja salīdzināt situāciju
Jelgavā ar situāciju citās «Fortum» grupas apkalpotajās
pilsētās ārpus Latvijas. Kā tur
ir ar siltuma zudumiem?
Ir jāsaprot, ka pilnībā no siltuma zudumiem izvairīties nav
iespējams. Un arī tādās valstīs kā,
piemēram, Skandināvijā, šobrīd
siltuma zudumi ir līdz 13 procentiem, kas tiek uzskatīts par labu
rādītāju.

mums būs spējīgs pats nodrošināt
projekta finansējumu 65 miljonu
eiro apmērā. Tāpat arī Jelgavas
iecerētā biomasas koģenerācijas
stacija būs pirmā šāda veida stacija
Latvijā, taču ne pirmā «Fortum»
grupai. Koncerns jau ir uzbūvējis
un veiksmīgi darbina vairāk nekā
20 līdzīgas stacijas, tāpēc tehniskie
Saprotams, ka jūs kā silturisinājumi mums ir pilnīgi skaidri, nianses ir tikai katras valsts ma ražotājs esat ieinteresēts
likumdošanā, normatīvajos aktos, vairāk saražot un vairāk arī
pārdot, taču tai pat laikā jūs
dokumentācijā.
esat vieni no Zemgales reģioTaču tai pat laikā kā privā- nālās Enerģētikas aģentūras
tam uzņēmumam ir pilnīgi dibinātājiem, kuru galvenais
skaidrs, ka jūs savu ieguldī- uzdevums ir siltuma taupība.
Jā, kā uzņēmums mēs, protams,
jumu gribēsiet atpelnīt. Vai
šajā kontekstā jūs nebaida esam ieinteresēti vairāk saražot,
arvien pieaugošais parādnie- taču mēs esam par racionālu siltuma patēriņu, nevis bezjēdzīgiem
ku skaits?
Jebkuram uzņēmumam – kā siltuma zudumiem, par kuriem
privātam, tā pašvaldības – ir iedzīvotāji tāpat nav spējīgi norējāstrādā bez zaudējumiem, tāpēc ķināties. Tieši tāpēc arī mēs savu
darbs ar parādniekiem ir ārkār- iespēju robežās skaidrojam māju
tīgi svarīgs. Noslēdzot pagājušo siltināšanas lietderību – siltuma
apkures sezonu, patērētāji mums cena ir tikai daļa no apkures
bija palikuši parādā 1,13 miljonus izmaksas veidojošajām komponenlatu. Maijā un jūnijā šī summa ir tēm, ko cilvēks maksā. Ja mājai ir
sarukusi par 250 000 latu, un mēs pamatīgi siltuma zudumi, tad ne
ceram, ka patērētāji atlikušajos jau mūsu saražotā siltuma cena
vasaras mēnešos turpinās apzinīgi ir vainojama dārgajā apkurē. Nokārtot savas saistības. Mēs ļoti labi siltinātām mājām siltumenerģijas
apzināmies, ka daudziem šobrīd patēriņš un attiecīgi arī izmaksas
ir ārkārtīgi grūti norēķināties par var samazināties pat līdz 30 – 40
siltumu, jo iepriekšējā ziema bija procentiem. Un tas ir tas, kas
barga, rēķini lieli (pie salīdzinoši jāsaprot iedzīvotājiem.
zemas gāzes cenas), bet ienākumi
Vai jūs savā darbībā Jelgavā
arvien saruka. Aicinām katru
mūsu klientu grūtību gadījumā saskatāt arī kādus mīnusus,
nākt uz «Fortum Jelgava» un nepadarītus darbus?
Manuprāt, jebkura uzņēmuma,
kopā ar speciālistiem vienoties par
parādu apmaksas kārtību. Parādu arī siltumapgādes, un vienalga,
apjomam pieaugot, grūtības ir ne vai tas ir privāts vai pašvaldības,
tikai iedzīvotājiem un citiem pa- veiksmīgas darbības pamatā ir
tērētājiem, bet arī uzņēmumam, klientu uzticība – tas, cik patējo mums par piegādāto gāzi ir rētājiem saprotami uzņēmums
jānorēķinās ik pa desmit dienām darbojas. Vai jelgavnieki mums
un šo maksājumu nevar atlikt uzticas? «Fortum» Jelgavā darboatkarībā no tā, vai siltumenerģijas jas salīdzinoši nesen un par mūsu
patērētāji ir ar mums norēķināju- darbu esmu dzirdējusi dažādas
atsauksmes – no ļoti pozitīvām
šies vai nav.
līdz pat negatīvām. Iespējams,
Mēs vairāk runājam par savas darbības sākumā mēs visu
tādiem tālejošiem mērķiem uzmanību veltījām tehniskiem
un ieguvumiem perspektīvā, darbiem, investīcijām, projektiem
bet kādi ir uzņēmuma darbi un par maz esam izskaidrojušovasar, neskaitot vērienīgos ši dažādus jautājumus saviem
klientiem, skaidrojuši procesus.
projektus?
Mēs sistemātiski turpinām Iespējams, ka tam nākotnē mums
rekonstruēt siltumtrases pilsētā. jāpievērš lielāka uzmanība, lai
Divu gadu laikā, kopš darbojamies mūsu darbs jelgavniekiem būtu
Jelgavā, esam nomainījuši siltum- labāk izprotams.

Pilsētnieks vērtē

Ar ko jums
asociējas Cūkmens?
Kristīne,
grāmatvede:
– Ar dažādām vides
sakopšanas
kampaņām,
kas pievērš
uzmanību
nemēslot mežos, uz ielas,
šķirot atkritumus. Patiesībā
tas ir labs tēls, un domāju, ka
daudzi viņu arī sadzird. Tiesa,
paši, kad dzīvojām dzīvoklī,
šķirojām atkritumus, tagad,
kad privātmājā, vairs nē.
Andris, apsargs:
– Rozā vīriņš, kurš
māca, ka
jāvāc atkritumi. Viņš ir
tāds kā tīrības paraugs
visiem Latvijas iedzīvotājiem.
Maziem bērniem noteikti līdzīgs elks kā Betmens. Mums
pašiem pat ir sertifikāts no
Cūkmena un arī kopīga fotogrāfija ar viņu.
Tekla Pinta,
pensionāre:
– Cūkmens ir
kārtības ieviesējs Latvijas mežos.
Labā cūciņa,
kas aicina
nemēslot.
Arī pati esmu tikusies ar viņu
dažādu kampaņu atklāšanā,
un man šķiet, ka viņš dara
labu darbu. Arī es esmu piedalījusies dažādās sakopšanas
talkās kopā ar bijušajiem
kolēģiem un arī Lielajā talkā.
Domāju par tīru vidi.
Laimrota,
kultūras darbiniece:
– Ar Latvijas vides sakārtošanu,
kas arī man
nav svešs
temats, jo
esmu centusies audzināt jauniešus, lai nemēslo, kur pagadās. Arī pati šķiroju atkritumus, manuprāt, tas ir mūsu
pienākums, ja reiz ir uzbūvēti
atkritumu šķirošanas laukumi,
pārstrādes uzņēmumi.Taču,
jāatzīst, cilvēki ir slinki.
Ingrīda,
pensionāre:
– Cūkmens
ir tāds karikatūriski izveidots tēls,
kas it kā
māca nemēslot dabā,
Latvijas mežos. Viņa kampaņas ir par vides saaudzēšanu,
taču man šķiet, ka mēs varējām iztikt arī bez viņa. Viņš ir
pārāk karikatūrisks.
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Sabiedrības integrācijas birojs
pārceļas uz Sarmas ielu
(No 1.lpp.)
«Lielākais ieguvums, protams,
ir pašiem sava zāle, kurā varēsim
rīkot pasākumus. Tas nozīmē, ka
mums šim mērķim vairs nebūs
jāizmanto muzejs vai Zinātniskā
bibliotēka. Protams, tik lieliem
pasākumiem kā 18. novembra mazākumtautību kolektīvu koncerts
un pareizticīgo Ziemassvētku sarīkojums šeit būs par šauru, tāpēc
tie kā līdz šim tiks rīkoti kultūras
namā. Daudz ērtāk noteikti būs arī
darbiniekiem un mūsu biedrībām,
jo jaunās telpas ir plašākas. Tāpat
mēs varēsim pilnīgāk izmantot
visus resursus, ko esam ieguvuši
dažādos projektos, piemēram,
apskaņošanas aparatūru,» stāsta
R.Vectirāne, piebilstot, ka ieguvums noteikti ir arī tas, ka tagad
SIB varēs iekļūt cilvēki ratiņkrēslā,
kas līdz šim nebija iespējams Pulkveža Brieža ielā 26. Oficiālā telpu
atklāšana plānota septembrī.
Jau septembra otrajā pusē durvis Sarmas ielas 4. ēkas labajā pusē
vērs arī Jelgavas Jauniešu centrs.
«Šobrīd esam saņēmuši finansējumu materiāli tehniskās bāzes
nodrošināšanai, un tie ir 1400 lati.
Par šiem līdzekļiem tiks iegādāti

 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan šogad valsts vēl
apmaksā zobārstniecības
pakalpojumus bērniem
līdz 18 gadu vecumam,
daudzos zobārstniecības kabinetos piešķirtās
kvotas jau ir iztērētas un
pakalpojums pieejams
tikai par maksu. Jelgavas pilsētas slimnīca ir
viena no tām medicīnas
iestādēm, kurā šim mērķim atvēlētie līdzekļi vēl
pietiek, – tur joprojām
bērniem zobi tiek laboti
bez maksas, informē
slimnīcas galvenais ārsts
Andris Ķipurs.
Slimnīcas Zobārstniecības kabineta zobārste, sejas un žokļu
ķirurģe Ilze Brauere, uzsver, ka
nevajadzētu gaidīt mācību gada
sākumu, bet profilaktisko zobu
pārbaudi veikt vēl vasarā. «Mācību
periodā pie mums veidojas rinda,
bet šobrīd tās tikpat kā nav – bērnu
varam pieņemt kaut nākamajā
dienā, bet, ja ir akūts gadījums, pacientu apskatām tajā pašā dienā,»

JRPIC šogad mācību
gads nebeidzas

divi datori, spēles, sporta inventārs
un vēl dažādas lietas, lai bērniem
nodrošinātu lietderīgu brīvā laika
pavadīšanu,» stāsta R.Vectirāne.
Jelgavas Jauniešu centra rīcībā
būs viena liela telpa, maza virtuve
un viens darba kabinets.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Sarmas ielas 4 otrajā stāvā
aģentūra «Pilsētsaimniecība»
projekta «Pārrobežu sadarbības
iniciatīva riska vadības sistēmas
veidošanai Latvijas un Lietuvas
kaimiņu reģionos II» gaitā veidos
Krīzes vadības centru. «Pilsētsaimniecības» direktors Andrejs
Baļčūns stāsta, ka ar bezdarbnieku, kuri strādā par 100 latu
stipendiju, palīdzību centram
paredzētajās telpās šobrīd ir veikts
kosmētiskais remonts. «Telpas
bija salīdzinoši labā stāvoklī, taču
kosmētisko remontu veicām. Ar
stipendiātu palīdzību arī ierīkojam
celiņus ēkas pagalmā, izmantojot
bruģi, kas demontēts citur pilsētā
Foto: Ivars Veiliņš
un glabājas mūsu noliktavās,» tā
A.Baļčūns, nenosaucot datumu,  Ritma Gaidamoviča
kad Krīzes centrs sāks darbu, vien
piebilstot, ka šobrīd jau tiek kārtots
Atšķirībā no citām vasaaprīkojuma jautājums un centrs
rām Jelgavas reģionālajā
darbu sāks šogad.
Pieaugušo izglītības cen-

Bērniem arī zobu
korekciju veic bez maksas

norāda ārste.
Bērni un jaunieši līdz 18 gadu vecumam aicināti apmeklēt zobārstu
ne tikai tad, kad zobs jau sāp, bet
arī veikt profilaktiskās pārbaudes.
Tāpat Jelgavas slimnīcas Zobārstniecības kabinetā tiek veikta zobu
ķirurģiskā ārstēšana. «Mēs ne
tikai plombējam un raujam zobus,
bet kopā ar ortodentu veicam arī
zobu korekciju, kas nepieciešama,
piemēram, lai varētu uzlikt breketes,» tā I.Brauere, piebilstot, ka
daudzi jelgavnieki nemaz nezina,
ka šis pakalpojums bez maksas
tiek piedāvāts tepat un nav jābrauc
uz Rīgu.
Apmeklējot zobārstu, līdzi jābūt
bērna dzimšanas apliecībai vai
pasei. Darba laiks: darba dienās no
pulksten 8 līdz 14. Pieteikšanās pa
tālruni 63021871.
Jāatgādina, ka zobārstniecības
iestādes, kurās var saņemt bezmaksas pakalpojumus bērni līdz 18
gadiem, iespējams noskaidrot, zvanot uz Veselības norēķinu centra
Zemgales novada nodaļu pa tālruni
63007085 vai centra mājas lapā:
www.vnc.gov.lv, sadaļā «Iedzīvotājiem», apakšsadaļā «Līgumiestāžu
saraksts».

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 17.06.2010. lēmumu Nr.8/7

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2010. GADA 17. JŪNIJA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10-8
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 3. punktu,
43. panta pirmās daļas 13. punktu, 45. pantu un likuma «Par nekustamā
īpašuma nodokli» 5. panta trešo un ceturto daļu.
GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2010.
GADA 25. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.10-2
«ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
MAKSĀTĀJIEM JELGAVAS PILSĒTĀ 2010. GADĀ»
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.10-2 «Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā
2010. gadā» (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 25.02.2010. lēmumu Nr.4/1,
turpmāk tekstā – noteikumi) šādus grozījumus:
1. svītrot noteikumu 3. punktā ciparus «2.3.»;
2. svītrot noteikumu 3.3. apakšpunktā ciparus «2.3.»;
3. izteikt noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:
«8. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai
motivētu atteikumu, noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajā gadījumā pieņem
Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļa, kura, pamatojoties uz Jelgavas domes
2002. gada 21. februāra lēmumu Nr.4/6, atbilstoši likumam «Par nodokļiem un
nodevām» noteiktajā kārtībā pilda nodokļa administrācijas funkcijas (turpmāk
tekstā – nodokļu administrācija).»;
4. papildināt noteikumus ar 9. un 10. punktu šādā redakcijā:
«9. Persona nodokļu administrācijas lēmumu noteikumu 2.3. apakšpunktā
minētajā gadījumā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt
Jelgavas pilsētas domē.
10. Citām likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» un noteikumos minētajām
nodokļu maksātāju kategorijām lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu pieņem Jelgavas pilsētas dome.»
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trā (JRPIC) patlaban rit intensīvs mācību process.
Šobrīd dažādos kursos
tur mācās 144 bezdarbnieki, bet jau no 2. augusta kursu programma
kļūs vēl piesātinātāka un
mācības bezdarbniekiem
notiks katru dienu trīs
maiņās. Paredzēts, ka no
augusta līdz decembrim
kopumā dažādas profesijas apgūs vēl teju 600
bezdarbnieki.

JRPIC direktore Sarmīte Vīksna
stāsta, ka JRPIC šovasar atšķirībā
no citām izglītības iestādēm mācību
gads nebeidzas, jo visas vasaras garumā notiek kursi bezdarbniekiem
un darba meklētājiem. Jūlijā JRPIC
ik dienu mācās 12 bezdarbnieku
grupas jeb 144 cilvēki, kuri apgūst
angļu valodu, datorzinības, tostarp

vairākas specifiskas datorprogrammas. Liels uzsvars tiek likts uz
valsts valodas kursiem, un šobrīd
latviešu valodu apgūst trīs mācību
grupas, kuru audzēkņiem vakar bija
eksāmens. Visas mācības tiek organizētas sadarbībā ar Nodarbinātības
valsts aģentūru (NVA). JRPIC
Pieaugušo tālākizglītības nodaļas
vadītāja Astra Vanaga stāsta, ka
NVA vasaras mēnešos ir uzsākusi
ļoti intensīvu bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, nodrošinot
cilvēkiem iespēju laikā, kamēr viņi
ir bez darba, apgūt savai profesionālajai kvalifikācijai atbilstošas
zināšanas un prasmes veiksmīgākai
konkurencei darba tirgū. JRPIC
šobrīd jau izstrādāts jaunais mācību
plāns, lai augustā kursus varētu
uzsākt jaunas grupas. Kopumā no
augusta līdz decembrim plānots
uzņemt 49 bezdarbnieku grupas jeb
588 cilvēkiem ļaut pilnveidot savas
prasmes. «Jāpiebilst, ka, piemēram,
valsts valodas apguves process tagad
ir atvieglots, jo Valsts atestācijas
komisija ierodas un eksāmenu pieņem uz vietas Jelgavā. Plānots, ka

3. augustā JRPIC kursus beigs arī desmit
aukles. Tatjana Ceriņa
(priekšplānā) uzskata,
ka viņa ir ieguvēja,
lietderīgi izmantojusi laiku, kamēr ir
bez darba, daļēji
īstenojot savu sapni.
«Pēc profesijas esmu
sekretāre arhīviste,
taču mans sapnis ir
strādāt ar bērniem,
un apsveru iespēju
dibināt privāto bērnudārzu. Izmantoju
iespēju apgūt aukles
profesiju un tagad vēl
nopietnāk domāju
par idejas realizāciju,»
tā Tatjana.
otrajā pusgadā valsts valodas apguvi
trijos līmeņos – zemākajā, vidējā un
augstākajā – mēs nodrošināsim 168
bezdarbniekiem,» stāsta A.Vanaga.
Viņa skaidro, ka līdzekļi piešķirti arī
profesionālajai tālākizglītības programmai. Tas nozīmē, ka, jau sākot
ar nākamo mēnesi, 36 Zemgales
reģiona bezdarbnieki sāks apgūt
metinātāja profesiju, mācoties izglītības programmā «Lokmetinātājs
metināšanā ar mehanizēto iekārtu
aktīvās gāzes vidē». Jāpiebilst, ka
divas grupas veidos bezdarbnieki,
kuri reģistrējušies NVA Jelgavas filiālē, bet vienu tie, kuri reģistrējušies
Dobeles filiālē.
Grupu komplektāciju veic NVA,
izvērtējot pieprasījumu. NVA Jelgavas filiāle informē, ka vienmēr
lielākais pieprasījums ir bijis pēc
angļu, vācu valodas, kā arī datorzinību kursiem. Šobrīd uz dažādiem
kursiem saņemti 1768 pieteikumi
no bezdarbniekiem. Jelgavā mācības bezdarbniekiem nodrošina arī
SIA «Buts», SIA «Robots MBR»,
SIA «Autoamatnieks» un Latvijas
Lauku konsultāciju centrs.

Īsi

Par vecu TV saņem
atpūtu viesu namā

«Šī balva ir kā alga par darbu
pēc plūdiem, kad gar savu sētmalu
un tuvējā grāvī savācu simtiem
stikla un PET pudeļu, kas te bija
saskalotas. Ir gandarījums par
labi paveiktu darbu un saņemto
novērtējumu,» teic jelgavnieks Ivars
Drēska, kurš laimējis «Šķirošanas
maratona» ikmēneša izlozē. Lai gan
kungs saņemto dāvanu uzskata kā
pateicību par pudeļu vākšanu, to
viņš saņēmis, jo uz Ganību ielas atkritumu šķirošanas laukumu jūlijā
bija nogādājis veco televizoru. Jūlijā
balvas saņēmuši vēl pieci šķiroto atkritumu īpašnieki – 30 latu «Rimi»
dāvanu karti un atpūtu viesu namā
«Siroko» ieguva Inga Zeltkalne un
Rolands Vidiņš, bet SIA «Zemgales
EKO» sarūpētās dāvanu kartes
«Kanclerā» 30 latu vērtībā – Jānis
Jurševskis, Igors Makovs un Aivars
Kriķītis. Nākamā izloze notiks 31.
augustā.
Ritma Gaidamoviča
Foto Ivars Veiliņš

Mūzikas darbnīcas
bērniem, 5 – 13 gadus veciem!
Nodarbības notiek visu vasaru
– vienu reizi nedēļā Filozofu ielā
5, Eksperimentālās mūzikas
studijas telpās.
Pieteikšanās pa tālruni 26301941.

Piedāvā darbu
kosmetologam, masierim
un frizierim.
Jelgavā, Asteru ielā 4,
tālrunis 63045975;
29608278.

Aicina mācībām pieteikt piecgadniekus
 Ritma Gaidamoviča

Likums paredz, ka bērniem no piecu gadu
vecuma sagatavošana
pamatizglītības ieguvei ir obligāta. Tieši
tāpēc Jelgavas Izglītības pārvalde aicina
vecākus, kuru bērni
dzimuši 2005. gadā, jau
laikus izvēlēties, kādā
veidā viņa bērns apgūs
pirmsskolas izglītības
programmu. Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs visas
sagatavošanas grupas
jau ir nokomplektētas,
taču vecākiem, kuru
bērni nav saņēmuši
vietu bērnudārzā, tiek
piedāvātas citas iespējas – izvēlēties privāto
pirmsskolas izglītības
iestādi, kādu no sešām
pilsētas skolām, kur
darbojas pirmsskolas
grupas, vai obligāto
sagatavošanu veikt ģimenē.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste pirmsskolas
izglītības jomā Sarmīte Joma
stāsta, ka bērnu no piecu gadu
vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta. Tas
nozīmē, ka visiem 2005. gadā
dzimušajiem pilsētas bērniem 1.

septembrī ir jāuzsāk pirmsskolas
izglītības programmas apguve.
Arī Jelgavā pirmsskolas izglītības
programmas īstenošanai vecākiem tiek piedāvāti trīs varianti
– var mācīties pirmsskolas izglītības iestādē vai skolā (pirmsskolas
grupā), kā arī ģimenē, saņemot
metodisku atbalstu un palīdzību.
«Pašvaldības bērnudārzos šobrīd grupu pamatkomplektācija
2010./2011. mācību gadam jau ir
veikta. Tomēr nelielas izmaiņas
vēl tiek prognozētas, jo kāda ģimene var izvēlēties citu variantu
un bērnu izņemt no pašvaldības
bērnudārza. Ja bērns ir sasniedzis
obligātās sagatavošanas vecumu
(2005. dzimšanas gads) un vietu
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē nav saņēmis, tad vecākiem
jāizvēlas kāda no skolām, kas piedāvā obligāto sagatavošanu, vai
arī privātā pirmsskolas izglītības
iestāde,» stāsta S.Joma, piebilstot, ka vienotajā rindā šobrīd vēl
ir šāda vecuma bērni, kuri nav
saņēmuši vietu bērnudārzā, taču,
neskatoties uz to, pirmsskolas
izglītības programma viņiem ir jāapgūst. «Tieši tāpēc mēs aicinām
rast alternatīvu – izvēlēties kādu
no sešām skolām, kurās darbojas
piecgadnieku un sešgadnieku
grupas, vai obligāto sagatavošanu
veikt ģimenē,» tā S.Joma. Skolu
pirmsskolas izglītības grupas
vēl tiek komplektētas, vecākiem
pašiem tikai jāizvēlas, kurā izglītības iestādē viņi vēlas savu

bērnu laist. «Taču varbūt kādam
bērnam piemērotāks ir modelis,
kad obligātā sagatavošana skolai
norit ģimenē – bērnu māca paši
vecāki, auklīte vai omīte. Tādā
gadījumā vecākiem pēc iespējas
ātrāk jāvēršas Izglītības pārvaldē, lai vienotos par metodiskā
atbalsta un pedagoģisko konsultāciju iespējām, kurās dotu rekomendācijas par to, kas bērnam
jāprot, kā ar viņu strādāt, lai viņš
tiešām būtu gatavs skolai. Šādas
pieredzes mums vēl nav, tāpēc ir
svarīgi apzināt, cik šādu ģimeņu
būs, kāds atbalsts tām būs nepieciešams,» stāsta S.Joma.
Tāpat, ja vecāki, kuru bērni
dzimuši 2003. gadā, vēl nav

piereģistrējuši savas atvases mācībām 1. klasē, aicināti to izdarīt
pēc iespējas ātrāk. «Ja bērnam
nepieciešams uz laiku atlikt pamatizglītības apguvi, vecākiem
jāiesniedz ģimenes ārsta vai
psihologa atzinums tajā izglītības
iestādē, kurā viņš turpina obligāto sagatavošanu skolai,» piebilst
S.Joma. Viņa stāsta, ka 1. klasē
šogad būtu jāuzsāk mācības 46
bērniem, kuri tās jau bija atlikuši
par gadu, bet piecu un sešu gadu
grupas pašvaldības, privātajos
bērnudārzos un skolās beiguši
637 bērni. Taču šobrīd vēl tiek
precizēts, cik uzsāks skolas gaitas
un cik paliks pirmsskolas programmā uz vēl vienu gadu.

Pirmsskolas grupas pilsētas skolās
Skola

Pirmsskolas grupas

Darba laiks

2. pamatskola
Sarmas ielā 2

3 (2004)
2 (2005)
rotaļu grupa
četrgadniekiem
1 (2004)
1(2005)
1 (2004)
1 (2004)
1 (2005)
1 (2004)
1 (2005)
2 (2004)
2 (2005)
1 (2004)
1 (2005)
rotaļu grupa
četrgadniekiem

8.00 – 14.30
14.30 – 17.30
15.00 – 18.00

3. pamatskola
Uzvaras ielā 10
4. pamatskola
Pulkveža O.Kalpaka
ielā 34
4. vidusskola
Akmeņu ielā 1
6. vidusskola
Loka maģistrālē 29
Speciālā
internātpamatskola
Filozofu ielā 50

15.00 – 18.30
8.30 – 11.30
12.00 – 15.00
12.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00
8.30 – 14.30
15.00 – 18.00
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«Gumiju stiepj» ap 60 jelgavnieku
Jau divus gadus Jelgavā darbojas Baltijā lielākais gumijas maisījumu un izstrādājumu ražotājs «Baltijas Gumijas fabrika», kas
patiesībā ir atdzimusi savulaik Padomju Savienībā zināmā rūpnīca
«Sarkanais kvadrāts». Kompānija «Baltijas Gumijas fabrika» tika
izveidota 1998. gadā, reorganizējot gumijas ražotāju «Kvadrāts».
Uzņēmums atrodas biznesa parkā Aviācijas ielā, paslēpies starp
daudzajiem kādreizējā RAF korpusiem, un, iespējams, liela daļa
pilsētas iedzīvotāju nemaz nenojauš, ka Jelgavā tiek ražoti vairāk
nekā 500 dažāda veida gumijas izstrādājumi un izstrādātas vairāk
nekā 200 dažādas gumijas maisījumu receptes.

Šie «Baltijas
Gumijas fabrikā» ražotie
hidroizolācijas
pārvalki paredzēti jumtiem
un tos galvenokārt izmanto
būvniecībā. Lai
nokomplektētu
kārtējo pasūtījumu, tādi jāizgatavo apmēram
20 000.
Foto: Krišjānis
Grantiņš

 Ilze Knusle-Jankevica

«Baltijas Gumijas fabrika»
ir uzņēmums ar vairāk nekā
80 gadus ilgu pieredzi šajā
jomā. Tās pirmsākumi meklējami 1924. gadā, kad Rīgā
tika nodibināta akciju sabiedrība gumijas izstrādājumu ražošanai «India Rubber
Company Quadrat». Četrus
gadus vēlāk tika pabeigta arī
rūpnīcas celtniecība, kuras
nosaukums tika izveidots,
pārveidojot kompānijas nosaukumu, – «Kvadrāts». Tā
bija ne vien lielākā šāda
veida ražotne Latvijā, bet arī
Eiropā, vēlāk arī Padomju Savienībā, tiesa, tad rūpnīcas
nosaukums tika papildināts
ar tik simbolisko vārdu «sarkanais».
Uzņēmuma «Baltijas Gumijas fabrika» valdes priekšsēdētājs Aleksandrs
Kernožickis stāsta, ka par ražotnes
pārcelšanu sākts domāt apmēram pirms
gadiem pieciem, kad kļuvis skaidrs
– līdzšinējos apstākļos uzņēmums
vairs nespēj apmierināt arvien augošās tirgus prasības. «Tad arī sākām
meklēt iespējas – vispirms Rīgā, bet
tad Jelgavā,» teic uzņēmējs. Protams,
risku bijis daudz, un viņi to labi apzinājušies, tomēr, lai sasniegtu savu mērķi
un kļūtu par Eiropā konkurētspējīgu
uzņēmumu, cita ceļa nebija. Tā kādu
laiku ražošana notikusi vienlaikus divās
vietās – vecajā rūpnīcā Rīgā, Maskavas
ielā, un jaunajā cehā Jelgavā.
«Saistībā ar pārcelšanos lielākā
problēma bija ražošanas organizācija un komandas nokomplektēšana.
Sapratām, ka šajā nozarē ir maz ļoti
labu speciālistu, kuri spētu strādāt ar
jauno un moderno aprīkojumu, tāpēc
inženiertehniķi uz Jelgavu atnāca no
Rīgas, bet bijām pārliecināti, ka visu
pārējo komandu spēsim nokomplektēt
no vietējiem iedzīvotājiem. Tas attaisnojās,» par pārvarētajiem šķēršļiem
stāsta A.Kernožickis. Šobrīd rūpnīcā
strādā ap 75 darbiniekiem, ap 60 no
tiem jelgavnieki.

Uzņēmuma «Baltijas Gumijas fabrika»
valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Kernožickis norāda, ka krīze viņa vadītajam uzņēmumam gājusi secen. «Tiesa,
pagājušā gada sākumā bija grūtāk,
bet nu ražošanas apjomi ir krietni
pieauguši, turklāt ar mūsu potenciālu
bija skaidrs, ka problēmas, kas mūs
skar, būs īslaicīgas,» tā viņš.

plānots, ka tas tiks darīts ar «Baltijas
Gumijas fabrikas» sadarbības partneru
starpniecību. Te noteikti noderēs arī
kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts,
kas apliecina atbilstību starptautiskajam ISO standartam. Uzņēmējs norāda,
ka starptautiskajā tirgū dažāda veida
sertifikāti un apliecinājumi var nospēlēt
tiešām lielu lomu un būt pat noteicošais faktors jaunu klientu piesaistē.
«Šie sertifikāti apliecina, ka spējam
nodrošināt uzticamu kvalitātes kontroli
visos tehnoloģiskā procesa posmos un
galarezultātā garantēt augstu izpildes
kvalitāti, un tieši tas klientiem ir svarīgi
– lai spējam izpildīt viņu individuālos
pasūtījumus.»

tirgū,» uzskata uzņēmuma valdes
Akā nespļauj
priekšsēdētājs.
Lai gan tikai desmit procenti «Baltijas Gumijas fabrikas» saražotās produkKrīzi tikpat kā neizjuta
Uz jautājumu, kā uzņēmums iz- cijas paliek Latvijā, uzņēmums nespļauj
juta un pārcieta ekonomisko krīzi, akā, no kuras varētu nākties dzert.
A.Kernožickis atbild, ka pagājušā gada Tieši otrādi – tiek meklēti sadarbības
sākumā piedzīvoti daži grūti mēneši, partneri arī tepat Jelgavā, lai kopīgiem
bet tas bijis pārejoši. Lai gan tobrīd spēkiem iekarotu jaunus tirgus, tostarp
nācies saīsināt gan darba stundu, gan palielinātu tirgus daļu Latvijā. Šobrīd
darbinieku skaitu, visas šīs lietas bi- tiek apsvērtas sadarbības iespējas ar
jušas īslaicīgas un ir jau aiz muguras. diviem uzņēmumiem – «Evopipes» un
«Mums nevienu brīdi nebija šaubu, «Amo Plant». Ar «Evopipes» iespējamā
ka lejupslīdi pārcietīsim veiksmīgi, jo sadarbība jau apspriesta, un polimēra
mums bija viss tam nepieciešamais po- cauruļu ražotājs izstrādā sava pasūtītenciāls,» atzīst uzņēmējs. Tiesa, 2009. juma tehniskās prasības, ar kurām tiks
gadā apjomi nedaudz kritās, bet jau iepazīstināta gumijas fabrika. «Ja plāns
tagad ir skaidrs – šis gads būs krietni izdosies, tas būs lielisks piemērs tam, kā
divi Latvijas, Jelgavas, uzņēmumi var
vien veiksmīgāks.
Šobrīd uzņēmums ne vien pieņēmis sadarboties,» uzsver A.Kernožickis.
Ar fabrikas ražoto produkciju un
darbā jaunus darbiniekus un atsevišķos
iecirkņos pārgājis uz trīs maiņu darbu, iespējām iepazīstināts arī topošais mabet turpina arī ražošanas procesa mo- šīnbūves uzņēmums «Amo Plant», bet
dernizāciju. Tuvākajā nākotnē plānots turpmākā sadarbība vēl nav apspriesta.
investēt līdzekļus, lai uzlabotu presē- «Baltijas Gumijas fabrikas» vadītājs uzšanas iecirkni, padarot to par vienu no skata, ka jautājums varētu tikt aktualizēts tad, kad «Amo Plant» sāks aktīvāk
modernākajiem Eiropā.
Janvārī – 30 jauni darbinieki
Jelgavā komplektēt autobusus.
Gandrīz puse no šobrīd uzņēmumā
strādājošajiem darbā pieņemti šā gada Eiropa iekarota,
Gatavi izklāt visu Jelgavu
janvārī. Tobrīd no sadarbības partnera nu skatās uz Krieviju
Samērā jauns «Baltijas Gumijas fabri«Baltijas Gumijas fabrikā» ražo gan
Vācijā saņemts liels pasūtījums, kas
ļāvis palielināt gan ražošanas apjomus, vairāk nekā 500 nosaukumu gumijas kas» radniecīga uzņēmuma «Gumi Mix
gan strādājošo skaitu. «Tas, protams, izstrādājumus, ko izmanto tādās jomās Group» produkts ir gumijas bezšuvju
nenotika vienā dienā, bet bija ilgu gadu kā lauksaimniecība, dzelzceļa un paš- segums, ko izmanto sporta un bērnu
darba rezultāts, līdz šī lielā vācu kompā- valdību transports, ķīmiskā rūpniecība, laukumos. A.Kernožickis pārliecināts,
nija kļuva par mūsu pastāvīgo sadarbī- mašīnbūve un celtniecība, gan vairāk ka tieši šim produktam ir vislielākās
nekā 200 marku gumijas maisījumus, iespējas iekarot Jelgavas tirgu. «Pēdējos
bas partneri,» skaidro uzņēmējs.
Jaunā sadarbība «Baltijas Gumijas no kuriem klienti paši izgatavo savu gados pilsēta aug un attīstās un arvien
fabrikai» ļāvusi šajā pusgadā dubultot produkciju. Uzņēmuma vadītājs uzska- svarīgāki kļūst jautājumi par bērnu
ražošanas apjomus, un jau šobrīd ir ta, ka tieši plašais preču sortiments ļauj drošību dzīvojamos kvartālos, skolās,»
saražots viss pagājušā gada apjoms. Arī uzņēmumam veiksmīgi ieiet Eiropas tā viņš. Līdz šim Jelgavā ražotais guskats nākotnē ir drošs, jo sadarbība ir tirgos – šobrīd tas 90 procentus saražotā mijas segums izmantots citviet Latvijā
ilglaicīga, un A.Kernožickis lēš, ka, lai eksportē uz Vāciju, Somiju, Zviedriju, gan izglītības iestāžu sporta laukumos,
izpildītu šī viena uzņēmuma pasūtīju- Dāniju, Baltkrieviju, Lietuvu un Igau- gan privātmājās, gan rotaļu laukumos
mus vien, darbs būs nodrošināts līdz niju. «Mūsu speciālisti var izstrādāt daudzdzīvokļu namu pagalmos, gan
jebkuru recepti, kas atbilstu tam, ko atrakciju parkos, bet uzņēmējs ir pār2011. gada vidum.
Uzņēmuma vadītājs norāda, ka ra- pasūtītājs ir iecerējis vēlāk no gumijas liecināts, ka arī Jelgavā šis produkts
žošanas apjomi kāpj jau no 1998. gada, izgatavot,» uzsver A.Kernožickis, pie- iekaros savu vietu.
vienīgi pērn piedzīvots neliels kritums, bilstot, ka šobrīd akcents tiek likts uz
bet jau tagad ir skaidrs, ka šogad atkal tādu gumijas maisījumu ražošanu, no Ar mecenātismu nenodarbojas
Interesanti, ka savulaik rūpnīcai
rādītāji būs augšā. «Visa pamats ir spe- kuriem saražotie tehniskie izstrādājumi
ciālisti, kurus esam centušies saglabāt tiek ekspluatēti ekstremālos apstākļos, «Sarkanais kvadrāts» bija sava futbola
un noturēt visiem spēkiem, un mums piemēram, ļoti augstā temperatūrā, pie komanda, kas pastāvēja vairāk nekā
desmit gadus un spēlēja gan LPSR,
tas ir izdevies. Tieši cilvēkresursi ir lielas noslodzes.
Tāpat tiek strādāts, lai ielauztos gan neatkarīgās Latvijas augstākajā
mūsu lielākais trumpis, kas mūs padara
par nopietniem konkurentiem Eiropas plašajā Krievijas tirgū. Tiesa, sākotnēji futbola līgā. Pirmo reizi komanda

Šobrīd risinās darbs pie zemsliežu dzelzceļa starpliku izgatavošanas Vācijas, Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirgum. Vēl līdztekus šīm valstīm «Baltijas Gumijas fabrika»
saražoto eksportē uz Somiju, Zviedriju, Dāniju, Baltkrieviju un ir gatava iekarot arī
Krievzemes plašumus.

Šī ir gumijas fabrikas «sirds» – ražošanas
bloks, kurā nodrošinātas visas pamata
funkcijas un operācijas. To varētu salīdzināt ar datora cieto disku – tas ir visa
ražošanas procesa pamats. Tāpēc tam
nepieciešama regulāra apkope, bet, lai
zinātu, kādi profilaktiskie pasākumi vai
remontdarbi veicami, augsti kvalificēti
vācu speciālisti veic iekārtas tehnisko
apsekošanu on-line režīmā.
kļuva kaut cik pamanāma 1982. gadā,
kad izcīnīja tiesības spēlēt LPSR
čempionāta augstākajā līgā, bet tur
panākumus neguva. Ziedu laikus tā
piedzīvoja 1994. gadā, kad «Kvadrātam» izdevās kļūt par pirmās līgas
uzvarētāju. Spraigā cīņā apspēlējot
Brocēnu «Startu», komanda ieguva
tiesības nākamajā sezonā spēlēt
virslīgā.
Šobrīd «Baltijas Gumijas fabrika» ar
mecenātismu nenodarbojas un finansiāli neatbalsta ne sportu, ne kultūru,
ne citas jomas. Tomēr uzņēmuma vadītājs neizslēdz iespēju, ka vēlāk, kad
bizness iegulsies mierīgākās sliedēs, šī
senā tradīcija varētu tikt atjaunota.

Šādos konteineros tiek uzglabāti izejmateriāli gumijas maisījumu izgatavošanai. Jelgavā tiek ražoti ap 200 dažādu
nosaukumu maisījumi, no kuriem katrs
paredzēts ekspluatācijai noteiktos apstākļos.

Sports
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Krūmiņš iekļauts izlasē

Pēctecība nodrošināta

No Eirolīgas izstājas

Paliek divdesmitie

BK «Zemgale»
uzbrucējs Edgars Krūmiņš
iekļauts Latvijas
ielu basketbola
izlasē un no 29.
līdz 31. jūlijam
startēs starptautiskajā ielu basketbola turnīrā «Maskava Open 2010». Uz Maskavu
devās arī biedrības «Streetbasket» prezidents Raimonds Elbakjans un «VEF Rīga»
spēlētāji Ernijs Ansons un Jurijs Aleksejevs.
Tas ir viens no pasaules prestižākajiem ielu
basketbola turnīriem, kurā piedalīsies komandas no vairāk nekā 15 valstīm. Pērnajā
sezonā Latvijas izlase (R.Elbakjans, Oskars
Rusmanis, Artūrs Strēlnieks, Andrejs Jansons) izcīnīja bronzu.

Ja citos sporta veidos šobrīd vērojama
paaudžu maiņa un vidējās vecuma
grupās nav gana spēcīgu sportistu,
airētāji par to sūdzēties nevar. Kamēr
spēcīgākie pārstāv Latvijas izlasi Eiropas un pasaules mačos, kā arī cīnās par
tikšanu uz olimpiādi, noskaidroti Eiropas junioru čempionāta airēšanā U-23
dalībnieki. To vidū arī četri jelgavnieki
– Lāsma Zaķīte un Maija Bārzdaine,
Marks Ozolinkevičs un Sergejs Nemņaševs. Junioru sacensības notiks
Maskavā
no 29. jūlija līdz 1.
augustam.

FK «Jelgava» UEFA
Eiropas līgas kvalifikācijas 2. kārtas
atbildes spēlē, kas
notika Jūrmalā,
Slokas stadionā,
ar 2:1 pieveica
Norvēģijas FK «Molde», bet ar to nepietika, lai uzvarētu arī divu spēļu summā
un kvalificētos nākamajai kārtai. Vārtus
jelgavnieku labā guva Pāvels Bormakovs
un Boriss Bogdaškins. «Moldes» galvenais
treneris Kjels Jonevrets atzina, ka spēle
bija grūta – jelgavnieku sastāvā ir vairāki
labi futbolisti. Savukārt mūsu galvenais
treneris Dainis Kazakevičs norāda, ka spēlētāji izdarīja visu, ko varēja. Spēli klātienē
noskatījās 2500 apmeklētāji.

Latvijas lakrosa izlase pasaules čempionātā
izcīnīja 20. vietu 30 komandu konkurencē.
Lai gan pēc neveiksmēm pirmajā kārtā
mūsu puišiem bija cerības nostiprināties 15.
vietā, kas bija arī izvirzītais mērķis, zaudējumu sērija turpinājās, un, vēl pēdējā spēlē
piekāpjoties Itālijas valsts vienībai, tikai 20.
vieta. Izlases sastāvā iekļauti arī trīs Jelgavas
lakrosa kluba «Mītava» spēlētāji – Gļebs
Šupenko, Gunārs Sergejevs un Edgars
Tauteris. Pirmo reizi Latvijas izlase pasaules
čempionātā
lakrosā debitēja 2006. gadā,
kad 24 komandu konkurencē izcīnīja 14.
vietu.

Sporta pasākumi

Trešā daļa kadetu izlases – jelgavnieki
 Ilze Knusle-Jankevica

Viens cēsinieks, divi Daugavas
sporta nama audzēkņi, viens
liepājnieks, viens ventspilnieks,
viens no «VEF», viens no «Ķeizarmeža», viens no «Rīdzenes»
un četri no Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas (BJSS)
– tāds ir kadetu izlases sastāvs,
kas jau rīt dosies uz Melnkalni,
kur piedalīsies Eiropas čempionātā basketbolā.
Kadetu jeb U-16 izlases galvenais treneris
Raivo Otersons vakar nosauca galīgo izlases
sastāvu, ar kādu mēģinās cīnīties par vietu
divpadsmitniekā un palikšanu A divīzijā.
Šajā vecuma grupā labāko vidū iekļauti arī
četri jelgavnieki, Jelgavas BJSS audzēkņi
Česlavs Mateikovičs, Oskars Liepiņš, Rihards Adiņš un Kristaps Pļavnieks. BJSS
treneris Pēteris Lagzdiņš, kurš ikdienā
strādā ar šiem zēniem, uzskata – tas ir likumsakarīgi, ka lielākais pienesums izlasei
ir tieši no Jelgavas. «Kā nekā šogad mūsu
komanda savā vecuma grupā kļuva par
Latvijas čempioniem,» norāda P.Lagzdiņš.

Mērķis – divpadsmitnieks

Latvijas izlases galvenais treneris
R.Otersons stāsta, ka komandas mērķis
ir iekļūt labāko divpadsmitniekā un
saglabāt vietu A divīzijā. Pirmajā
kārtā mūsu pretinieki būs
spāņi, poļi un bulgāri. Grupas
labākās trīs komandas tiks
tālāk un cīnīsies par 1. – 12.
vietu, bet pastarīšiem atliks
cīņa par 13. – 16. vietu, turklāt
pēdējās divas uzreiz atkritīs uz
B divīziju. «Kad būsim aizvadījuši pirmās kārtas spēles, skatīsimies,
ko varam izdarīt,» tā R.Otersons.

Grūtākais – norūdīt raksturu

Sagatavošanās periodā daudz izdarīts,
aizvadīti vairāki pārbaudes mači pret Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un Dānijas vienaudžiem, kas uzrādīja galvenās problēmas.
«Visvairāk jāstrādā pie aizsardzības, īpaši
pie katra spēlētāja individuālā rakstura,
piemēram, neatlaidības, sportiskā niknuma, lai noslīpētu aizsardzību situācijā viens

pret vienu,» norāda R.Otersons.
Kā zināms, darbs ar izlasi nav viegls, jo
spēlētāji sanāk no dažādiem klubiem un
sporta skolām, reizēm nav pat savā starpā
pazīstami, kur nu vēl saspēlējušies. «Sākot
strādāt ar izlasi, vispirms jau jāveic fiziskā
sagatavošana, bet paralēli tam jāveido
komandas sadarbība un spēles taktika,»
ieskicē P.Lagzdiņš.
Jāpiebilst, ka viens no mūsu spēlētājiem
– Č.Mateikovičs – vēl pilnībā nav atguvies
pēc traumas, ko piedzīvoja vienā no Eirolīgas posmiem. Tā kā šī bija otrā reize, kad
gandrīz tajā pašā vietā salauzta metiena
roka, basketbolists izturas īpaši uzmanīgi,
tāpēc traumas sekas vēl manāmas gan
metienos, gan lēcienos.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka sākumā izlases kandidātu
sarakstā bija iekļauts vēl viens Jelgavas
BJSS basketbolists Uvis Strogonovs, bet
viņš atskaitīts jau agrāk.

Meklē darbu

Urbjam spices, tīrām akas. Urbjam spices
akās. Tālrunis 25905024 (Pēteris).
Rihards Adiņš
Dzimšanas gads: 		
Svars (kg): 		
Augums: (cm):		

Oskars Liepiņš
Dzimšanas gads: 		
Svars (kg): 		
Augums: (cm):		

1994
85
196

1994
70
185

Uzmanību, 12. klašu absolventi!
Jelgavas Amatniecības vidusskola (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā)
2010./2011. mācību gadā piedāvā iegūt izglītību 12. klašu absolventiem.
Izglītības programma Iegūstamā kvalifikācija
			
Restorānu pakalpojumi Viesmīlis 		
Autotransports
Autoatslēdznieks

Iepriekšējā izglītība
(klases)
12			
12			

Mācību
ilgums
1 gads
1 gads

Ir dienesta viesnīca, ēdnīca. Izglītojamie saņem ESF mērķstipendiju.
Tālrunis informācijai: 63025605. E-pasts: sekretare_jav@apollo.lv.
Sīkāka informācija par skolu mājas lapā: www.jav.lv.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola uzņem izglītojamos
pamatskolā, 1. – 9. klasē, un vidusskolā, 10. – 12. klasē,

• vispārizglītojošā virziena programmā,
• vispārizglītojošā virziena programmā ar tālmācības elementiem,
• vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā,
• humanitārā un sociālā virziena programmā.
Uzņemšana un informācija: Pasta ielā 37, 411. kabinetā, Jelgavā (novada domes ēkā) no
pulksten 9 līdz 12 un no 13 līdz 17.
Tālruņi: 63084021, 29122018.
Skolas mājas lapa: www.nvsk.jrp.lv.

Meklēju apkopējas vai trauku mazgātājas
darbu. Tālrunis 26770409.
Tehniķis – mehāniķis meklē darbu riepu
servisā. Tālrunis 26889307.
Saimniecisks vīrietis meklē darbu. Var
dzīvot uz vietas. Var aprūpēt vecu cilvēku.
Tālrunis 20060071 (prasīt Edmundu).
Vīrietis (44) meklē darbu. Ir B, C kategorijas tiesības. Var dzīvot uz vietas.
Tālrunis 20060071.
Norvēģu valodas privātskolotājs.
Tālrunis 26487422.

No izlases – uz klubu

Tiesa, Č.Mateikovičs ir viens no tiem
jauniešiem, kura sportista karjerā noticis
vēl kāds pavērsiens – viņš noslēdzis līgumu
ar Jelgavas basketbola klubu «Zemgale».
«Jau aizvadītās sezonas beigās viņš dažas
spēles aizvadīja kluba sastāvā, tāpēc noslēdzām līgumu arī uz jauno sezonu,» apstiprina kluba valdes priekšsēdētājs Jānis
Bacāns. Viņš piebilst, ka arī citiem
1994. – 1995. gada jauniešiem ir
cerības iekļūt komandā, jo jau
augustā galvenais treneris
Varis Krūmiņš sāks darbu
ar BJSS audzēkņiem, lai
triju gadu laikā viņus izveidotu par konkurētspējīgiem.
«Puiši vēl ir pārāk jauni, un
tas, ka viņi ir paņemti izlasē,
nenozīmē, ka spēj spēlēt pie večiem
un parādīt stabilu sniegumu katrā spēlē.
Tāpēc vēl daudz ir jāstrādā,» tā kluba
vadītājs. V.Krūmiņš ir izstrādājis lielā
kluba un sporta skolas sadarbības programmu, kas veidotu piramīdu – pēc triju
gadu darba jaunie basketbolisti klubam
būs labs vietējo spēlētāju piedāvājums, lai
nevajadzētu meklēt citur. Turklāt vietējo
spēlētāju īpatsvars komandā ļautu noturēt arī skatītāju interesi par komandas
gaitām.

 29. jūlijā pulksten 18.30 – Jelgavas
pilsētas un novada atklātais čempionāts
futbolā 7x7 amatieru komandām (pie
Sporta halles).
 31. jūlijā pulksten 18 – Latvijas čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava 2»
– FS «Metta/LU» (Daugavas stadionā).
 1. augustā pulksten 19 – LMT
virslīgas spēle: FK «Jelgava» – «Skonto»
(Ozolnieku stadionā).
 7. augustā pulksten 12 – LR čempionāta 4. posms, Jelgavas atklātais
čempionāts ūdens moto sportā (Pils
salā).
 7. augustā pulksten 15 – Latvijas
čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava
2» – FC «Jūrmala» (Daugavas stadionā).
 7. augustā pulksten 19 – LMT virslīgas spēle: FK «Jelgava» – SK «Liepājas
metalurgs» (Ozolnieku stadionā).
 14. augustā pulksten 9.30 – Tehnisko sporta veidu svētki («Rullītī»).
 14. augustā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts biljardā, 8. kārta (6.
vidusskolā).
 16. augustā pulksten 19 – Latvijas
čempionāta 1. līgas spēle: FK «Jelgava
2» – SK «Liepājas metalurgs 2» (Daugavas stadionā).

Meklēju jebkādu darbu.
Tālrunis 28866836.

Česlavs Mateikovičs
Dzimšanas gads: 		
Svars (kg): 		
Augums: (cm):		

Kristaps Pļavnieks
Dzimšanas gads: 		
Svars (kg): 		
Augums: (cm):		

1994
80
200

Veca, slima cilvēka aprūpe. Darbs siltumnīcā, tirgošanās uz ielas ar dārzeņiem.
Tālrunis 25965958.
1995
62
175

Foto: no Latvijas Basketbola savienības arhīva

Arī U-18 sastāvā jelgavnieks

Jāpiebilst, ka savu cīņu par Eiropas
čempiona titulu sākusi arī U-18 Latvijas
izlase, kuras sastāvā vēl viens jelgavnieks
– Andris Misters. «Lai gan Andris mācās
ASV, vasaras sākumā saņēma uzaicinājumu pievienoties Latvijas izlasei,» stāsta
basketbolista tēvs Andris Misters. Puisis

savulaik ticis iekļauts kadetu izlasē, arī
pērn spēlējis U-18 izlasē, kaut bijis gadu
jaunāks. Tagad viņa sapnis esot iekļūt
U-19 izlasē un piedalīties nākamā gada
Eiropas čempionātā, kas notiks Latvijā.
Augusta beigās Andris atgriezīsies ASV
un turpinās mācības – viņam jāpabeidz
12. klase.

Vīrietis, 62 gadi (fiziski un garīgi vesels),
meklē vecumam atbilstošu darbu. Ir savs
auto un B kategorijas tiesības.
Tālrunis 29529888.

SIA «Jelgavas ūdens» paziņo,
ka sakarā ar SIA «ROMA»
veiktajiem darbiem
5. augustā no plkst.9 līdz plkst.17
tiks pārtraukta ūdens padeve
Dobeles šosejā no Pūra ceļa līdz 5. līnijai.
Atvainojamies abonentiem par
sagādātajām neērtībām.

BALTIJAS ASTROLOĢIJAS SKOLA
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālā nodaļa
izsludina konkursu uz vakantajiem Pensiju un pabalstu daļas inspektora un
Klientu apkalpošanas daļas inspektora – valsts civildienesta ierēdņu amatiem (abas vakances uz noteiktu laiku ar dienesta vietu Jelgavā).
Galvenie pienākumi:
• konsultēt klientus sociālās likumdošanas jautājumos;
• izvērtēt saņemtos dokumentus un izdot administratīvos aktus;
• sagatavot izziņas un informatīvas vēstules.
Prasības pretendentiem:
• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
• pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinību, ekonomikas jomā;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī, svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par
priekšrocību;
• darba pieredze valsts vai pašvaldību institūcijās;
• prasme pielietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts
sociālo apdrošināšanu;
• prasme strādāt ar datoru («MS Office», «Open Office», internets);
• spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
• labas komunikācijas spējas.
Piedāvājam:
• pozitīvu, atvērtu un demokrātisku darba vidi;
• iespēju palielināt zināšanas un gūt praktisku pieredzi;
• atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam.
Gaidām jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī
konkursa pretendenta iesniegumu un aptaujas anketu (pieejami mājas lapā: www.vsaa.lv,
sadaļā «Sludinājumi», apakšsadaļā «Darba piedāvājumi», vietnē «Pieteikums konkursam»)
20 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas «Latvijas Vēstnesī».
Pieteikuma termiņš – līdz 2010. gada 8. augustam.
Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un aptauju anketas atlases būs iekļuvuši
2. kārtā.
Dokumentus pieteikumam uz amata konkursu Jelgavas reģionālajā nodaļā iesniegt: VSAA
Jelgavas nodaļā Pasta ielā 43, Jelgavā, LV-3001 (ar norādi «Konkursam»). Tālrunis uzziņām
63022568; fakss 63084421, e-pasts: jelgava@vsaa.lv.

(Jelgavas filiāle) gatavo augstākās
kvalifikācijas astrologus ar plašu
darbības sfēru.
Apmācības kurss – 2 un 4 gadi pēc
Hamburgas un klasiskās astroloģijas
programmām.
Papildus: ezotērika, astromedicīna,
hiromantija, numeroloģija.
UZŅEM KLAUSĪTĀJUS 1. un 3. kursā.
Atsevišķi – klasiskās astroloģijas kursi.
Tālrunis 29379805.

Aizsaulē aizgājuši
PJOTRS ČEČOTKINS (dz. 1931. g.)
ANDRIS MAJEVSKIS (dz. 1945. g.)
ALEKSANDRA PAVLOVA (dz. 1940. g.)
INDULIS AIZSILNIEKS (dz. 1927. g.)
MIRDZA ENGELMANE (dz. 1928. g.)
MIERIŅŠ BERGMANIS (dz. 1937. g.)
ALMA ZEMĪTE (dz. 1924. g.).
Izvadīšana 30.07. pulksten 14
no Zanderu sēru nama
uz Bērzukroga kapiem.
JURIS BARANOVSKIS (dz. 1947. g.).
Izvadīšana 29.07. pulksten 14
no Zanderu sēru nama
uz Bērzu kapiem.
TAISIJA LAZAREVA (dz. 1945. g.).
Izvadīšana 29.07. pulksten 14
no Baložu kapiem.
VADIMS KOMARS (dz. 1986. g.).
Izvadīšana 29.07. pulksten 12
no Bērzu kapiem.
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2. augusts, pirmdiena
LTV1
Līdz plkst. 14.15 – raidītāja profilakse.
14.15 «Dzīve ar Džūliju Gārlendu». Drāma. 2001.g. 1.sērija.
15.55 «Elks». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.02 «Klavieres». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 12.sērija.
17.25 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls 12.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Seši miljardi stāstu».
19.40 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
20.59 Sporta ziņas.
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Vecmāmiņu koris». Dokumentāla filma.
22.10 «Viss notiek».
22.40 «Dzimis Rīgā». Dokumentāla filma.
23.15 «Tev ir tiesības!»
23.30 «Nakts ziņas».
23.45 «Grejas anatomija 4». ASV seriāls. 74.sērija.
0.30 «LTV portretu izlase». Mākslinieks Gints Gabrāns.

LTV7
7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.*
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 23.sērija.
10.45 «SeMS».
12.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
13.01 «Akvanauti». Seriāls. 15.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – HK MVD. 11.09.2008.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 23.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 15.sērija.
20.00 «Spēkošanās ar ledu». Dokumentāla filma. 2.daļa.
20.50 «1000 jūdzes Transilvānijā». 1.sērija.
21.20 «Tavs auto».
21.50 «Avantūras nav viņas dabā» (ar subt.). Krievijas melodrāma.
23.35 «Krējums... saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Starptautiskais jauno izpildītāju konkurss Jaunais
vilnis 2010. Noslēguma koncerts (ar subt.).*
Ap 12.30 «Intrigante». ASV seriāls. 11.sērija.
13.20 «Ekstrēms tuvplānā».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
14.45 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 234.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 61.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 129.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 130.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Latvija, mēs tevi dzirdam». Tautas diskusija par
nacionālajām interesēm. Tiešraide.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Nikita». ASV seriāls. 60.sērija.
0.55 «Smits». ASV seriāls. 11.sērija.
1.45 «Miesassargs». ASV melodrāma. 1992.g.
3.50 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 129. un 130.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 2.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 2.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 24.sērija.
7.20 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 31.sērija.
8.10 «Māmiņu klubs».
8.40 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.). Seriāls. 43.sērija.
9.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 1. un 2.sērija.
10.10 «Kaila kods 3». Seriāls. 6.sērija.
11.05 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
11.15 «Garšu laboratorija».
12.05 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 12.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 2».Komēdijseriāls. 10.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 2». Realitāteš šovs. 11.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Seriāls. 115.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 51. un 52.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 85. un 86.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 5». Komēdijseriāls. 44. un 45.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 1.sērija.
21.25 «C.S.I. Ņujorka 6». Seriāls. 22.sērija.
22.25 «Norakstītais». ASV seriāls. 7.sērija.
23.20 «Visi mani bijušie». ASV seriāls. 10.sērija.
0.20 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
0.50 «Dakteris Hafs». ASV seriāls. 8.sērija.
1.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
8.50 «Jaunais vilnis 2010. Dienasgrāmata» (ar subt.).*
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Jaunais vilnis 2010. Koncerts» (krievu val.)*.

tv programma
15.15 «Televeikala skatlogs».
15.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija». (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Komēdijseriāls.

3. augusts, otrdiena
LTV1
7.00 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls.
26. (noslēguma) sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1041.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 10.sērija.
9.53 «Kam taisnība?»*
10.40 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
11.10 «2020». Dokumentāla filma. 3.sērija.
11.40 «Labrīt, Latvija!»*
12.40 «Viss notiek».*
13.10 «Atgriešanās mājās». ASV melodrāma. 2.sērija.
15.10 «Bērnu stāsti».*
15.40 «Eža kažociņš». Animācijas filma.
15.55 «Kas te? Es te!»*
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 13.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1041.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 11.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «6 miljardi stāstu».
19.35 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «Sievietes un viņu sargi». Dokumentāla filma.
22.55 «Naudas zīmes» (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Grejas anatomija 4». ASV seriāls. 75.sērija.
0.10 «LTV portretu izlase». Mākslinieces Ieva un Kristīne Jurjānes.

19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 2.sērija.
21.25 «C.S.I. Maiami 6». ASV seriāls. 9.sērija.
22.25 «Skaitļi». ASV seriāls. 7.sērija.
23.25 «Nāves pierādījums». Trilleris. 2007.g.
1.20 «Dakteris Hafs». ASV seriāls. 9.sērija.
2.25 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.

23.15 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.10 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 4.sērija.
1.05 «Supernatural». ASV seriāls. 2.sērija.
1.50 «Mīlestība un citas katastrofas». Francijas un
Lielbritānijas romantiska komēdija. 2006.g.
3.20 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 133. un 134.sērija.

20.00 «Beigu pareģojums». Dokumentāla filma.
20.55 «Pludmales volejbola apskats».
21.25 «Ar makšķeri».
21.55 «Skārda vīrs». ASV fantastikas filma. 2007.g. 1.sērija.
23.30 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.

TV3

TV5

5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 4.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 4.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.20 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 21.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 33.sērija.
8.10 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.). Seriāls. 46. un 47.sērija.
9.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 5. un 6.sērija.
10.10 «Kaila kods 3». Seriāls. 8.sērija.
11.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 2.sērija.
12.05 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 14.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 2». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 2». ASV realitāteš šovs. 13.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 117.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 55. un 56.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 89. un 90.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 5». Komēdijseriāls. 48. un 49.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 3.sērija.
21.25 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
22.30 «Miliči» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
23.35 «Izmeklētāju superkomanda 2» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
0.35 «Atļauts smieties!» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
2.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 21.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 89. un 90.sērija.
10.10 «Bezgalīgais stāsts 2». Pasaku filma. 1991.g.
12.05 «Intrigante». ASV seriāls. 14.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 16.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
14.45 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 237.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 64.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 135.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 136.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
22.00 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 5.sērija.
1.00 «Supernatural». ASV seriāls. 3.sērija.
1.45 «Asmens 2». ASV un Vācijas šausmu trilleris. 2002.g.
3.35 «Ekstrēms tuvplānā». ASV dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 135. un 136.sērija.

7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.10 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.10 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.15 «Televeikala skatlogs».
15.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija». (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

4. augusts, trešdiena
LTV1

7.00 Pasaules kausa izcīņas futbolā apskats.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Mutanti». Seriāls. 24.sērija.
10.45 «SeMS».
12.10 «Spēkošanās ar ledu». Dokumentāla filma.
13.00 «Akvanauti».Seriāls. 16.sērija.
13.30 «Lanževēna burvju triki». 16.sērija.
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Atlant. 14.09.2008.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 24.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 16.sērija.
20.00 «Horvātijas neskartā daba». Dokumentāla filma.
20.50 «Lanževēna burvju triki». 16.sērija.
21.20 «Zebra».*
21.40 «Autosporta programma nr.1».
22.10 «Sporta studija». Tiešraide.
22.55 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.

7.05 «Lotes ceļojums uz dienvidiem». Animācijas filma.
1., 2., 3. un 4.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1042.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 11.sērija.
9.53 «Kam taisnība?»*
10.40 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
11.10 «2020». Dokumentāla filma. 4.sērija.
11.40 «Labrīt, Latvija!»*
12.40 «Jauna nedēļa».*
13.25 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
14.15 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.30 «Kopā» (ar subt.).*
14.45 «Balss pavēlnieks».*
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 14.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1042.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 12.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Seši miljardi stāstu».
19.40 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Purva bridējs». Rīgas kinostudijas drāma. 1966.g.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Lietu daba. Ilgmūžības revolūcija». Dokumentāla filma.

LNT

LTV7

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 85. un 86.sērija.
10.10 «Spiegu bērni». ASV piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
12.05 «Intrigante». ASV seriāls. 12.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 14.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
14.45 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 235.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 62.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 131.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 132.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Laimes recepte». Romantiska komēdija. 2008.g.
23.10 «Laiks naudai!» Veiksmes spēle.
0.05 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 3.sērija.
1.00 «Supernatural». ASV seriāls. 1.sērija.
1.45 «Absolūtā vara». ASV krimināldrāma. 1997.g.
3.45 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 131. un 132.sērija.

7.40 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Mutanti». Seriāls. 25.sērija.
10.45 «SeMS».
12.10 «Horvātijas neskartā daba». Dokumentāla filma.
13.01 «Akvanauti». Seriāls. 17.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Ņižņijnovgorodas
Torpedo. 15.09.2008.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 25.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 17.sērija.
20.00 «Postošais spēks». Lielbritānijas daudzsēriju
dokumentāla filma. 2006.g. 1.sērija.
20.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.25 «Ātruma cilts».
21.55 «Nākotnes parks».
22.25 «Dzīvās lelles». Beļģijas seriāls. 1. un 2.sērija.
0.15 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.

TV3

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 20.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 87. un 88.sērija.
10.05 «Spiegu bērni 2». ASV piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
12.05 «Intrigante». ASV seriāls. 13.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 15.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
14.45 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 236.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 63.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 133.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 134.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Slepkavība Baltajā namā». Detektīvfilma. 1997.g.

LTV7

5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 3.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 3.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.20 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 32.sērija.
8.10 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.). Seriāls. 44. un 45.sērija.
9.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 3. un 4.sērija.
10.10 «Kaila kods 3». Seriāls. 7.sērija.
11.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 1.sērija.
12.05 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 13.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 2». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 2». ASV realitāteš šovs. 12.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 116.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 53. un 54.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 87. un 88.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.). Krievijas
komēdijseriāls. 46. un 47.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 29. jūlijs

LNT

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.10 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.10 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.15 «Televeikala skatlogs».
15.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija». (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

5. augusts, ceturtdiena
LTV1
7.05 «Lotes ceļojums uz dienvidiem».
Animācijas filma. 5., 6., 7. un 8.sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1043.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 12.sērija.
9.53 «Kam taisnība?»*
10.40 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
11.10 «2020». Dokumentāla filma. 5.sērija.
11.40 «Labrīt, Latvija!»*
12.40 «Zebra».*
12.55 «Zelta rokas Latvijā».*
13.25 «Cilvēku planēta. “Melno atraitņu” zemē».
Dokumentāla filma.
14.40 «Vertikāle».*
15.10 «Tev ir tiesības!»*
15.25 «Kultūrzīme Jānis Greste». Dokumentāla filma. 1. un 2.daļa.
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 15.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 4». Vācijas seriāls. 1043.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 13.sērija.
19.00 «Kam taisnība?»
19.30 «Seši miljardi stāstu».
19.40 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 24.(noslēguma) sērija.
22.50 «20 gadi. 20 stāsti».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».*
23.45 «Eiropas muzikālās pilsētas». Anglija. Sers Edvards Elgārs.*
0.15 «Eiropas muzikālās pilsētas». Francija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 26.sērija.
10.45 «SeMS».
12.05 «Postošais spēks». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.00 «Akvanauti». Seriāls. 18.sērija.
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Maskavas Dinamo.
1.10.2008.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 26.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 18.sērija.

LNT

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 5.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 5.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 27.sērija.
7.20 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 22.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 34.sērija.
8.10 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.). Seriāls. 48. un 49.sērija.
9.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 7. un 8.sērija.
10.10 «Kaila kods 3». Seriāls. 9.sērija.
11.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 3.sērija.
12.05 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 15.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 2». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 2». ASV realitāteš šovs. 14.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 118.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 57. un 58.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 91. un 92.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 5». Komēdijseriāls. 50. un 51.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 4.sērija.
21.25 «Nozieguma skelets 4». ASV seriāls. 62.sērija.
22.20 «Pēkšņā nāve». ASV spraiga sižeta filma. 1995.g.
0.25 «Lasvegasa 4». ASV seriāls. 14.sērija.
1.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 17.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.10 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.10 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.15 «Televeikala skatlogs».
15.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maskavas kriminālizmeklēšanas nodaļa» (ar subt.). Seriāls.
23.55 «Kriminālā Krievija». (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
0.50 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.

6. augusts, piektdiena
LTV1
7.00 «Lotes ceļojums uz dienvidiem». Animācijas filma.
9., 10., 11., 12. un 13. (noslēguma) sērija.
7.30 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Dakteris Kleists». Seriāls. 22.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 13.sērija.
9.53 «Kam taisnība?»*
10.35 «Saules garša». Dokumentāla filma. 6.sērija.
11.05 «2020». Dokumentāla filma. 6.sērija.
11.35 «Labrīt, Latvija!»*
12.35 «Atklātā ceturtdiena».*
13.20 «Mans zaļais dārzs».*
13.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
14.20 «Vides fakti».*
15.10 «Cilvēku planēta. Ugunszemes baltais kalns».
Dokumentālu filmu seriāls.
16.05 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».
16.25 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 16.sērija.
17.05 «Dakteris Kleists». Seriāls. 22.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Piecas māsas». Seriāls. 14. un 15.sērija.
19.30 «Seši miljardi stāstu».
19.35 «Saldā indes garša». LTV videofilma. 7.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».

TV programma

Ceturtdiena, 2010. gada 29. jūlijs
22.10 «Ventspilij 700 + 20». Pilsētas svētki.
0.05 «Imanta – Babīte». Zelta izlase.

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Mutanti X». Seriāls. 27.sērija.
10.45 «SeMS».
12.10 «Beigu pareģojums». Dokumentāla filma.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Čeļabinskas Traktor.
26.11.2008.*
16.00 «Mutanti X». Seriāls. 27.sērija.
16.45 «SeMS».*
18.10 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Akvanauti». Seriāls. 19.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 40.sērija.
20.45 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.15 «Zveja» (ar subt.).
21.45 «Čērčils» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
23.20 «Pludmales volejbola apskats».*
23.50 «Mangusts» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 22.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Svešā dzīve». Latvijas seriāls. 91. un 92.sērija.
10.10 «Pēdējais leģions». Piedzīvojumu filma. 2007.g.
12.05 «Intrigante». ASV seriāls. 15.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 17.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
14.45 «Pīle Dodžers». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.25 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 238.sērija.
15.55 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 65.sērija.
16.55 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 137.sērija.
17.55 «Jaunākais sešos».
18.05 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 138.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 Humora festivāls (ar subt.).
22.50 «Septiņi». ASV detektīvtrilleris. 1995.g.
1.05 «Slepkavība Baltajā namā». ASV detektīvfilma. 1997.g.
2.50 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
3.45 «Sindbada atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
4.35 «Mans sapņu vīrietis» (ar subt.). Seriāls. 137. un 138.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 6.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 6.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 28.sērija.
7.20 «Amuleta mednieki». Animācijas seriāls. 23.sērija.
7.50 «Rozā panteras jaunie piedzīvojumi». 35.sērija.
8.10 «Mana mīļā aukle 5» (ar subt.). Seriāls. 50. un 51.sērija.
9.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 9. un 10.sērija.
10.10 «Kaila kods 3». Seriāls. 10.sērija.
11.05 «Cīņas likums 2». Seriāls. 4.sērija.
12.05 «Bīstamās mājsaimnieces 4». Seriāls. 16.sērija.
13.00 «TV veikala skatlogs».
13.15 «Precējies. Ir bērni 2». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
13.55 «Mīlestību vai naudu? 2». ASV realitāteš šovs. 15.sērija.
14.55 «Makleoda meitas 5». Austrālijas seriāls. 119.sērija.
15.50 «UgunsGrēks». Seriāls. 59. un 60.sērija.
17.00 «Ūsainā aukle» (ar subt.). Komēdijseriāls. 93. un 94.sērija.
18.05 «Mana mīļā aukle 5». Komēdijseriāls. 52. un 53.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Kad nav ko zaudēt».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1997.g.
22.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.30 «Harolds un Kumārs ķer kaifu».
ASV un Kanādas piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
7.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
12.15 «Brīva sieviete» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.10 «Lielā pastaiga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.20 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.15 «Televeikala skatlogs».
15.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Slazds» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.05 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Smieklu festivāls Jūrmala 2008» (ar subt.).
23.45 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.20 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

7. augusts, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 9.sērija.

9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dokumentālu filmu
seriāls. 13.sērija.
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 68.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.00 «Ātrā palīdzība». Francijas seriāls. 24. (nosl.) sērija.
11.55 «Ventspilij 700 + 20». Pilsētas svētki. Tiešraide.
Ieskats Lielās balvas pasniegšanas ceremonijā
un Ventspils mūzikas vidusskolas audzēkņu,
absolventu, viesu koncerts. Ar žurnālistu palīdzību
sekosim līdzi kultūras, izklaides un sporta notikumiem pilsētā, būsim aculiecinieki gan Baltijas
ziedu paklāja festivālam un ziedu paklāja izveidei,
spēkavīru meistarsacīkstēm, frizieru mākslas un
vizāžistu konkursam-šovam, Latvijas atradīšanas
čempionātam, grupu H20, Otra puse, Pienvedēja
piedzīvojumi koncertiem un visām citām aktivitātēm Ostas promenādē. Savukārt ekstrēmāko izjūtu cienītāji ar LTV palīdzību nonāks jaunatklātajā
Piedzīvojumu parkā, kurā norisināsies līdz šim vēl
kas nebijis – tiek solīts sniegs vasarā, ekstrēmi
un dažādi nobraucieni, kā arī labāko Latvijas un
ārzemju sportistu dalība.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».
Rožu laukums, Tirgoņu un Kuršu ielas Liepājā.
19.00 «Vides fakti».*
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «Ventspilij 700 + 20». Pilsētas svētki. Turpinājums.
Gan pilsētas viesus, gan LTV skatītājus priecēs
zviedru pianists un komponists Roberts Velss, pēc
tam sekos Ventspils laika atskaite, kā arī audio un
gaismas vizuālais šovs un, protams, uguņošana.
23.20 «Nakts ziņas».
23.30 «Līgavas meita». Kanādas romantiska drāma. 2008.g.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja». (ar subt.).*
11.30 «Nākotnes parks».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Pludmales volejbola apskats».*
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.00 KHL spēle.
Rīgas Dinamo – Omskas Avangard. 24.12.2008.*
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 49.sērija.
16.50 «Skārda vīrs». ASV fantastikas filma. 2007.g. 1.sērija.
18.25 «1000 jūdzes Transilvānijā». 1.sērija.
18.55 «Mājas, mīļās mājas» (ar subt.). Ukrainas melodrāma. 2007.g. Režisors A.Mamedovs. Lomās:
V.Bičkovs, S.Beļajevs, A.Kuzņecova, A.Makejeva.
Studente Maša mācās svešā pilsētā, dzīvokli īrēt
viņa nevar, jo nav naudas. Lai palīdzētu meitai
atrast pajumti, viņas tēvs internetā meklē adreses, kur dzīvokļi uz kādu laiku ir tukši. Tad Maša
iekļūst tajos un dzīvo, līdz ierodas saimnieki.
Mašai patīk būt tādam gājputnam, jo viņas dzīvē
ir tik daudz dažādu piedzīvojumu. Savukārt Mašas
tēvs dzīvo virtuālā pasaulē, visus notikumus
Mašas ikdienā, visus meitas piedzīvojumus viņš
uztver kā aizraujošu datorspēli. Sieva jau sen
no viņa aizgājusi, nevarēdama samierināties ar
vīra dīvainībām. Taču pienāk diena, kad Mašai
paredzētajā precīzajā darbības plānā atklājas
kļūda – zraudzītajā jaunajā dzīvoklī Maša izrādās
aci pret aci ar tā saimnieku...
20.35 «33.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls». 1.daļa.
21.40 «Tikai draugi». Romantiska komēdija. 2005.g.
23.20 Pasaules meistarsacīkstes futbolā. Top 7 spēles.
Spēle par 3. un 4. vietu. Urugvaja – Vācija.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.40 «Holivudas lutekļi». ASV dokumentāls raidījums. 1.sērija.
7.05 «Toms un Džerijs». ASV animācijas filma.
7.15 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 7.sērija.
7.35 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 79. un 80.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.30 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas komēdijseriāls. 11.sērija.
10.30 «Suņu nams». ASV ģimenes piedzīvojumu filma. 1998.g.
12.15 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11. un 12.sērija.
14.15 «Laikmeta zvaigzne» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
15.20 «Nakts piegāde». ASV romantiska komēdija. 1998.
g. Režisors Dž.Blūms. Lomās: P.Rads, K.Teilore,
R.Viterspūna, S.Silvermena, R.Kodijs. Tik mokoši
Tripsam šķiet samierināties ar viņa mīļotās
meitenes Kimas lēmumu nogaidīt ar seksu vēl
vismaz līdz nākamajām studiju brīvdienām, kad
viņi satiksies atkal! Tāpēc gluži saprotams ir viņa
dusmu izvirdums, kad Tripss uzzina, ka Kima ir
viņam neuzticīga. Un dusmās puisis paspēj ne
tikai krietni piedzerties un paraudāt uz striptīzdejotājas pleca, bet arī uzrakstīt Kimai rupju
vēstuli, pievienot tai it kā izmantotu prezervatīvu
un vēl arī fotogrāfiju, kurā viņš ir kopā ar kailu
meiteni – to pašu dejotāju Aiviju. Un nosūtīt to
visu ar eksprespiegādi. Tikai no rīta Tripss atklāj,
ka noticis pārpratums – nekāda cita puiša viņa
meitenei nav! Nu Tripsam un Aivijai ir tikai 24
stundas, lai apturētu briesmīgo pasta sūtījumu,
pirms to saņem Kima.
17.00 «Džersijas meitene». ASV romantiska komēdija. 2004.g.
19.00 «Komisārs Reksis 9». Detektīvseriāls. 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Ko vēlas sievietes». ASV komēdija. 2000.g.
22.55 «Es esmu Sems». ASV drāma. 2001.g.
1.10 «Septiņi». ASV detektīvtrilleris. 1995.g.

3.10 «Izdomātā dzīve». ASV liriska fantāzijas komēdija. 2006.g.
4.55 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
5.40 «Dzīves smieklīgākie brīži».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». Seriāls. 7.sērija.
5.50 «Balzaka vecums jeb Visi vīrieši ir…» (ar subt.).
Seriāls. 7.sērija.
6.55 «Sliņķu miests». Animācijas seriāls. 29.sērija.
7.25 «Dzenis Vudijs 4». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.50 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 7.sērija.
8.15 «Atklāj īsto!» 15.raidījums.
9.15 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 2. un 3.sērija.
10.10 «Merlins, varenais burvis 2». Seriāls. 4.sērija.
11.05 «Brīnišķīgā meitene». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
12.50 «TV veikala skatlogs».
13.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.10 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.45 «Kad nav ko zaudēt». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1997.g.
17.50 «Spēlē kā Maikls». ASV komēdija. 2002.g. Lomās:
M.Česnats, Dž.Lipnickis, Bow Wow u.c. Kelvins, kurš
kopā ar saviem draugiem dzīvo bāreņu namā, atrod
vecus, noputējušus sporta apavus. Kādu vakaru, kad
ārā plosās negaiss, Kelvinu un viņa jaunos apavus
sasper zibens. Pēc šī negadījuma puisim sāk neticami veikties, spēlējot basketbolu. Viņam pat rodas
iespēja piedalīties kādā NBA spēlē. Vai šis talants
Kelvinam ir tikai maģisko apavu iespaidā?
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Lizija Magvaira». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
22.10 «Notinghila». Romantiska komēdija. 1999.g.
0.40 «11. septembris: reiss nr.93». ASV drāma. 2006.g.
Lomās: Dž.Nordlings, B.Eliots, K.Krosa, T.Olsons,
M.Maikla u.c. 2001. gada 11. septembrī teroristi
nolaupa četras ASV lidmašīnas. Kad trīs no tām ir
ietriekušās izraudzītajos mērķos, 93. reisa pasažieri un apkalpe cīnās pret četriem teroristiem, lai
atgūtu kontroli pār lidmašīnu.
2.10 «Chill: interaktīvs nakts šovs».
4.30 «Mūžam kopā». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.

TV5
7.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
Kristīgais raidījums.
8.00 Animācijas filmas.
9.15 «Tvītija lidojums» (latviešu val., ar subt. krievu
val.). ASV animācijas filma. 2000.g.
10.35 «Misters Bīns» (latv.val.). Lielbritānijas komēdijseriāls.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons» (ar subt.). Seriāls.
12.50 «Misters Bīns» (latv.val.). Lielbritānijas seriāls.
13.20 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.25 «Dusmu redzamā daļa» (latviešu val., ar subt.
krievu val.). ASV, Vācijas un Lielbritānijas
komēdija. 2005.g.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.40 «Mācības pavasara beigās» (ar subt.).
Krievijas drāma. 1990.g.
23.05 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
24.00 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.25 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

8. augusts, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 10.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Savvaļas mazuļu aukles».
Dokumentālu filmu seriāls. 14.sērija.
10.00 «Mans zaļais dārzs».
10.30 «SIB Īrija». Dokumentāla filma. 5.sērija.
11.00 «Cilvēku planēta. Futbols virs mākoņiem».
Dokumentāla filma.
12.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
13.00 «Līgavas meita». Kanādas romantiska drāma. 2008.g.
14.35 «Vertikāle».
15.00 Jaunā Romas katoļu arhibīskapa metropolīta Zbigņeva Stankeviča konsekrācijas dievkalpojums.
Tiešraide no Rīgas Doma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Kuldīgas stāsti».
18.50 «Dziedošais gliemežvāks». Romantiska drāma.
2006.g. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
20.40 «De facto».
21.15 Sporta ziņas.
21.22 Laika ziņas.
21.30 «Dzīve ar Džūdiju Gārlendu». Kanādas un ASV
biogrāfiska drāma. 2001.g. 2.sērija.
23.10 «Nakts ziņas».
23.20 «Šokolādes kari». ASV dokumentāla filma. 2007.
g. Dokumentāli materiāli un zinātāju komentāri.
Šokolādes vēsture. Šokolādes ražošana un šokolādes izstrādājumu bezgalīgā daudzveidība. Viss
par dinastiju, kura izveidojusi lielāko šokolādes
izstrādājumu impēriju Hershey’s. Un galvenais
– cīņa par vietu šokolādes pasaulē. Sava
stratēģija un taktika. Lai iekarotu pasaules tirgu,
visu laiku nākas paplašināt ražošanu, papildināt
sortimentu, reklāmā nemitīgi atgādināt, kādu
baudu sagādā katrs kumoss šokolādes. Mazlietiņ
uzmanības pievērsts arī pārlieku tuklajiem
cilvēkiem, kuru svara pieaugumā savs nopelns ir
arī šokolādei.
0.10 «Laika zīmes Igaunijā».

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
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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 «Akvanauti».Seriāls. 19.sērija.
12.30 «Sporta studijai».*
13.15 «33.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls». 1.daļa.
14.15 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Voskresenskas Himik.
27.12.2008.*
16.15 «Relikviju medniece». Seriāls. 50.sērija.
17.00 Futbols. LMT virslīga. FK Ventspils – FC Daugava. Tiešraide.
19.00 «Čērčils». Seriāls. 7. un 8.sērija (ar subt.).
20.35 «Londonieši». Seriāls. 7.sērija.
21.25 «Liktenīgais ceļš». ASV un Vācijas krimināldrāma. 2007.g.
23.10 «Tikai draugi». Romantiska komēdija. 2005.g.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējoša programma.
6.30 «Pastaiga ar dinozauriem». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.05 «Skubijs Dū bērnībā». ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
7.30 «Supervaroņu komanda». ASV animācijas seriāls. 9.sērija.
7.55 «Ķeriet Smārtu!» ASV komēdijseriāls. 81. un 82.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirdsmīļā Monika». Komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
11.20 «Ostins Pauerss: Slepenais starptautiskais aģents».
ASV un Vācijas piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
13.15 «Latvijas stiprākie vīri».
Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.*
14.10 «Mežrožu ieleja. Mīlas upe». Vācijas un Kanādas
melodrāma. 2003.g. Režisors O.Domengets. Lomās:
E.M.Graina, F.Breninkmaijers, E.Līša, A.Vusovs. Pēc
vecāku nāves Lili Raita dzīvo sava dievbijīgā tēvoča
Vorena, tantes Mildredas un viņu trīs bērnu fermā. Ar
trūcīgajiem ienākumiem no zirgu audzēšanas Vorens
tikai ar grūtībām nodrošina iztiku savai ģimenei. Tad
kādas izjādes laikā Lili, kura ļoti labi saprotas ar zirgiem, sastop satrakotu kumeļu un tā īpašnieku Henriju
Kāsltonu. Saniknotais Henrijs paziņo, ka neko par šo
zirgu vairs nevēlas zināt. Taču Lili palīdzība gatera
īpašniekam Henrijam varētu noderēt ne tikai zirgu
savaldīšanā. Un, kopā strādājot, tik viegli uzplaukt
simpātijām vienam pret otru... Taču uz daiļās Lili roku
un sirdi cer arī baņķieris Grēms, tas pats, no kura
finansiālā atbalsta tik ļoti atkarīgs Henrija uzņēmums.
16.00 «Laiks naudai!» Veiksmes un prāta spēle.
17.05 «Nakts sardze». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1995.g.
19.05 «Latvijas stiprākie vīri».
Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Sātana advokāts». ASV un Vācijas trilleris. 1997.g.
23.00 «Īsts noziegums». ASV krimināldrāma. 1999.g.
1.20 «Ko vēlas sievietes». ASV komēdija. 2000.g.
3.20 «Nakts piegāde». ASV romantiska komēdija. 1998.g.
4.45 «Dzīves smieklīgākie brīži».

5.20 «Pirajas medības» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 2». ASV seriāls. 8.sērija.
5.50 «Senā pasaule 4». Animācijas filma.
7.05 «Dzenis Vudijs 4». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.35 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 8.sērija.
8.05 «Mani draugi Tīģeris un Pūks». Animācijas filma. 23.sērija.
8.25 «Māmiņu klubs».
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «XXL». TV3 tievēšanas šovs. 11.raidījums.
12.00 «Ķepainis». Ģimenes piedzīvojumu filma. 1997.g.
13.40 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
14.00 «Džersijas meitene». ASV romantiska komēdija. 2004.g.
16.00 «Dullais desmitnieks».
17.05 «Šausmenīte 4». ASV komiska šausmu filma. 2006.g.
18.40 «Neuzveicamais Banzuke». Japānas realitātes šovs.
13. un 14.sērija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Eona Flaksa». ASV piedzīvojumu filma. 2005.
g. Lomās: Š.Terona, Dž.Lī-Millers, S.Okenado,
M.Čokašs u.c. 400 gadu tāla nākotne. Lielākā
daļa Zemes iedzīvotāju ir gājuši bojā. Izdzīvot
izdevies tikai vienas pilsētas iedzīvotājiem. Tie
apmetušies Bregnā – vietā, kuru vada zinātnieku
grupa. Pilsētas galva ir Trevors Gudčailds.
Pretošanās kustības dalībnieki nolīgst aģentu
Eonu Flaksu nogalināt valdības līderi Trevoru.
Taču viņa atklāj sazvērestības tīklu un tā vietā, lai
nogalinātu, nolemj viņu aizstāvēt.
21.50 «Tīģeris un drakons». Spraiga sižeta filma. 2000.g.
0.05 «Pārdrošais reids». Kara drāma. 2005.g.
2.20 «Kontrolpunkts» (ar subt.). Kara drāma. 1998.g.
4.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
4.25 «Nakts joki».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
9.15 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Divas māsas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.05 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (ar subt.). Kristīgais raidījums.
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.35 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.10 «Krievu rulete» (ar subt.). Spraiga sižeta melodrāma. 1990.g.
23.40 «Nozieguma rēbuss» (latviešu val., ar subt. krievu
val.). ASV krimināltrilleris. 2002.g.
1.35 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.

«Art Media» piedāvā darbu
reklāmas aģentiem Jelgavā.
Interesēties pa tālruni 22334285.
CV sūtīt uz e-pastu: artmedia@apollo.lv.

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

Aicina darbā

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

Kultūras pasākumi
 30. jūlijā pulksten 20 – «Muzikālais teātris 7». Muzikāla komēdija «Tas trakais Bellacord šovs». Biļešu cena – Ls 6; 5; 4. Biļetes iepriekšpārdošanā – kultūras nama kasē
un «Biļešu paradīzes» kasēs (Uzvaras parkā).
 30. jūlijā pulksten 18 – instrumentālās kamermūzikas koncerts «Duo Francesco»
(Nīderlande). Programmā – 13. gs. ērģeļmūzika, kā arī mūsdienu latviešu autoru mūzika
čellam un ērģelēm. Ieeja – pret ziedojumiem (Svētās Annas katedrālē).
 31. jūlijā pulksten 20 – lustīgas dejas ar grupu «Kompliments». Biļešu cena pieaugušajiem – Ls 1, skolēniem, pensionāriem un invalīdiem – Ls 0,50 (Uzvaras parkā).
 1. augustā pulksten 19 – Jūrmalas teātra muzikālais uzvedums «Raibās rozes pelēkai
Rozālijai». Biļešu cena pieaugušajiem – Ls 1, skolēniem, pensionāriem un invalīdiem
– Ls 0,50 (Uzvaras parkā).
 Līdz 1. augustam – apskatāmas 4. Starptautiskā Smilšu skulptūru festivāla skulptūras. Biļešu cena – Ls 1 pieaugušajiem, Ls 0,50 skolēniem, pensionāriem, invalīdiem
(Uzvaras parkā).

Ceturtdiena, 2010. gada 29. jūlijs

Skola dibināta,
bet pirmā laiva vēl top
«Desmit gadus
dejoju sporta
dejas, trīs trenējos vieglatlētikā,
vēlāk spēlēju
tenisu, peldēju
– var teikt, ka
sports man ir
asinīs, jo visu
laiku gribējies
sacensties. Tieši
tāpēc burāšana
no atpūtas nu
jau kļuvusi par
sportu, kas man
patīk. Galvenais,
neprasa tik
daudz laika kā
komandu spēles,» teic Baltijas
Burāšanas skolas
dibinātājs Ņikita
Lakstīgala.

Izstādes
 Līdz 1. augustam – Ludmilas Grīnbergas gleznu izstāde «Sirds valoda» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 1. augustam – Jelgavas diecēzes bīskapa Antona Justa 50 gadu priesterības
jubilejai veltīta izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 1. augusta – Spānijas mākslinieku Luisa Haviera Gaja (Luis Javier Gaya) un Blankas
Muņoz de Baenas (Blanca Munoz de Baena) darbu izstāde (kultūras namā).

Šogad pilsētā sveikti jau seši
simtgadnieki
 Ritma Gaidamoviča

Pilsētā ir septiņi iedzīvotāji,
kuriem šogad aprit 100 gadi.
Seši no viņiem savu lielo jubileju jau nosvinējuši, vienam tā
vēl gaidāma decembrī, savukārt martā viens jelgavnieks
sagaidījis jau 101. dzimšanas
dienu. Pēdējās nedēļas laikā
pašvaldība, dāvinot Atzinības
rakstus un 100 latu pabalstu
veselības uzlabošanai, sveikusi
divas simtgadnieces – Ženiju Ulrihsoni un Anastasiju Micāni.
«Es nezināju, vai sagaidīšu to 100. jubileju. Visu laiku jutos ļoti labi, tagad tas
karstums, kājas īsti vairs neklausa. Šķiet,
ka galvenais ilgdzīvošanas noslēpums
ir kustēšanās. Visu laiku jābūt darbībā,
nevar uz vietas sēdēt,» teic simtgadniece
Ženija, kura dzimšanas dienu svinēja 17.
jūlijā. Jāatzīst, ka kundze izskatās visai
žiperīga, to apliecina arī fakts, ka viņa savā
100. jubilejā pat dejojusi. «Esmu ļoti lepna
par viņu, lai Dievs dod katram otrajam
Latvijas iedzīvotājam nodzīvot tik ilgu
mūžu. Viņai ir savs jaunības eliksīrs – sākot
no agra pavasara, viņa katru rītu vingro
pie atvērta loga,» teic Ženijas krustmeitas
meita Dace. Neskatoties uz sūdzībām par
sāpošām kājām, simtgadniece diezgan bieži
mājās arī gatavo ēst, pati sev un citiem tēju
vāra. «Arī padomu viņa mums neliedz un
pakomandē. Nesen znots pagalmā vārtiem
stabus raka, viņa gāja kontrolēt, lai neierok
par dziļu. Arī puķu dobes viņa apstaigā,
visu pārbauda,» teic Ženijas krustmeita
Mārīte Nikovska, kura uzņēmusies rūpes
par veco kundzi un dēvē viņu par savu otro
mammu. «Mana mamma ar krustmāti ir
dvīņu māsas, taču mana mamma nomira
jau pirms divdesmit gadiem,» tā Mārīte.

Bet, skaļā balsī dziedot «Atgriezies,
atgriezies vēl vienu reiz, mana skaistā jaunība, man tevis žēl...», pirmdien, 26. jūlijā,
ciemiņus sagaidīja simtgadniece A.Micāne.
Vēl dienu pirms dzimšanas dienas viņu
lielā karstuma dēļ divas reizes apmeklēja
ātrās palīdzības mediķi, taču svētku dienā
jubilāre jutās labi. Viņas bērni un mazbērni
zina teikt – jo vairāk gadu, jo vairāk viņa
dzied. Jubilāres vecākā meita Zinaīda
Upena stāsta, ka mammas ilgdzīvošanas
noslēpums noteikti ir darbs, mīlestība
pret saviem bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem un ticība Dievam. «Mamma
ir ļoti ticīgs cilvēks. Viņa saka, ka, tikai
pateicoties Dievam un viņas lūgšanām,
vēl ir pie labas veselības,» teic Zinaīda.
Anastasijai ir četri bērni – divas meitas
un divi dēli –, astoņi mazbērni un desmit
mazmazbērni. «Esmu lepna un reizē laimīga, ka man savos vairāk nekā 50 gados
vēl ir vecmāmiņa. Viņa vienmēr bijusi
mana stiprā aizmugure, no kuras esmu
mācījusies, kā mīlēt, to gara stiprumu,
dvēseles krāšņumu. Viņa ir bijusi kā dzīves
paraugs. Stipra lauku sieviete no Latgales,
kura bēgļu gaitās nonākusi Jelgavā,» stāsta
Anastasijas vecākā mazmeita Anita. Jāpiebilst, ka ne tikai viesi jubilārei ko vēlēja
– arī viņai visiem bija vēlējums: «Lai Dievs
jums dod veselību, un dzīvojiet laimīgi!»
Kundze visu mūžu bijusi liela dziedātāja,
strādājusi pie saimniekiem, arī pašiem
bijusi saimniecība, lopiņi, bet nu viņa dzīvo
pie jaunākās meitas, kas uzņēmusies rūpes
par savu mammu.
Abas jubilāres lielajos svētkos sveica
arī pašvaldība – Ženijas kundzi sumināja
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
Anastasiju – Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne, vēlot labu veselību
un izturību arī turpmāk un dāvinot Atzinības rakstus un 100 latu pabalstu veselības
uzlabošanai.

«Visu mūžu
esmu smagi
strādājusi,
šķiet, tas arī
man devis rūdījumu nodzīvot tik ilgi,»
teic Ženija
Ulrihsone.

Anastasija Micāne
visos laikos bijusi
liela dziedātāja, arī
savā 100. jubilejā
viņa viesus sagaidīja,
dziedot «Atgriezies,
atgriezies vēl vienu
reiz, mana skaistā
jaunība, man tevis
žēl...».
Foto: Ivars Veiliņš

Foto: Ivars
Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Pirms diviem gadiem augustā Jelgavā tika dibināta
Baltijas Jauno mūziķu skola, kas veiksmīgi darbojas
arī šodien. Nu pamati ielikti jaunai skolai, proti,
Baltijas Burāšanas skolai.
Tiesa, tā savus apgriezienus neuzņems tik drīz, jo
šobrīd vēl tiek «lipināta»
pirmā burāšanas laiva. To
ūdeņos palaist plānots vēl
šosezon, bet nākamgad
interesenti varētu sākt
mācīties burāt.
Doma par Baltijas Burāšanas skolu radusies Jelgavas 1. ģimnāzijas
absolventam Ņikitam Lakstīgalam,
kurš ap sevi sapulcinājis vairākus
ekspertus, burāšanas trenerus, un
tieši viņi ziemā nodibinājuši biedrību
«Baltijas Burāšanas skola». Par šādu
soli izšķirties likusi pašu interese
par šo sporta veidu, kaimiņvalsts
Lietuvas veiksmīgā pieredze, kur
burāšana attīstījusies augstā līmenī,
un vēlme šo nedaudz piemirsto sportu atdzīvināt arī Jelgavā. «Lietuvā
burāt sāk jau no piecu sešu gadu
vecuma. Tur tik, kur skaties, ūdeņi
pilni ar buru laivām, bet mums tās
nereti ar uguni jāmeklē,» stāsta Ņikita. Tiesa, te gan kāds varētu iebilst
– Jahtklubā, Lielupes krastā, taču
daudz laivu novietotas, bet izrādās,
ka tās nebūt nav domātas sportam.
Tās vairāk ir laivas smukumam, ar
kurām tiek izbraukts pāris reižu
sezonā, vai nu pavizinoties pašiem,
vai par maksu izvizinot citus.

Laivas pārvestas no Engures

Lai gan burāšana ir piederīga
vasarai, biedrība dibināta jau ziemā
ar mērķi piedalīties projektos, lai
iegūtu Eiropas fondu finansējumu.
Tiesa, uzrakstīti vairāki projekti par
nometnēm, semināriem, apmācību,
taču diemžēl līdz šim visi pūliņi izrādījušies nesekmīgi. Projektu izskatītāji devuši savu spriedumu – skola
nebūs dzīvotspējīga, jo tas tomēr ir
sezonas sports. Taču, neskatoties uz
to, entuziasti rokas nenolaiž, jo viņi
savu mērķi grib sasniegt un mācīt
burāt arī pārējiem. «Šobrīd viss
balstās uz mūsu entuziasmu, tieši
tāpēc par saviem līdzekļiem esmu
iegādājies divas PSRS laikā būvētas
laivas un tagad vienu no tām atjaunoju. Jauna laiva maksā vairākus
tūkstošus, un tas iesākumam nav
pa kabatai, tāpēc tāpat kā pārējie
iesācēji meklējam vecās laivas, kas

pamestas mētājas pa dažādiem jaht
klubiem. Būtu priecīgi, ja šīs divas
nāktu no Jelgavas, taču mūsu mikroklases laivas, kurās var sēdēt divi
trīs cilvēki, atvestas no Engures, un
šobrīd viena jau ir nonākusi līdz krāsošanai,» stāsta Ņikita, piebilstot,
ka nu tai trūkst tikai svarīgākais
– buras, kas laivai ir pats dārgākais.
Kaimiņvalstī Lietuvā lētākās buras
maksā no 35 līdz 40 eiro kvadrātmetrā, bet Liepājā lētākās šuj par 50 latiem kvadrātmetrā. Labi sarunājot,
var dabūt lētāk. «Visizdevīgākais variants iesākumam ir meklēt lietotas
buras no burātājiem, kuri tās maina ik pa divām sezonām,» piebilst
Ņikita. Tieši lietotas buras Baltijas
Burāšanas skolas pirmajai laivai viņš
ir aizrunājis Lietuvā. «Ja reiz laiva
nav jauna, ar jaunām burām tā ātrāk
neies,» smaidot teic Ņikita.

Laiva ir ļoti jāmīl

izrādās, ka Lielupes ūdeņos var
trenēties tikai pieredzējuši burātāji.
Mūsu Lielupe burāšanai nav īsti piemērota. «Lielupē burāt ir ļoti grūti.
Pret vēju taisni ar buru laivu nevar
braukt, jābrauc visu laiku slalomā,
un, jāatzīst godīgi, iesācējiem tas
noteikti ir murgs. Tāds, kurš pirmo
reizi vispār burās un vēl Lielupē,
noteikti pateiks, ka mūžam uz laivas
vairs nekāps. Jau pieredzējušiem
burātājiem tas gan var būt labs
treniņš. Tieši tāpēc iesācēji burāt dosies uz Usmu, kur atrodas lielākais
jahtklubs – tajā sabrauc burātāji no
visas Latvijas. Tieši te notiek arī sacensības. Kāpēc tad trenēties citur, ja
par uzvaru cīnīsies šeit?!» tā Ņikita,
cerot, ka uz goda pjedestāliem jau
pēc pāris gadiem kāps arī jelgavnieki
– jaunās skolas audzēkņi.

«Ja vienam no desmit radīsies
interese, tas jau būs labi»

Ja citas skolas darbu uzsāks
Ņ.Lakstīgala atzīst, ka sarunas
septembrī, šai skolai viss vēl ir ievadītas arī ar Jelgavas Jahtklubu,
g a t a v o š a n ā s p r o c e s ā , u n m ā c ī t lai attīstītu tālāku sadarbību, taču
jaunos burātājus tā cer sākt tikai diemžēl līdz šim pie pozitīva kopsaunākamgad. Galvenais skolas mērķis cēja abas puses nav nonākušas. «Pie
ir piesaistīt pilsētas jauniešus un jūras pelna uz tūristiem un kustība
mācīt viņiem burāt. Paši entuziasti notiek, bet mums te vienīgais veids,
saprot, ka tāda rinda kā uz futbolu kā kaut ko atdzīvināt, ir mācīt jauvai basketbolu nestāvēs, jo te lielā- nos entuziastus, lai gan tagad tas
koties viss atduras pret naudu, taču ir grūtāk izdarāms,» atzīst Ņikita.
interesenti noteikti
Lai arī viņš pats šos
būšot. «Tā, ka jaunienav piedzīvo«Lielupē burāt laikus
ši rindā stāvēs, nekad
jis, zinātāji atzinuši,
nebūs, jo šis ir sporta
ir ļoti grūti. Pret ka PSRS laikos bijis
veids, kas balstās uz
daudz vieglāk un lavēju taisni ar bāk. «Tad bija gan
dažiem nosacījumiem
– uz entuziasmu, cik
gan motocikli.
buru laivu nevar laivas,
tevi tā lieta saista,
Jauniešiem tik pacik daudz darba esi
braukt, jābrauc jautāja, vai grib nogatavs ieguldīt un cik
ar to, ja jā,
visu laiku slalo- darboties
daudz naudas tu tajā
– še tev braucamais,
vari ielikt,» tā Ņikita.
mā, un, jāatzīst brauc. Tagad, ja pats
Tikai tad, ja visus šos
nesakrāsi, nekas negodīgi, iesācē- notiks, tāpēc ir vajanosacījumus spēs īstenot, sanāks kārtīgs
milzīga interejiem tas noteikti dzīga
burātājs. Laiva ir ļoti
se un patikšana, lai
jāmīl, tāpat kā autonenolaistos rokas,»
ir murgs.»
braucējiem savas auspriež Ņikita.
tomašīnas, jo nereti
Taujāts par to, vai
lielākais laiks un darbs tiek ieguldīts Jelgavā tam visam tiešām var būt
tieši laivas labošanā. «Neviens nav nākotne, jo tas taču tomēr ir dārgs
tāds bagātnieks, lai katru sezonu sporta veids, Ņikita saka: «Latvarētu atļauties nopirkt jaunu lai- vijā ir tikai 2,5 miljoni cilvēku,
vu un buras. Visi iztiek ar to pašu, un skaidrs, ka katrs otrais nebūs
vairāk pielabo. Tur izgriež sapuvušo ieinteresēts burāšanā, taču, ja no
detaļu laukā, ieliek tās vietā jaunā- desmit cilvēkiem vienam parādīsies
ku, to visu «salipina». Tas ir vesels interese, tas jau būs daudz. Jāatzīst,
stāsts, kā burātāji «ķepina» savas ka koncentrēties uz vienu pilsētu
laivas. Arī mums nav gājis viegli,» – tieši Jelgavu – būs grūti, tāpēc
stāsta Ņikita.
jau nosaukums ir plašāks un mēs
ņemsim pretī ikvienu, kurš vēlēsies.
Lielupes ūdeņi par «šauru»
Mums ir jājūt, ka cilvēku tas patiesi
Lai arī skola dibināta Jelgavā, interesē.»

